


ค ำน ำ 
 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานบริหารจัดการศึกษา เชื่อมโยง
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และสถานศึกษาสามารถด าเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
น านโยบายสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ประชาชน ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นการ
บริหารงานน าไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) สร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้มีโอกาสอย่างทั่วถึง ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น และได้
มาตรฐาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ขอขอบคุณคณะท างานจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษา วางแผนด าเนินงาน การบริหาร
งบประมาณ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

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 และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ออกเป็น 8 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้ 
 1.กลุ่มอ านวยการ 
 2.กลุ่มนโยบายและแผน 
 3.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 5.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 6.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 8.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 9.หน่วยตรวจสอบภายใน 
ต่อมาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม โดยก าหนดให้มี กลุ่มกฎหมาย
และคดี เพ่ิมข้ึน ท าให้การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ออกเป็น 9 กลุ่ม 1 
หน่วย 
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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 
 
2. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

2.1 ข้อมูลโรงเรียน จ าแนกตามขนาด (ข้อมูล 10 มิ.ย. 61) 
 

ขนาดโรงเรียน 
ปีการศึกษา 

2560 2561 
ขนาดเล็ก (1-499 คน) 21 21 
ขนาดกลาง (500-1,499 คน) 6 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. 61) 
 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5,978 6,068 5,836 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5,986 5,855 5,948 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6,100 5,850 5,713 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 5,645 4,996 4,761 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 5,125 4,927 4,633 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 5,585 4,759 4,739 
ปวช.1 75 42 40 
ปวช.2 51 73 43 
ปวช.3 34 48 65 
รวม 34,579 32,618 31,778 
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2.3 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล 10 มิ.ย. 61) 

 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา(ตาม จ 18) 

ปีการศึกษา 
2559 2560 2561 

ผู้อ านวยการโรงเรียน  33 35 34 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 56 41 35 
คร ู 1,804 1,838 1,767 
ครูมาช่วยราชการ (ต่างเขต) 6 3 7 
ครูไปช่วยราชการ (ต่างเขต) 5 7 6 
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 78 69 69 
ลูกจ้างประจ า 73 64 57 
รวม 2,055 2,057 1,975 
  
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สนับสนุน) 

ปีการศึกษา 
2559 2560 2561 

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

2.4 จ านวนข้าราชการในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ข้อมูล 10 มิ.ย. 61) 
 

บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

ปีการศึกษา 
2559 2560 2561 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

1 - 1 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

4 3 2 

ศึกษานิเทศก์ 9 9 12 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 36 35 28 
ลูกจ้างประจ า 1 1 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 9 15 16 
รวม 60 63 60 
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3. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ตารางท่ี 1  แสดงคะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ และระดับคุณภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 จ าแนกเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีการศึกษา 2561 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย 
เขตพ้ืนที่ 

S.D ค่าเฉลี่ย
ประเทศ 

ภาษาไทย 4,039 100 56.93 14.51 54.42 
คณิตศาสตร์ 4,040 100 31.10 16.02 30.04 
วิทยาศาสตร์ 4,037 100 37.38 10.46 36.10 
ภาษาอังกฤษ 4,036 100 28.51 9.48 29.45 
 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 4 สาระ
หลัก วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ 56.93 รองลงมาได้แก่ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 37.38 , 31.10 และ 28.51 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จะเห็นว่าคะแนนมีการกระจายมากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 
9.48-16.02  
 
ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  ปีการศึกษา 2560-2561 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา 2560 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา 2561 

+ เพ่ิมข้ึน 
- ลดลง 

เขตพ้ืนที่ ประเทศ เขตพ้ืนที่ ประเทศ เขตพ้ืนที่ ประเทศ 
ภาษาไทย 49.30 48.29 56.93 54.42 + 7.63 + 6.13 
คณิตศาสตร์ 26.61 26.30 31.10 30.04 + 4.49 + 3.74 
วิทยาศาสตร์ 32.69 32.28 37.38 36.10 + 4.69 + 3.82 
ภาษาอังกฤษ 29.47 30.45 28.51 29.45 - 0.96 - 1.00 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระหลัก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย
, วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.63, 4.69 และ 4.49 ตามล าดับ และสาระการ
เรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง คือ ภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนเฉลี่ยลดลง 0.96 
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 ในระดับประเทศ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระหลัก ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เพ่ิมข้ึน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่นกันคือ ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมข้ึน 6.13 , 3.82 และ 3.74 ตามล าดับ 
ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง คือ ภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนเฉลี่ยลดลง 1.00  
  

3.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ตารางท่ี 3  แสดงคะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ และระดับคุณภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 6 จ าแนกเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีการศึกษา 2561 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย 
เขตพ้ืนที่ 

S.D ค่าเฉลี่ย
ประเทศ 

ภาษาไทย 3,522 100 46.39 14.08 47.31 
คณิตศาสตร์ 3,522 100 27.43 16.51 30.72 
วิทยาศาสตร์ 3,524 100 29.35 8.94 30.51 
ภาษาอังกฤษ 3,523 100 27.38 11.29 31.41 
สังคมศึกษา 3,522 100 34.40 7.00 35.16 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2561 ใน 5 สาระการเรียนรู้หลัก วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ 46.39 รองลงมาได้แก่ 
สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 34.40 , 29.35 , 27.43 
และ 27.38 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะเห็นว่าคะแนนมีการกระจายมาก
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 7.00-16.51 
 
ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  ปีการศึกษา 2560-2561 
 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2560 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2561 
+ เพ่ิมข้ึน 
- ลดลง 

เขตพ้ืนที่ ประเทศ เขตพ้ืนที่ ประเทศ เขตพ้ืนที่ ประเทศ 
ภาษาไทย 48.91 49.25 46.39 47.31 - 2.52 - 1.94 
คณิตศาสตร์ 21.40 24.53 27.43 30.72 + 6.03 + 6.19 
วิทยาศาสตร์ 27.58 29.37 29.35 30.51 + 1.77 + 1.14 
ภาษาอังกฤษ 23.94 28.31 27.38 31.41 + 3.44 + 3.10 
สังคมศึกษา 33.65 34.70 34.40 35.16 + 0.75 + 0.46 
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จากตารางที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2561 ใน 5 สาระหลักการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2560  จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ลดลง 1 สาระการเรียนรู้ โดยเรียงล าดับการเพ่ิมข้ึน ดังนี้ คณิตศาสตร์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.03, 
ภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.44, วิทยาศาสตร์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.77, สังคมศึกษา เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.75 ส่วนสาระการเรียนรู้ที่ลดลง คือ ภาษาไทย ลดลงร้อยละ 2.52 

ในระดับประเทศ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2561 ใน 5 สาระหลักเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2560 จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ลดลง 1 สาระการเรียนรู้ โดยเรียงล าดับการเพ่ิมข้ึน ดังนี้ คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ 
และสังคมศึกษา เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.19, 3.10, 1.14 และ 0.46 ตามล าดับ และลดลงจ านวน 1 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 1.94 
 
4. การบริหารและการกระจายอ านาจ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาได้กระจายอ านาจในการจัดการด้านการศึกษา โดย
แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบออกเป็นสหวิทยาเขต 6 สหวิทยาเขต ดังนี้ 
สหวิทยาเขต ที่ 1 สหวิทยาเขตเจริญราชเดช 

1. โรงเรียนสารคามพิทยาคม 
2. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 
3. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 
4. โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 
5. โรงเรียนมหาวิชานุกูล 

 
สหวิทยาเขต ที่ 2 สหวิทยาเขตตักศิลา 

1. โรงเรียนผดุงนารี 
2. โรงเรียนกันทรวิชัย 

3. โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 
4. โรงเรียนแกด าวิทยาคาร 

5. โรงเรียนมิตรภาพ 
 

สหวิทยาเขต ที่ 3 สหวิทยาเขตบรบือ 
1. โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 

2. โรงเรียนบรบือ 

3. โรงเรียนยางวิทยาคม 

4. โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 

5. โรงเรียนโนนราษีวิทยา 

6. โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 

7. โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 
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สหวิทยาเขต ที่ 4 สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม 

1. โรงเรียนวาปีปทุม 
2. โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 
3. โรงเรียนประชาพัฒนา 
4. โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 
5. โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 
สหวิทยาเขต ที่ 5 สหวิทยาเขตสารคามใต้ 

1. โรงเรียนนาภูพิทยาคม 
2. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
3. โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
4. โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 
5. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 

 
สหวิทยาเขต ที ่6 สหวิทยาเขตสะดืออีสาน 

1. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 
2. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 

3. โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 
4. โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 

5. โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 
6. โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 

7. โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 

8. โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้น ากรอบแนวคิดจากวิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยและนโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นหลักน าทางในการก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ดังนี้ 

     2.1 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
           ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 วิสยัทัศน์/กลยุทธ์/จุดเน้น/ตัวชี้วัด 

2.2 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.3 มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
2.4 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2560 – 2564 

 
2.1 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 วิสัยทัศน์ 
  สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
 พันธกิจ 

 1.จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

 3.ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 4.สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง

การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5.ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 6.พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษา 
เป้าหมาย 

 1.ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มี
ทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเอง และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

 2.ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 3.ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมี
ทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และ
ทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

 4.ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มี
ภาวะผู้น าทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

 5.สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับ
ชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ี จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือ
การเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

 6.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่ง
นวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

 7.ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการ
บริหารงานและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้วิจัยและนวัตกรรม
ในการขับเคลื่อนคุณภาพ  

 
นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ

       เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 
กลยุทธ์เชิงนโยบาย 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1.บทน า 
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ ที่มีความยากล าบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของ
สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้างความมั่งคงของประเทศใน
ระยะยาว 
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2.เป้าประสงค์ 
1.ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ

เฉพาะ ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
2.เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่

อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสูงในถิ่นทรุกันดาร อาทิ พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพ่ือสร้าง
ความมั่งคงของประเทศในระยะยาว 

3.ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

3.1.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด 
    ชายแดนภาคใต้จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการ 
    หลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น 
(3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ 
    บริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 

3.1.2 แนวทางการด าเนินการ  
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
(1) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง 
(2) การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการ 
     เรียนรู ้
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
(5) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ทั้งนี้ด าเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อย
โอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน 
ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
3.2.1 ตัวชี้วัด 

(1) จ านวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพัก 
     ในโรงเรียนที่มีหอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้าน 
     ถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย 
(2) จ านวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการ 
     ประกอบอาหาร การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพ 
     หอพักนอนให้มีคุณภาพท่ีดี อย่างเหมาะสม  
(3) จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ 
     ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบท 
(4) จ านวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแล 
     หอพักนอน ที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส กลุ่มท่ีอยู่ 
     ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการที่ 
     เหมาะสมกับบริบท 
(5) จ านวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน 
     พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
     และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
(6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ 
    ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการ 
    ปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ 
(7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ 
    ห่างไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ในพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ง ทะเล และเกาะแก่ง 
     ตามความจ าเป็นและ เหมาะสมกับบริบท  
(2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี 
     ดูแลหอพักนอนตามความจ าเป็น และเหมาะสมกับบริบท 
(3) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงใน 
     ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการ 
     เรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
     พระมหากษัตริย์ 
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(4) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา 
     ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนที่สูงใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน 
     ชายฝั่งทะเลและ เกาะแก่ง ควรท าอย่างไร” ผ่านช่องทาง จัดเวทีเสวนา 
     การแสดงนิทรรศการ การตดิต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ต่างๆ 
     เช่น การสร้าง Website Facebook  และ Line เป็นต้น 
(5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัด 
     และประเมินผลที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด 
     ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ 
     ห่างไกลทุรกันดาร 
(6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็น 
     ภาษาท่ี 2 
(7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะ 
     วชิาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและ 
     เหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  

 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1.บทน า 
   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร   ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมีทักษะชีวิต
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21  

2.เป้าประสงค์ 
1.ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 

2.ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

3.ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ี 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตาม
ความต้องการและความถนัด 
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4.ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้ง
ในด้านที่มีพัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรยีนรู ้หรือความสามารถ
พิเศษ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียน 

5.ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วง
เชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่
สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

6.ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน 
และสามารถพ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตท่ีซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 

3.ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานท า (Career Education) 

3.1.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ 
    สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนา 
    สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดท่ี 
    ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
    ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดี 
    ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  
    มีทกัษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะในการ 
    ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ 
    สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะ 
    การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น 
    รายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลัก 
    ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
    พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดีของชาติ และ 
    พลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและ 
    ทักษะอาชีพตามความต้องการได้ และมีทักษะชีวิตในการป้องกัน 
    ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน  
    สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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(3) ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ 
    ปรบัเปลีย่นการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ 
    ผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่  
(4) ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษา จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ 
    บุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบน 
    พ้ืนฐานความต้องการจ าเปน็เฉพาะของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น 
    พิเศษ หรือความสามารถพิเศษ 

3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 

3.2.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบัน 
    หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
    พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อ 
    บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม  
    จริยธรรม 
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ 
     สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง 
     ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ 
     ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดี 
      ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
     จริยธรรม 
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
    ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้ 
    อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุง 
    หลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ 
    ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ 
    ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
    มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ 
    ชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน 
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    การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมี 
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนด 

3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความ 
เป็นเลิศ ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3.3.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ด้านผู้เรียน 

1) ร้อยละของผู้เรียน ได้รับการพัฒนาร่างกาย 
    จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อม 
    ที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนา 
    ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
    มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัย 
   รักการอ่าน 
4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้าน 
    การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้าน 
    การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้าน 
    การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษา 
    ที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการ 
    เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเอง 
     จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
     ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละ 
     วชิาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะ 
     การเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป  
     (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการ 
     คิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
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(2) ด้านสถานศึกษา 
1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน 
    กิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนใน 
    ลักษณะของ STEM ศึกษา 
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 
    ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศ 
    สิ่งแวดล้อมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึก 
    ทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 

3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนาผู้เรียนมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ 
    สังคม สติปัญญา เพื่อที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่ 
    สูงขึ้น 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอก 
    ห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศกึษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่ 
     หลากหลาย 
(4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับ 
    การเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 
(5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษา ให้สามารถพัฒนา 
    เด็กให้มีพัฒนาการความพร้อม เพ่ือเตรียมตัวไปสู่การ 
    เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนา 
    สมรรถนะที่จ าเป็น 3 ด้าน  

1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  

(7) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) 
    และสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3  
(8) มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ 
    ใหม ่
(9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
    ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
(10) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนใน 
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      ลักษณะของ STEM ศึกษา 
(11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 
      5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 
(12) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ 
      ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น 

1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม  
2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา  
4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหา 
    ความสัมพันธ์ 

(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนว 
      ทางการประเมิน PISA ด้วยระบบการสอบ แบบ Online ให้กับ 
      ผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึง 
      มัธยมศึกษาตอนต้น  
(14) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิด 
      แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และ 
      ครูผู้สอน 
(15) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนว 
      ทางการประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ  
      Online Testing 
(16) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนน าไปสู่ความ 
      เป็นเลิศในแต่ละด้าน 
(17) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬา 
       โดยจัดเป็นห้องเรียนเฉพาะด้าน 
(18) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร 
      ผูส้ร้างนวัตกรรม 

3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

3.4.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อ 
     และการประกอบอาชีพ 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 
     ที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาใน 
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     สถานศึกษา 
3.4.2 แนวทางการด าเนินการ 

(1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริม 
    กระบวนการเรียนรู้ อิงสมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การ 
    ประกอบสัมมาอาชีพ  
(2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
(3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ 
    เช่น ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความ 
     สนใจในทักษะอาชีพท่ีตนเองถนัด เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้า 
    สู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
(5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ  
     และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย 
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and  
     Emotional Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย 
(7) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 

3.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.5.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็น 
     มิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับ 
     มาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
     (Environmental Education Sustainable Development: EESD) 
(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการ 
    พัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable 
    Development)  

3.5.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
     ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลก 
     เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable  
     Development)  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัด 
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    สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero  
    waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    (Environmental Education Sustainable Development: EESD) 
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ 
    สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    อย่างต่อเนื่อง 

3.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
3.6.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตาม 
     มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแต่ละระดับ 
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนา 
     ด้านทักษะอาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมี 
     จิตสาธารณะ 
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริม 
     ให้มคีวามสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และ 
      เทคโนโลยี เป็นต้น 

3.6.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์ 
    การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการและที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์ 
     การเรียนเฉพาะความพิการ  
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน 
     การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมี 
    วิจารณญาณ  
(6) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ 
    อาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิต 
    สาธารณะและการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอัน 
    เนื่องมาจากพระราชด าริฯ   
(8) ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครอง 
     ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(9) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
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    อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์ 
(10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ 
      และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
(11) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ที่มี 
      ความสามารถพิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ 
      เพ่ือยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสู่สากล 
(12) ส่งเสริม สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ 
      จัดการเรียนการสอน 
(13) จัดให้มีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 
      เชิงบูรณาการ 
(14) จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในส านักบริหารงาน 
       การศึกษาพิเศษ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบ 
       ประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
(15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดท า รวบรวม 
      ผลิต พัฒนา และเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา 
(16) ส ารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดท า 
      ผังบริเวณ จัดท าแบบรูปและรายการสิ่งก่อสร้าง  
(17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความ 
      ปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
(18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่ม 
      สถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
(19) ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริม 
      การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัด 
(20) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ 
      องค์กรปกครองในพ้ืนที่ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      และระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
(21) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือ 
      ต่อการจัดการศึกษา 

3.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความ
ถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3.7.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน  
     Digital Platform 
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3.7.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพ่ือให้บริการ Digital 
     Textbook ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ 
     ความรู้ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเอง 
     อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(2) พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
     ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
(3) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน 
     Digital Platform 

 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

1.บทน า 
การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ทุกประเภท ตั้งแต่การจูงใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาท
ครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะ
วิชาชีพขั้นสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” สร้าง
เครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
นอกจากนี้มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การก าหนดมาตรฐาน
วิชาชีพขั้นสูง เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดี มีความรู้ มาเป็น
ครู มีการวางแผนอัตราก าลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และมีการวาง
แผนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยน า Digital Platform มาเป็นเครื่องมือทั้งการพัฒนา อบรมครู 
และการจัดท าฐานข้อมูลก าลังคน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม 
น าไปสู่การวิเคราะห์ วางแผนก าลังคนได้อย่างต่อเนื่อง  

2.เป้าประสงค์ 
  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 

3.ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิต

และพัฒนาครูให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษ 
     ที่ 21 

3.1.1 ตัวช้ีวัด 
(1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี  
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาใน 
    ศตวรรษท่ี 21 และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
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(3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อ 
    การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความ 
    ขาดแคลน และความต้องการครู 
(2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการก าหนดสมรรถนะ 
    ครูให้สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21  
(3) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ 
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู  
     ระยะ 20 ปี 
(5) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู 

3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

3.2.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพใน 
    การปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 
(2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตร 
    สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมี 
    คุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ 
    บุคคล  

3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need  
    Assessment) ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ 
    วางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
(2) ก าหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และ 
    บุคลากรทางการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
    (Career Path) 
(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงาน 
    อ่ืนๆ จัดท าหลักสูตรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่ 
    ก าหนด 
(4) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้า 
    รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าใน 
    วิชาชีพ (Career Path) 
(5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง 
    วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  
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(6) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 
    ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดข้ันสูง  
    (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
    Learning)  
(7) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก 
    ประเภท ให้มีความรู้ทักษะด้าน Digital Literacy, Digital  
    Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3  
(8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอน 
    ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตาม 
    เกณฑ์ท่ีก าหนด 
(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ 
    ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 
(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือ 
      การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง  
      (Higher Order Thinking) 
(11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
      ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการ 
      สอนแบบคละชั้น 
(12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความ 
      ต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และ 
      ตามสภาพและประเภทของความพิการ 
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ  
       Face-to-Face Training 
(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมิน 
      สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
      เป็นหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี (ประเมิน 
      360 องศา) 

3.3 น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 

3.3.1 ตัวช้ีวัด 
(1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูล 
    ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิต 
    และพัฒนาครูทั้งระบบ 
(2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital 
    Technology  
(3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาท่ีขาด 
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    แคลน  
3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 

(1) พัฒนา Digital Platform เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ 
     บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และ 
     บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
(3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขา 
    ที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง การจัดการศึกษา 
    ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความ 
    แตกต่าง เป็นต้น 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก 
     ประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital  
     Technology 

 
นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
  เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

1.บทน า 
  การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุก
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และ
มีมาตรฐาน โดย 1) เน้นการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาทั้งระบบตั้งแต่การส ามะโนประชากรวัย
เรียน การรับเด็กเข้าเรียน การตรวจสอบติดตามการเข้าเรียน การติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคัน 
ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ และการระดมทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษา 2) ปรับปรุง 
พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ เช่น มาตรฐานด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา 
ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภณัฑ์ เป็นต้น มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการ มาตรฐานด้านระบบงบประมาณ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้าน 
Digital Technology เป็นต้น 3) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 4) ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตรง
ไปยังผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง และมีความเหมาะสม เพียงพอ และ 4)  
น า Digital Technology มาเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการ
บริการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

2.เป้าประสงค์ 
  สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานเสมอกัน และลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา 
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3.ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

3.1.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง 
    นักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและ 
     สามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่าง 
     มีประสิทธิภาพ 

3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ภาคเอกชน และ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง 
    เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 
(2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท าส ามะโน 
    ประชากรวัยเรียน (0-6 ปี)  
(3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นท่ี จัดท าแผนการนักเรียนทุกระดับ 
(4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ 
    เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน 
(5) สถานศึกษาจัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม 
    เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการการ 
    เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

3.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตาม
บริบทของพ้ืนที่ เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  

3.2.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา 
    ตามท่ีก าหนด  

3.2.2 แนวทางการด าเนินการ  
(1) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือ 
    องค์ประกอบขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการ 
    การเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานเสมอกัน ตาม 
    บริบทเชิงพ้ืนที่ เช่น 

1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
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    อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน 
    ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ ์เป็นต้น  
2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3) ด้านการบริหารจัดการ  
4) ด้านงบประมาณ  
5) ด้านความปลอดภัย และ 
6) ด้าน Digital Technology 

 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน 
    ตามท่ีก าหนด 

3.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 

3.3.1 ตัวช้ีวัด 
(1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
(2) ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการ 
    ด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองส าหรับผู้เรียนที่มีความ 
    ต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และ 
    ตามสภาพและประเภทของความพิการ 
(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัด 
     การศึกษาแบบเรียนรวม  

3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และน ามาใช้อย่างมีประสิทธภิาพ 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักบรหิารงานการศึกษาพิเศษจัดท า 
    กลยุทธศาสตร ์แผนการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช ้
    นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ และการท างานแบบมีสว่นรว่ม 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู ่
    บริการชว่งเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) 
    เข้าสู่การศึกษาในระดับเดยีวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการ 
    ด าเนนิชีวติในสังคมได้ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ 
    เพ่ือสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
(5) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจดัการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม 
     ชว่ยเหลือ  และสนบัสนนุให้สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาพิเศษ 
     ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
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3.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
3.4.1 ตัวช้ีวัด 

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และ 
    สถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 
(2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
    การเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษา 
(3) จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความ 
    เสมอภาคทางการศึกษา 

3.4.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และ 
    สถานศึกษา ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ  
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
     เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ 
     เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital 
Technology มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  

3.5.1 ตัวช้ีวัด 
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถ 
    เชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
    ปลอดภัย 
(2) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
    ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 

3.5.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี 
    ประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และ 
    อุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy 
    แก่ผู้เรียน 
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็น 
    ห้องเรียน Digital 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device ส าหรับผู้เรียนทุกระดับอย่าง 
     เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 
     อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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(5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy 
    ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการ 
    เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ (Distance Learning Information Technology: 
    DLIT) 
(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
     ผ่านดาวเทียม 

 
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

1.บทน า 
  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเน้นการ
พัฒนาหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นหน่วยงานที่มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถให้บริการ
ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน เช่น ระดับ
ปฏิบัติ ระดับที่ท าหน้าที่ในการก ากับติดตาม เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และโปร่งใส เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็น 
Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิด
กว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้  1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
บริหารจัดการศึกษา 3) ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 
4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 4) ปรับเปลี่ยนระบบ
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ และ 5) ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
อย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้าน ต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูล
ผู้เรียน ขอ้มูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และ
สามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป 

2.เป้าประสงค์ 
  สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา  
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
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3.ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 

3.1.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลการด าเนินงาน 
    ผ่านเกณฑก์ารประเมินส่วนราชการที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
    ระบบราชการก าหนด  
(2) ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน 
    คุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
(4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
     ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency 
     Assessment) 

3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มี 
    ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
(2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงาน 
    การศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิง 
    ประจักษ์ 
(4) ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหาร 
    จัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตาม 
    หลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
    หน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency  
    Assessment) 

3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 

3.2.1 ตัวช้ีวัด 
   ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

3.2.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน  
    (Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจาย 
    อ านาจ“CLUSTERs” 
(2) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษา  
    ในระดับพ้ืนที่ 
(3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบ 
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     เครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
      ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรยีนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
(4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
     แบบบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
(5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มี 
     ความรู้ ความเข้าใจ และ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) 
     ในการบริหารจัดการศึกษา  
(6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร 
     เพ่ือการศึกษา 

3.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจาย
อ านาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของ
พื้นที่ 

3.3.1 ตัวช้ีวัด 
(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิด 
     คุณภาพ 
(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทั้งระบบ 
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้ 
     เกิดคุณภาพ 
(4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐาน 
     การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษา 
     พิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล 
(5) จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
(6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
     เรียนสูงขึ้น 

3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของ 
    หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ทั้งระดับปฏิบัติ และรับการก ากับติดตาม 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอ านาจการ 
    จัดการศึกษา 4 ด้าน ให้สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562  
    ให้ศึกษาน าร่องรูปแบบการกระจายอ านาจ เช่น 

1) เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)  
3) Autonomous School  

(3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา (Enterprise 
    Architecture) ในฐานหน่วยงานระดับปฏิบัติ และหน่วยงานระดับ 
    ก ากับติดตามให้เหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 
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(4) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ในการ 
    จัดการศึกษาทั้งระบบ (Digital Transformation) 
(5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
    สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่ 
    เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น  
(6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลาง 
    ในการพัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน 
(7) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบท 
    ของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียน 
     ร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียน 
     กีฬา ฯลฯ 
(8) น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการ 
     ตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
    และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
(9) สร้างมาตรฐาน และก าหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการ 
    บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
(10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที ่
      หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอน 
     แบบคละชั้น  
(11) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารทีม่ีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณา 
      ค่าตอบแทนพิเศษและสวัสดิการอื่น ๆ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานใน 
     โรงเรียนขนาดเล็ก 
(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจาย 
      อ านาจ 
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพ่ือ 
      พัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับ 
      ความต้องการท้องถิ่น น าไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
      ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ 

3.4.1 ตัวช้ีวัด 
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และ 
    สถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 
(2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
    สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนา 
    คุณภาพการศึกษา 
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(3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความ 
    เสมอภาคทางการศึกษา 

3.4.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และ 
     สถานศึกษา ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ  
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
    เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ 
    เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital 
Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่
การน าเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน 
ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นมา
วิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการ
วางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 

3.5.1 ตัวช้ีวัด 
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการ 
    วางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับ 
    ข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ให ้
     ผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

3.5.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากร 
    มนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูล 
    รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการ 
    พัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากร 
    มนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ 
    ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การ 
    ตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ  
(2) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลากร 
     ทางการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดใช้ในการ 
     ปฏิบัติงานตามภารกิจ 
(3) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพ่ือสนองตอบต่อการ 
     ปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนา 
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     ฐานข้อมูลบุคลากร ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่การคัดสรร บรรจุ 
     แต่งตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
     ความก้าวหน้าในอาชีพ 
(4) พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็น 
    รายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถ 
    เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูล 
    ประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
(5) พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ น าไปสู่การ 
    วางแผนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

 
2.2 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 แบ่งเป็น 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
   2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                      
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

   6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
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  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
  
2.3 มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560  (มี 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งช้ี) 
 มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 มี 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 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 
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  ตัวบ่งชี้ที่  5   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการลูกจ้างใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 6   ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและ
การจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 
  
2.4 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   
มีการบริหารจัดการการศึกษา  โดยมีการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลอาทิเช่น  TQA TQC  AUNQA 
CUPTQA ISO9001 ISO14001 ฯลฯ  

พันธกิจ  (MISSION) 
1. พัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนทั้งในระบบ และนอกระบบ  เพ่ือเข้าสู่

องค์กรแห่งการเรียนรู้   
  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ตามหลัก
ธรรมาภิบาล   
  3. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนและประชาชนอย่างท่ัวถึง  
และเท่าเทียม  
  4. เสริมสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ

ในการใช้และพัฒนาหลักสูตร โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ไทย 4.0 

2. พัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และระบบประกันคุณภาพ การศึกษา โดยใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และสานพลังประชารัฐ 

4. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนและประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม
และต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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5. เสริมสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

เป้าประสงค์ 
1. ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการใช้และ

พัฒนาหลักสูตร โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
2. ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะตามมาตรฐาน

วิชาชีพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
3. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบการบริหารจัดการ และระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และสานพลังประชารัฐ 
  4. ผู้เรียนและประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และ
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

5. หน่วยงานทางการศึกษา ชุมชน และสังคม มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนและประชาชนมีความสุข 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 

ความสามารถในการใช้และพัฒนาหลักสูตร โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน และสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0 

2. พัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และสานพลังประชารัฐ 
  4. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนและประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม
และต่อเนื่องตลอดชีวิต 

5. เสริมสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

 
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
การจัดการศกึษาและมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด   
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  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 
  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 
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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 
  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 2562 

 
วิสัยทัศน์  (Vision) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นองค์กรที ่ส่งเสริม สนับสนุน บริหารจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สู่ความเป็นสากล อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
พันธกิจ  (Mission)  

1.ส่งเสริม สนับสนุนการ จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาในสังกัด พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

3.ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4.ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคน

ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5.ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 6.พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 
นโยบาย  

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ

       เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 
กลยุทธ์เชิงนโยบาย 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1.บทน า 
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ ที่มีความยากล าบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของ
สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
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ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้างความมั่งคงของประเทศใน
ระยะยาว 

2.เป้าประสงค์ 
1.ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ

เฉพาะ ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
2.เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่

อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพ่ือสร้าง
ความมั่งคงของประเทศในระยะยาว 

3.ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

3.1.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด 
    ชายแดนภาคใต้จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการ 
    หลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น 
(3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ 
    บริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 

3.1.2 แนวทางการด าเนินการ  
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
(1) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง 
(2) การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการ 
     เรียนรู ้
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
(5) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ทั้งนี้ด าเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อย
โอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน 
ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
3.2.1 ตัวชี้วัด 

(1) จ านวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพัก 
     ในโรงเรียนที่มีหอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้าน 
     ถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย 
(2) จ านวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการ 
     ประกอบอาหาร การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพ 
     หอพักนอนให้มีคุณภาพท่ีดี อย่างเหมาะสม  
(3) จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ 
     ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบท 
(4) จ านวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแล 
     หอพักนอน ที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส กลุ่มท่ีอยู่ 
     ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการที่ 
     เหมาะสมกับบริบท 
(5) จ านวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน 
     พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
     และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
(6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ 
    ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการ 
    ปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ 
(7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ 
    ห่างไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ในพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ง ทะเล และเกาะแก่ง 
     ตามความจ าเป็นและ เหมาะสมกับบริบท  
(2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี 
     ดูแลหอพักนอนตามความจ าเป็น และเหมาะสมกับบริบท 
(3) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงใน 
     ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการ 
     เรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
     พระมหากษัตริย์ 
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(4) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา 
     ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนที่สูงใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน 
     ชายฝั่งทะเลและ เกาะแก่ง ควรท าอย่างไร” ผ่านช่องทาง จัดเวทีเสวนา 
     การแสดงนิทรรศการ การตดิต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ต่างๆ 
     เช่น การสร้าง Website Facebook  และ Line เป็นต้น 
(5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัด 
     และประเมินผลที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด 
     ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ 
     ห่างไกลทุรกันดาร 
(6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็น 
     ภาษาท่ี 2 
(7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะ 
     วชิาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและ 
     เหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  

 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1.บทน า 
   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร   ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมีทักษะชีวิต
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21  

2.เป้าประสงค์ 
1.ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 

2.ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

3.ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ี 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตาม
ความต้องการและความถนัด 
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4.ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้ง
ในด้านที่มีพัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรยีนรู ้หรือความสามารถ
พิเศษ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียน 

5.ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วง
เชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่
สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

6.ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน 
และสามารถพ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตท่ีซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 

3.ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานท า (Career Education) 

3.1.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ 
    สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนา 
    สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดท่ี 
    ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
    ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดี 
    ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  
    มีทกัษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะในการ 
    ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ 
    สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะ 
    การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น 
    รายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลัก 
    ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
    พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดีของชาติ และ 
    พลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและ 
    ทักษะอาชีพตามความต้องการได้ และมีทักษะชีวิตในการป้องกัน 
    ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(2) ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน  
    สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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(3) ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ 
    ปรบัเปลีย่นการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ 
    ผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่  
(4) ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษา จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ 
    บุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบน 
    พ้ืนฐานความต้องการจ าเปน็เฉพาะของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น 
    พิเศษ หรือความสามารถพิเศษ 

3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 

3.2.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบัน 
    หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
    พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อ 
    บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม  
    จริยธรรม 
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ 
     สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง 
     ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ 
     ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดี 
      ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
     จริยธรรม 
 (4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
    ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้ 
    อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุง 
    หลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ 
    ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ 
    ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
    มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ 
    ชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน 
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    การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมี 
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนด 

3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความ 
เป็นเลิศ ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3.3.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ด้านผู้เรียน 

1) ร้อยละของผู้เรียน ได้รับการพัฒนาร่างกาย 
   จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่ 
   จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนา 
    ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
    มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัย 
   รักการอ่าน 
4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้าน 
    การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้าน 
    การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้าน 
    การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษา 
    ที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการ 
    เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเอง 
     จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
     ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละ 
     วชิาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะ 
     การเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป  
     (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการ 
     คิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 



46 

 

(2) ด้านสถานศึกษา 
1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน 
    กิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนใน 
    ลักษณะของ STEM ศึกษา 
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ  
    5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศ 
    สิ่งแวดล้อมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึก 
    ทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 

3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนาผู้เรียนมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ 
    สังคม สติปัญญา เพื่อที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่ 
    สูงขึ้น 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอก 
    ห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศกึษาจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่ 
     หลากหลาย 
(4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับ 
    การเลี้ยงดูที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 
(5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษา ให้สามารถพัฒนา 
    เด็กให้มีพัฒนาการความพร้อม เพ่ือเตรียมตัวไปสู่การ 
    เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนา 
    สมรรถนะที่จ าเป็น 3 ด้าน  

1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  

(7) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) 
     และสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  
(8) มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ 
     ใหม ่
(9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
     ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
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(10) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนใน 
      ลักษณะของ STEM ศึกษา 
(11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 
      5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 
(12) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ 
      ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น 

1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม  
2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา  
4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหา 
    ความสัมพันธ์ 

(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนว 
      ทางการประเมิน PISA ด้วยระบบการสอบ แบบ Online ให้กับ 
      ผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึง 
      มัธยมศึกษาตอนต้น  
(14) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิด 
      แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และ 
      ครูผู้สอน 
(15) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนว 
      ทางการประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ  
      Online Testing 
(16) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนน าไปสู่ความ 
      เป็นเลิศในแต่ละด้าน 
(17) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬา 
       โดยจัดเป็นห้องเรียนเฉพาะด้าน 
(18) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร 
      ผูส้ร้างนวัตกรรม 

3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

3.4.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อ 
     และการประกอบอาชีพ 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 
     ที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
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(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาใน 
     สถานศึกษา 

3.4.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริม 
    กระบวนการเรียนรู้ อิงสมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การ 
    ประกอบสัมมาอาชีพ  
(2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
(3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ 
    เช่น ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความ 
     สนใจในทักษะอาชีพท่ีตนเองถนัด เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้า 
    สู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
(5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ  
     และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย 
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and  
     Emotional Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย 
(7) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 

3.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.5.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็น 
     มิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับ 
     มาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
     (Environmental Education Sustainable Development: EESD) 
(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการ 
    พัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable 
    Development)  

3.5.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
     ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลก 
     เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable  
     Development)  
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(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัด 
    สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero  
    Waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    (Environmental Education Sustainable Development: EESD) 
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ 
    สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    อย่างต่อเนื่อง 

3.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
3.6.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตาม 
     มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแต่ละระดับ 
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนา 
     ด้านทักษะอาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมี 
     จิตสาธารณะ 
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริม 
     ให้มคีวามสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และ 
      เทคโนโลยี เป็นต้น 

3.6.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์ 
    การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการและที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์ 
     การเรียนเฉพาะความพิการ  
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน 
     การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมี 
    วิจารณญาณ  
(6) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ 
    อาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิต 
    สาธารณะและการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอัน 
    เนื่องมาจากพระราชด าริฯ   
(8) ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครอง 
     ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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(9) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
    อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์ 
(10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ 
      และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
(11) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ที่มี 
      ความสามารถพิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ 
      เพ่ือยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสู่สากล 
(12) ส่งเสริม สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ 
      จัดการเรียนการสอน 
(13) จัดให้มีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 
      เชิงบูรณาการ 
(14) จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในส านักบริหารงาน 
       การศึกษาพิเศษ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบ 
       ประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
(15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดท า รวบรวม 
      ผลิต พัฒนา และเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา 
(16) ส ารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดท า 
      ผังบริเวณ จัดท าแบบรูปและรายการสิ่งก่อสร้าง  
(17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความ 
      ปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
(18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่ม 
      สถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
(19) ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริม 
      การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัด 
(20) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ 
      องค์กรปกครองในพ้ืนที่ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      และระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
(21) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือ 
      ต่อการจัดการศึกษา 

3.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความ
ถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3.7.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน  
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     Digital Platform 
3.7.2 แนวทางการด าเนินการ 

(1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพ่ือให้บริการ Digital 
     Textbook ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ 
     ความรู้ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเอง 
     อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(2) พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
     ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
(3) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน 
     Digital Platform 

 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

1.บทน า 
การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ทุกประเภท ตั้งแต่การจูงใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาท
ครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะ
วิชาชีพขั้นสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” สร้าง
เครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
นอกจากนี้มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การก าหนดมาตรฐาน
วิชาชีพขั้นสูง เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดี มีความรู้ มาเป็น
ครู มีการวางแผนอัตราก าลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และมีการวาง
แผนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยน า Digital Platform มาเป็นเครื่องมือทั้งการพัฒนา อบรมครู 
และการจัดท าฐานข้อมูลก าลังคน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม 
น าไปสู่การวิเคราะห์ วางแผนก าลังคนได้อย่างต่อเนื่อง  

2.เป้าประสงค์ 
  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 

3.ประเด็นกลยุทธ์ 
3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิต

และพัฒนาครูให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษ 
     ที่ 21 

3.1.1 ตัวช้ีวัด 
(1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี  
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาใน 
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    ศตวรรษท่ี 21 และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
(3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อ 
    การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความ 
    ขาดแคลน และความต้องการครู 
(2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการก าหนดสมรรถนะ 
    ครูให้สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21  
(3) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ 
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู  
     ระยะ 20 ปี 
(5) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู 

3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

3.2.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพใน 
    การปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 
(2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตร 
    สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมี 
    คุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ 
    บุคคล  

3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need  
    Assessment) ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ 
    วางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
(2) ก าหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และ 
    บุคลากรทางการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
    (Career Path) 
(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงาน 
    อ่ืนๆ จัดท าหลักสูตรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่ 
    ก าหนด 
(4) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้า 
    รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าใน 
    วิชาชีพ (Career Path) 
(5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง 
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    วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  
(6) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 
    ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดข้ันสูง  
    (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
    Learning)  
(7) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก 
    ประเภท ให้มีความรู้ทักษะด้าน Digital Literacy, Digital  
    Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3  
(8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอน 
    ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตาม 
    เกณฑ์ท่ีก าหนด 
(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ 
    ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 
(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือ 
      การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง  
      (Higher Order Thinking) 
(11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
      ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการ 
      สอนแบบคละชั้น 
(12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความ 
      ต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และ 
      ตามสภาพและประเภทของความพิการ 
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ  
       Face-to-Face Training 
(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมิน 
      สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
      เป็นหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี (ประเมิน 
      360 องศา) 

3.3 น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 

3.3.1 ตัวช้ีวัด 
(1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูล 
    ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิต 
    และพัฒนาครูทั้งระบบ 
(2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital 
    Technology  
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(3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาท่ีขาด 
    แคลน  

3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนา Digital Platform เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ 
     บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และ 
     บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
(3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขา 
    ที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง การจัดการศึกษา 
    ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความ 
    แตกต่าง เป็นต้น 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก 
     ประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital  
     Technology 

 
นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
  เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

1.บทน า 
  การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุก
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และ
มีมาตรฐาน โดย 1) เน้นการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาทั้งระบบตั้งแต่การส ามะโนประชากรวัย
เรียน การรับเด็กเข้าเรียน การตรวจสอบติดตามการเข้าเรียน การติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคัน 
ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ และการระดมทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษา 2) ปรับปรุง 
พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ เช่น มาตรฐานด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา 
ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภณัฑ์ เป็นต้น มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการ มาตรฐานด้านระบบงบประมาณ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้าน 
Digital Technology เป็นต้น 3) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 4) ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตรง
ไปยังผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง และมีความเหมาะสม เพียงพอ และ 4)  
น า Digital Technology มาเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการ
บริการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

 
 



55 

 

2.เป้าประสงค์ 
  สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานเสมอกัน และลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา 

3.ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

3.1.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง 
    นักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและ 
     สามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่าง 
     มีประสิทธิภาพ 

3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ภาคเอกชน และ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง 
    เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 
(2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท าส ามะโน 
    ประชากรวัยเรียน (0-6 ปี)  
(3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นท่ี จัดท าแผนการนักเรียนทุกระดับ 
(4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ 
    เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน 
(5) สถานศึกษาจัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม 
    เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการการ 
    เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

3.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตาม
บริบทของพ้ืนที่ เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  

3.2.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา 
     ตามท่ีก าหนด  

3.2.2 แนวทางการด าเนินการ  
(1) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือ 
     องค์ประกอบขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการ 
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      การเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานเสมอกัน ตาม 
      บริบทเชิงพ้ืนที่ เช่น 

1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้อง
พิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ ์เป็นต้น  
2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3) ด้านการบริหารจัดการ  
4) ด้านงบประมาณ  
5) ด้านความปลอดภัย และ 
6) ด้าน Digital Technology 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน 
    ตามท่ีก าหนด 

3.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 

3.3.1 ตัวช้ีวัด 
(1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
(2) ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการ 
    ด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองส าหรับผู้เรียนที่มีความ 
    ต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และ 
    ตามสภาพและประเภทของความพิการ 
(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัด 
     การศึกษาแบบเรียนรวม  

3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และน ามาใช้อย่างมีประสิทธภิาพ 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักบรหิารงานการศึกษาพิเศษจัดท ากล 
     ยุทธศาสตร ์แผนการด าเนนิงาน และแผนปฏิบัติเชงิรุก เนน้การใช ้
     นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ และการท างานแบบมสี่วนรว่ม 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู ่
     บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งตอ่ 
    (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ 
    หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ 
    เพ่ือสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
(5) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผดิชอบการจดัการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม 
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     ชว่ยเหลือ  และสนบัสนนุให้สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาพิเศษ 
     ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

3.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
3.4.1 ตัวช้ีวัด 

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และ 
    สถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 
(2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
     การเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษา 
(3) จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความ 
    เสมอภาคทางการศึกษา 

3.4.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และ 
     สถานศึกษา ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ  
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
    เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ 
    เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital 
Technology มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  

3.5.1 ตัวช้ีวัด 
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถ 
    เชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
    ปลอดภัย 
(2) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
    ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 

3.5.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี 
    ประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และ 
    อุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy 
    แก่ผู้เรียน 
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็น 
    ห้องเรียน Digital 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device ส าหรับผู้เรียนทุกระดับอย่าง 
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    เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 
    อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy  
    ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการ 
    เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ (Distance Learning Information Technology:  
    DLIT) 
(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
     ผ่านดาวเทียม 

 
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

1.บทน า 
  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเน้นการ
พัฒนาหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นหน่วยงานที่มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถให้บริการ
ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน เช่น ระดับ
ปฏิบัติ ระดับที่ท าหน้าที่ในการก ากับติดตาม เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และโปร่งใส เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็น 
Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิด
กว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้  1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
บริหารจัดการศึกษา 3) ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 
4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 4) ปรับเปลี่ยนระบบ
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ และ 5) ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
อย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้าน ต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูล
ผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และ
สามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป 
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2.เป้าประสงค์ 
  สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา  
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

3.ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 

3.1.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลการด าเนินงาน 
    ผ่านเกณฑก์ารประเมินส่วนราชการที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
    ระบบราชการก าหนด  
(2) ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน 
    คุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
(4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
     ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency 
    Assessment) 

3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มี 
    ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
(2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงาน 
     การศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิง 
     ประจักษ์ 
(4) ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหาร 
     จัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตาม 
     หลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
     หน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency 
     Assessment) 

3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 

3.2.1 ตัวช้ีวัด 
   ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

3.2.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน  
    (Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจาย 
    อ านาจ“CLUSTERs” 
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(2) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษา  
    ในระดับพ้ืนที่ 
(3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบ 
    เครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
     ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
(4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
    แบบบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
(5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มี 
     ความรู้ ความเข้าใจ และ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability)  
     ในการบริหารจัดการศึกษา  
(6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร 
     เพ่ือการศึกษา 

3.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจาย
อ านาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของ
พื้นที่ 

3.3.1 ตัวช้ีวัด 
(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิด 
    คุณภาพ 
(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทั้งระบบ 
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้ 
    เกิดคุณภาพ 
(4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐาน 
    การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษา 
    พิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล 
(5) จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
(6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
    เรียนสูงขึ้น 

3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของ 
    หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ทั้งระดับปฏิบัติ และรับการก ากับติดตาม 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอ านาจการ 
    จัดการศึกษา 4 ด้าน ให้สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้
ศึกษาน าร่องรูปแบบการกระจายอ านาจ เช่น 

1) เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)  
3) Autonomous School  
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(3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา (Enterprise  
    Architecture) ในฐานหน่วยงานระดับปฏิบัติ และหน่วยงานระดับ 
    ก ากับติดตามให้เหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 
(4) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ใน 
    การจัดการศึกษาท้ังระบบ (Digital Transformation) 
(5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
    สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่ 
    เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น  
(6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลาง 
     ในการพัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน 
(7) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบท 
    ของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียน 
    ร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียน 
    กีฬา ฯลฯ 
(8) น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการ 
    ตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
   และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
(9) สร้างมาตรฐาน และก าหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการ 
    บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
(10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที ่
      หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอน 
     แบบคละชั้น  
(11) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณา 
      ค่าตอบแทนพิเศษและสวัสดิการอื่น ๆ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานใน 
     โรงเรียนขนาดเล็ก 
(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจาย 
     อ านาจ 
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพ่ือ 
      พัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับ 
      ความต้องการท้องถิ่น น าไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
      ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ 

3.4.1 ตัวช้ีวัด 
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และ 
    สถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 
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     (2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
    สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนา 
    คุณภาพการศึกษา 
(3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความ 
     เสมอภาคทางการศึกษา 

3.4.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และ 
     สถานศึกษา ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ  
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
     เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ 
     เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital 
Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่
การน าเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน 
ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นมา
วิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการ
วางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 

3.5.1 ตัวช้ีวัด 
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการ 
    วางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     (2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับ 
    ข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ให ้
     ผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

3.5.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 
     สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากร 
     มนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยง 
     ข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและ 
     การพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนา 
     ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
     สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ 
     น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ  
(2) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลากร 
    ทางการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดใช้ในการ 
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    ปฏิบัติงานตามภารกิจ 
(3) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพ่ือสนองตอบต่อการ 
    ปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนา 
    ฐานข้อมูลบุคลากร ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่การคัดสรร บรรจุ 
    แต่งตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
    ความก้าวหน้าในอาชีพ 
(4) พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็น 
     รายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การพัฒนา 
     ฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
(5) พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ น าไปสู่การ 
     วางแผนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

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

จิตบริการ 
ท างานมุ่งประสิทธิผล 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได ้
สร้างโอกาสสู่ความส าเร็จ 
สื่อสารสองทาง 
การบริหารจัดการแบบกระจายอ านาจและ
ร่วมมือกันเป็น 6 สหวิทยาเขต 

 
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา 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 
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9. การส่งเสริมการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
10. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ O-NET สู่ TOP 20 
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 ได้มีการประชุมผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและ
แผนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยแจ้งเรื่องการจัดสรรงบประมาณส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คราวๆ จะจัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่เกิน 
5 ล้านบาท และหากมีงบประมาณเหลือก็จะจัดสรรให้เพ่ิมเติมทีหลัง  
 ดังนั้น กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงไดแ้จ้งกลุ่ม
ต่างๆ ภายในส านักงาน จัดท าโครงการรองรับการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562 และมีการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 
21 มกราคม 2562 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ แบ่งเป็น ดังนี้ 
 1. งบบริหารส านักงาน (งบประจ า)     จ านวน 5,000,000 บาท 
 2. งบด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม     จ านวน 5,318,000 บาท 
  
1. งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) จ านวน  5,000,000 บาท 
 สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 งบด าเนินงาน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภคฯ เขต
พ้ืนที่การศึกษาละ 2,000,000 บาท จาก 2 ผลผลิต 2 กิจกรรม  
 ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามค าสั่งที่ 
404/2561 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพุทธกันทรวิชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ที่ประชุม
มีมติวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรับบริหารส านักงาน ต้ัง
งบประมาณไว้ 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 500,000 
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) 1,810,000 
  ค่าจ้างลูกจ้าง 14 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. 7 อัตรา จ้าง 12 เดือน 
จ้างอัตราละ 12,000 บาท/เดือน 
ประกันสังคม 600 บาท/เดือน 1,058,400 

  รวมค่าจ้างลูกจ้าง 14 อัตรา (11-13)            2,079,000  
  รวมรายการ (1-13)            3,889,000  
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ข ค่าสาธารณูปโภค   
1 ค่าไฟฟ้า 500,000 
2 ค่าน้ าประปา 40,000 
3 ค่าโทรศัพท์ 30,000 
4 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต 42,900 
5 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 50,000 

  รวมค่าสาธารณูปโภค (1-5) 662,900 
  รวมทั้งสิ้น (ก-ข)            4,551,900  
ค -จัดสรรให้โครงการต่างๆเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารส านักงาน   
  เขตพ้ืนที่ ตามความจ าเป็น 448,100 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น (ก+ข+ค)            5,000,000  

 
2. งบด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
 จากการพิจารณาประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณและกรอบวงเงิน
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 21 มกราคม 2562 ต้ังงบประมาณไว้ จ านวน 5,318,000 บาท จ าแนกได้ 
ดังนี้ 
 

นโยบาย จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
1.จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 4 16,000 
2.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 28 1,763,000 
3.พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

5 1,103,000 

4.สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

5 588,000 

5.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 18 1,848,000 
รวม 60 5,318,000 
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รายละเอียดโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่ม

รับผิดชอบ 
  นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง    
1 

  
ค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิต เพื่อป้องกันปัญหายาเสพ
ติด 

รองบ ปปส.  ส่งเสริมฯ 

2 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2562 รองบ ปปส.  ส่งเสริมฯ 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือ
ดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา CATAS  
System และระบบ NISPA 

16,000 ส่งเสริมฯ 

4 ประกวดผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2562 

รองบ ปปส. ส่งเสริมฯ 

  รวม 16,000  

  นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
1 
 

คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

15,000 
  

ส่งเสริมฯ 

2 ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนประจ าปี 2562 

50,000 ส่งเสริมฯ 

3 จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

รองบ สพฐ. ส่งเสริมฯ 

4 พัฒนากระบวนการนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษาYC : (Youth 
Counselor) 

70,000 ส่งเสริมฯ 

5 การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาต้านยาเสพติดปีการศึกษา 
2562 

200,000 ส่งเสริมฯ 

6 การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2562 

200,000 ส่งเสริมฯ 

7 ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา 35,000 ส่งเสริมฯ 
8 ค่ายพัฒนาศักยภาพสภานักเรียนประจ าปี 2562 70,000 ส่งเสริมฯ 
9 
 

ประกวดโครงงานนักเรียนเพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดและ
ตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษา ชิงทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลา
นนท์ ปี 2562 

28,000 
  

ส่งเสริมฯ 
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่ม
รับผิดชอบ 

  นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)    
10 
 

สร้างจิตส านึกด้านการบริหารจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในสถานศึกษา 

100,000 
  

ส่งเสริมฯ 

11 
  

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือการมีอาชีพและมีงานท าตาม
แนวทาง ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในศตวรรษท่ี 21 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

84,000 
  

นิเทศฯ 

12 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

50,000 นิเทศฯ 

13 PLC : พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรม Active 
Learning บูรณาการ 

29,000 นิเทศฯ 

14 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภูมิศาสตร์
และหน้าที่พลเมือง 

30,000 นิเทศฯ 

15 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 

รองบ สพฐ. นิเทศฯ 

16 ผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้าน
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

30,000 นิเทศฯ 

17 PLC : ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละ
ศึกษา ด้วยแบบฝึกทักษะ 

30,000 นิเทศฯ 

18 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

50,000 นิเทศฯ 

19 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

30,000 นิเทศฯ 

20 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทางการคิดค านวณ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านคณิตศาสตร์ 

30,000 นิเทศฯ 

21 พัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

30,000 นิเทศฯ 

22 นิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเชิง
บูรณาการ 

100,000 นิเทศฯ 

23 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

รองบ สพฐ. นิเทศฯ 
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่ม
รับผิดชอบ 

  นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)    
24 พัฒนาด าเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ

การพัฒนาห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ 2562 
50,000 นิเทศฯ 

25 พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ โดยเน้นจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

(Active Learning ) เพ่ือให้ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

รองบ สพฐ. นิเทศฯ 

26 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดย
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่น 

30,000 นิเทศฯ 

27 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

22,000 นิเทศฯ 

28 พัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพให้เกิดประสิทธิผลตาม
จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 
(จุดเน้นที่ 1,2,3,5) 

400,000 นโยบาย
และแผน 

 รวม 1,763,000  
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
1 การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
200,000 บริหารงาน

บุคคล 
2 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 150,000 บริหารงาน

บุคคล 
3 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา/การเลื่อนขั้นค่าจ้าง และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ 

88,000 บริหารงาน
บุคคล 

4 เสริมสร้างและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ให้มีคุรธรรม 
จริยธรรมและมีวินัย 

65,000 กฎหมายฯ 

5 พัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพให้เกิดประสิทธิผลตาม
จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 
(จุดเน้นที่ 4,6-15) 

600,000 นโยบาย
และแผน 

 รวม 1,103,000  
 

 

 

 

 



71 

 

 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่ม
รับผิดชอบ 

 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า 

  

1 การรับนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2562  รองบ สพฐ. ส่งเสริมฯ 
 2 ส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เข้า

ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 

 รองบ สพฐ. ส่งเสริมฯ 

 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 

58,000 ส่งเสริมฯ 

4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมการมีส่วนร่วมการ
บริหารจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา 

30,000 นิเทศฯ 

5 การประยุกต์ใช้ ICT และ DLIT เพ่ือการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

500,000 ส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 

 รวม 588,000  
 นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
1 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 50,000 นโยบาย

และแผน 
2 ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
100,000 นโยบาย

และแผน 
3 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 40,000 นโยบาย

และแผน 
4 สรรหาบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 26 
200,000 บริหารงาน

บุคคล 
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ

การควบคุมภายใน ประจ าปี 2562 
35,000 อ านวยการ 

6 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

80,000 อ านวยการ 
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่ม
รับผิดชอบ 

 นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (ต่อ)   
7 เสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานตามมาตรฐานส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา 
30,000 อ านวยการ 

8 วันส าคัญต่างๆ 80,000 อ านวยการ 
9 การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26เพ่ือยกระดับ
การบริหารจัดการ การปฏิบัติการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ
ยั่งยืน 

150,000 อ านวยการ 

10 เชิดชูครูผู้มีวินัยดีเด่น 30,000 กฎหมาย
และคดี 

11 บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและสอบสวนวินัย ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 
26 

50,000 กฎหมาย
และคดี 

12 ตรวจสอบภายในเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานภาครัฐ
แนวใหม่ปีงบประมาณ 2562 

150,000 ต.ส.น. 

13 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์และน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา เปิด "ตลาดนัดวิชาการ" 

430,000 นิเทศฯ 

14 ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้
เข้มแข็งสู่มาตรฐานและคุณภาพ 

200,000 นิเทศฯ 

15 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาสู่
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
26 ให้เกิดความเข้มแข็ง (ก.ต.ป.น.) 

50,000 นิเทศฯ 

16 ประชุมเชิงปฏิบัติการการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเอง
ทางอิเลคทรอนิกส์ 

23,000 บริหารงาน
การเงินฯ 

17 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 
ปีงบประมาณ 2562 

50,000 ส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 

18 ตรวจราชการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 

100,000 นโยบาย
และแผน 

 รวม 1,848,000  
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รายละเอียดโครงการ 
 

โครงการ  ค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิต เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด  
สนองนโยบายที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองนโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้นการพัฒนา สพม.26 ที่ 7   การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

และค่านิยมที่ดีงาม 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นายสุดใจ  สุปัญบุตร   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   นางสาวไพลิน  ภูมิวัน   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม – มิถุนายน  2562 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ส.  และหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาเยาวชน
ของชาติให้เป็นบุคคลมีคุณภาพ และสามารถปรับตัวและจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล  
  เพ่ือให้สามารถพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนให้เขาเป็นทั้งคนเก่ง  คนดี  และมี
ความสุข  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จึงได้จัดท าโครงการค่ายเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิต เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้
สูงขึ้น มีความสามารถเพียงพอในการมีชีวิตอยู่ในสังคมที่ผันผวนสามารถเตรียมพร้อมส าหรับการ
ปรับตัว ปรับจิตใจในอนาคต ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากยา
เสพติด ด้วยกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตฯ  
  2. เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวิต มีความสามารถเพียงพอใน
การมีชีวิตอยู่ในสังคม สามารถเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัว ปรับจิตใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และสามารถเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเป็นแกนน าในการขับเคลื่อนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้                                          

4. เพื่อให้มีการติดตามดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรมและมีคุณภาพ 
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3. เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  
26 จ านวน 100 คน 35 โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด  
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   นักเรียนโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีทักษะชีวิตในการ
ป้องกันตนเองจากยาเสพติด  ด้วยกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต ฯ  มีความสามารถเพียงพอในการมีชีวิตอยู่
ในสังคม สามารถเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัว  ปรับจิตใจในอนาคต  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ
สามารถเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. กิจกรรม และระยะเวลาในการด าเนินงาน 
  4.1 การจัดค่ายทักษะชีวิต จ านวน 3 วัน 2 คืน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน  
2562 ณ  ค่ายทักษะชีวิตชั่วคราวโรงเรียนมหาวิชานุกูล  อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 

4.2 การติดตามผู้ผ่านการอบรมค่ายทักษะชีวิตของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 
   

ที ่ กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 
 

2. 
3. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. 
5. 

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

พฤษภาคม  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. – มิ.ย. 62 
 

นางสาวไพลิน  ภูมิ
วัน 
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5. งบประมาณ   รอแจ้งจัดสรรงบประมาณจาก ปปส. 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. 
 

   
2. 

 
3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
6. 
7. 
8. 

ค่าอาหาร ส าหรับนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต 
(100x80x4) 
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(100x30x4) 
ค่าอาหาร ส าหรับครู และ
คณะกรรมการด าเนินงาน 
(50x100x4) 
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  ส าหรับครู
และคณะกรรมการด าเนินงาน  
(50x30x4) 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าป้าย 
ค่าวัสดุ/เอกสารฯ 
ค่าบ ารุงสถานที่ (ค่าน้ า/ค่าไฟ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
- 
 
- 
 

 - 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 
หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย  
 

-ทบทวนกิจกรรมค่าย  ประมวล 
ประสบการณ์ สรุปความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะต่างๆ การค้นพบความสามารถ 
ความถนัด สิ่งที่ต้องพัฒนาเพ่ิมเติมของ
ตนเอง  

1. แบบสอบถาม 
2. การสังเกต 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรมด้วยกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตฯมีภูมิคุ้มกัน ปลอดภัยจากยา 
เสพติดทุกคน 
 2. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะชีวิต  มีความสามารถเพียงพอในการมีชีวิต 
อยู่ในสังคม  สามารถเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัว  ปรับจิตใจในอนาคต  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
           3. เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลอืที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและมี
คุณภาพ  
           4. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเป็นแกนน าในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้ 
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โครงการ   ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี  2562   
สนองนโยบายที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองนโยบายที่ 2        พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้นการพัฒนา สพม.26 ที่ 7  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   และค่านิยมที่ดีงาม 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นายสุดใจ  สุปัญบุตร   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   นางสาวไพลิน  ภูมิวัน  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มิถุนายน - กรกฎาคม 2562 
............................................................................................................................. ................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ปี 2561  ยุทธศาสตร์ที่  1  การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ก าหนดมาตรการกลุ่มวัยรุ่น อายุ 13–19 ปี ให้มีการด าเนินการโครงการ
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาระดับขยายโอกาส
และมัธยมศึกษาทุกแห่ง   
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แก่
เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กในกลุ่มวัยรุ่น ที่จะช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ประเทศได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จึงได้จัดท าโครงการ
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2562  ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในโทษและภัยของยาเสพติด  สามารถป้องกันตนเองไม่
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข 
           2. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทักษะชีวิตและความเข้มแข็งของนักเรียน  ในการด าเนินกิจกรรม
ในสถานศึกษากับเพ่ือนนักเรียน และชุมชน   

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
3.  วิธีการด าเนินการ 

จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ของกระทรวงศึกษาธิการ  จ านวน 3 วัน 
2 คืน  โดยก าหนดให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส่งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เข้ารับการฝึกอบรม 
4.  เป้าหมาย 

1. เชิงปริมาณ 
    1.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จ านวน  35  
โรงเรียนจัดกิจกรรมการด าเนินงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด               

   1.2 นักเรียนทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้รับการ
เสริมสร้างศักยภาพ  ทักษะชีวิตและความเข้มแข็งในการด าเนินกิจกรรมในสถานศึกษา  กับเพ่ือน
นักเรียน  และชุมชน โดยเน้นกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
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2. เชิงคุณภาพ 
      2.1 สถานศึกษา บ้าน วัด ชุมชน มีการด าเนินงานร่วมกันในการปกป้องพฤติกรรม
เบี่ยงเบนของนักเรียน 
      2.2 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในโทษและภัยของยาเสพ
ติดสามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ/สถานที่ 

ระหว่างมิถุนายน - กรกฎาคม 2562  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมหาวิชานุกูล  
อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
6.  งบประมาณ  รอแจ้งจัดสรรงบประมาณ จาก  ปปส. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ รายการ 

หมวดรายจ่าย 
หมาย
เหตุ 

ค่า      
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1 
 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
6 
7  

ค่าอาหารเช้า/อาหารกลางวัน/อาหารเย็น   
ส าหรับลูกเสือ ทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 35 
โรงเรียน    
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  ส าหรับลูกเสือ ทุก
โรงเรียนจ านวน 35 โรงเรียน   
ค่าอาหารเช้า/อาหารกลางวัน/อาหารเย็น  
ส าหรับครูผู้ควบคุมนักเรียน และคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ส าหรับครูผู้ควบคุม
นักเรียน และคณะกรรมการด าเนินงานจัดการ
ฝึกอบรม  
ค่าป้าย 
ค่าวัสดุ/ค่าเกียรติบัตร 
ค่าสถานที่ 

 
 
 
 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

- 
- 

 
 
ถัวจ่าย 
ทุก
รายการ 

 รวมทั้งสิ้น  
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ปัญหาเด็กมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนลดลง  อันเป็นผลจากการละเลิกอบายมุขของบุคลากร
เป้าหมาย 

2. นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยยาเสพติด  สามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปยุ่งกับ 
ยาเสพติด          
 3. นักเรียนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ  ทักษะชีวิตในการด าเนินกิจกรรมในสถานศึกษา  
กับเพ่ือนนักเรียน และชุมชน  โดยเน้นกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
 4. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกัน ปลอดภัยจากยาเสพติดทุกคน 
 5. สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการป้องกันยาเสพติด 
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โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือดูแล 
และติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา  CATAS  System และระบบ 
NISPA   

สนองนโยบายที่ 2       พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นายสุดใจ  สุปัญบุตร   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  นางสาวไพลิน  ภูมิวัน  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน  –  กันยายน 2562 
............................................................................................................................. ................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ได้พัฒนาระบบการน าเข้าข้อมูลในระบบ NISPA และข้อมูลระบบ CATAS System เพ่ือให้
สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  มีระบบฐานข้อมูลกลางในการก ากับ ติดตาม สภาพการใช้สารเสพ
ติดในสถานศึกษา และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด เพ่ือน าไปสู่การก าหนด
มาตรการแก้ไขปัญหา วางแผน ให้ทันต่อสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหา  
 ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานขอ้มูล
ผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา CATAS  System และ
ระบบ NISPA ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใช้ในการส ารวจ การจัดเก็บ และการรายงานข้อมูลสภาพการใช้สารเสพติดใน
สถานศึกษา 
         2. เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดเป็นรายบุคคล   

3. เพ่ือใช้ประโยชน์ในการชี้สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในทุกห้วงเวลา อันน าไปสู่การ
ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหา ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) 
3.  วิธีการด าเนินการ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือดูแลและติดตามการใช้
สารเสพติดในสถานศึกษา  CATAS System และระบบ NISPA โดยก าหนดให้โรงเรียนทุกโรงเรียนใน
สังกัด  ส่งครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดเข้าร่วมการอบรม ฯ 
4.  เป้าหมาย 

ครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดทุกโรงเรียนในสังกัด  จ านวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน 
รวม 70 คน 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ/สถานที่ 

เดือน  กรกฎาคม  2562  ณ  ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
6.  งบประมาณด าเนินการ  จากงบบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน  
16,000  บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีข้อมูลสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  อันน าไปสู่การให้ความช่วยเหลือนักเรียน ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวดเร็วทัน
ต่อสถานการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ รายการ 

หมวดรายจ่าย 
หมาย
เหตุ 

ค่า      
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
6. 

ค่าอาหารส าหรับครู ทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 
35 โรง   โรงเรียนละ 2 คน จ านวน 70 คนๆ ละ 
100 บาท (70x100) 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับครู ทุกโรงเรียน
ในสังกัด จ านวน 35 โรงเรียนๆ ละ 2 คน 70 คนๆ 
ละ 30 บาท จ านวน 2 มื้อ  (70x30x2) 
ค่าอาหารคณะกรรมการฯ จ านวน 15 คนๆ ละ 100 
บาท (15x100) 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการฯ จ านวน 
15 คน คนละ 30 บาท จ านวน 2 มื้อ (15x30x2) 
ค่าป้าย  
ค่าถ่ายเอกสารคู่มือการอบรมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,000 
 
 

4,200 
 
 

1,500 
 

900 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  450 
1,950 

ถัวจ่าย 
ทุก
รายการ 

 รวมทั้งสิ้น 16,000 
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โครงการ  ประกวดผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข ปีการศึกษา 2562 

สนองนโยบายที่ 2     พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นายสุดใจ  สุปัญบุตร  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  นางสาวไพลิน ภูมิวัน  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2561 –  30  กันยายน  2562 
............................................................................................................................. ............................. 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วย กระแสโลกาภิวัฒน์และการด ารงอยู่ในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่แทรกซึมสู่วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทุกรูปแบบ ท าให้คนไทยโดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว รุนแรง และเต็มไปด้วย
สถานการณ์ปัญหาที่มีความสลับซับช้อน นอกจากนี้การไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติที่มุ่งเข้าสู่
สังคมไทย ด้วยกระบวนการทางทุนนิยมและบริโภคนิยม ในขณะที่วัฒนธรรมดั้งเดิมนับวันแต่จะ
อ่อนแอลง ท าให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมดังกล่าว จนน าไปสู่การมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และความล้มเหลวทั้งทางด้านการเรียน 
ความไม่มั่นคงในอนาคต 
  ในปัจจุบันปัญหายาเสพติดนั้นถือได้ว่าเป็นปัญหาระดับประเทศ  การระบาดที่
กระจายตัวอย่างรวดเร็วในสังคมไทย เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากมาก เนื่องจากคนไทยในสมัยปัจจุบันไม่
รู้จักการหลีกเลี่ยงเพราะอยากรู้ อยากลอง บางคนมีความโลภที่จะหาเงินทางลัด โดยการน ามาขาย
เพ่ือหวังก าไรที่มากมายมหาศาล โดยไม่ค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ควรปฏิบัติต่อประเทศชาติ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จึงได้จัดท าโครงการการ
ด าเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ประจ าปีการศึกษา 2562  ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในโทษและภัยของยาเสพติด สามารถป้องกันตนเอง 
ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข 

2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะชีวิตและความเข้มแข็งของนักเรียนในการด าเนินกิจกรรม                    
ในสถานศึกษา กับเพ่ือนนักเรียน และชุมชน  โดยเน้นกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
 3. เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด ที่ด าเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ดีเด่น  เป็นตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไปแข่งขันในระดับจังหวัด และระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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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 าเนินงานร่วมกันในการปกป้อง
พฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียน   
     3.2.2 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในโทษและภัย
ของยาเสพติด สามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
4.  กิจกรรม 

จัดกิจกรรมประกวดสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ดีเด่น   
ประจ าปีการศึกษา  2562  เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษา  ไปแข่งขันในระดับจังหวัด 
และระดับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม  – กันยายน  2562 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
          ณ  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน  35 แห่ง 
7.  งบประมาณ 
 รอแจ้งจัดสรรจากงบ ปปส.   รายละเอียดประกอบการใช้จ่าย ดังนี้ 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
   1. 

 
 

  2. 
 
 

  3.  

ค่าอาหาร จัดประชุมคณะท างาน  
เพ่ือเตรียมความพร้อมการประกวด
สถานศึกษาสีขาว  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จัด
ประชุมคณะท างาน เพื่อเตรียมความ
พร้อมการประกวดสถานศึกษาสีขาว  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 
การประกวดสถานศึกษาสีขาว 

  
    

 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

รวมทั้งสิ้น - - -  
หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
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8.  การประเมินผล 
 ใช้แบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมของครู และนักเรียน 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ปัญหาเด็กมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนลดลง  อันเป็นผลจากการละเลิกอบายมุขของบุคลากร
เป้าหมาย 

2. นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยยาเสพติด  สามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปยุ่งกับ
ยาเสพติด           

3. นักเรียนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ  ทักษะชีวิตในการด าเนินกิจกรรมในสถานศึกษา 
กับเพ่ือนนักเรียน และชุมชน  โดยเน้นกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
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โครงการ   คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

สนองนโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 26 
ผู้รับผิดชอบ               นายสุดใจ  สุปัญบุตร  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    นางสาวไพลิน  ภูมิวัน  นักวิชาการศึกษาช านาญการ   
ระยะเวลาด าเนินการ     สิงหาคม   -  ตุลาคม 2562 
............................................................................................................................. ................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน เป็นงานที่สนอง
พระราชปรารภ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ด าเนินการ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2506 เป็นต้นมา โดยที่ทรงมีพระประสงค์ท่ีจะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนที่มี
ความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ผลดีรวมทั้งโรงเรียนที่จัดการศึกษาดี
จนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
รับผิดชอบการด าเนินการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา และสถานศึกษา ในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ซึ่งกระบวนการในการด าเนินงานคัดเลือกเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับจังหวัด  ระดับกลุ่มจังหวัด  และส่งผลการคัดเลือกให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตรวจสอบ  เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการอ านวยการในระดับกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา
คัดเลือกและประกาศผล เพ่ือรับรางวัลพระราชทานในแต่ละปีการศึกษาต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อด าเนินการสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช     บรมนาถบพิตร ในอันที่จะน ามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศให้ด ารงสภาพที่ดี 
  2.2  เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความประพฤติดี  มีผลการ
เรียนดีมีกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ มีความคิดสร้างสรรค์  มีความเป็นผู้น า  มี
คุณธรรมจริยธรรม และผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อนักเรียนและบุคคลทั่วไป  
  2.3  เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น
ในด้านตา่งๆ ตามขอบเขตการประเมิน 
3. เป้าหมาย 
  3.1 ประเมินคัดเลือกประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  แบ่งเป็น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่ 
  3.2 ประเมินคัดเลือกประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็น ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่ 
  3.3 ประเภทและจ านวนรางวัล  ทุกระดับมี 3 รางวัล  ขนาดละ 1 รางวัล 
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  3.4 โรงเรียนในสังกัด สพม.26 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4.1 สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการ
ประเมินต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ทั้งประเภทนักเรียนและสถานศึกษา 
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 

4.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประเมินคัดเลือกนักเรียน
และสถานศึกษา ตามระดับและขนาดของสถานศึกษา ภายในเดือนกันยายน 2562 
5.  งบประมาณ  จากงบบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน  15,000  บาท 
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดประกอบการใช้จ่าย ดังนี้ 
ที ่ กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

 
1 การประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับ

รางวัลพระราชทาน 
12,000 

 
1,500 1,500 15,000 

 
 รวมทั้งสิ้น 15,000 

(หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
6.  การประเมินผล 
    คณะกรรมการประเมินคัดเลือก - ประเภทสถานศึกษา  คัดเลือก 2 ระดับ ๆ ละ 3 ขนาด     
                                                    - ประเภทนักเรียน       คัดเลือก 2 ระดับ ๆ ละ 3 ขนาด 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจรูปแบบการประเมินและวิธีการประเมินแบบใหม่  
2. นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถของตนเองอย่างชัดเจนตามศักยภาพ 
3. สถานศึกษาได้พัฒนาด้านคุณภาพนักเรียน  ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ                    

ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ความสัมพันธ์กับชุมชน และอาคารสถานที่ 
4. หน่วยงานมีตัวแทนนักเรียนและสถานศึกษาแต่ละระดับ/ขนาด เพื่อเข้ารับการประเมิน

คัดเลือกในระดับสูงขึ้นต่อไป 
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โครงการ         ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
ประจ าปี 2562  

สนองนโยบายที่ 2         พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวอรทัย   บุพโชติ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดศึกษา 
ลักษณะโครงการ         โครงการใหม่  
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม  2561 - กันยายน  2562 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล  
      ด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
มีข้ันตอนพร้อมด้วยวิธีการ และเครื่องมือการท างานที่ชัดเจน โดยมีผู้บีริหารสถานศึกษาและครูที่
ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักการด าเนินการซึ่งใน กระบวนการด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนนั้น ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาจะต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่
ได้จากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล แล้วน าผลที่ได้มาจ าแนกตามเกณฑ์การคัดกรอง แยกเป็นกลุ่ม 
ปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดท าระบบ
ข้อมูลการคัดกรอกนักเรียน ขึ้นมา เพ่ือเป็นการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและเป็นฐานข้อมูลของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน อีกท้ังยังเป็นการ อ านวยความสะดวกในการจัดการฐานข้อมูลของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนว งานสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม งานพัฒนาส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กของโรงเรียนให้เป็นระบบและรวดเร็ว มี ระบบการ
คัดกรองนักเรียน กระบวนการจัดการฐานข้อมูลอย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถน ามาจัดท าระบบสารสนเทศ
ที่สามารถ น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ป้องกัน แก้ไขและให้ความช่วยเหลือนักเรียน ใน
กระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม พัฒนาส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ตลอดจนการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้เล็งเห็นความส าคัญการดูแลนักเรียน
ช่วยเหลือ นักเรียนในสังกัด จึงจัดท าโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน ประจ าปี 2562 ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
งานแนะแนวงาน สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม งานพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน งานคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิเด็ก และการช่วยเหลือ เด็กนักเรียนให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว ครูที่
ปรึกษา และผู้รับผิดชอบงานในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
           2. เพ่ือสร้างกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะ
แนวงานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม งานพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน งานคุ้มครองและพิทักษ์
สิทธิเด็กเด็กนักเรียนให้ เกิดข้ึนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
           3. เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด มีระบบการดูแลช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียนการตั้งครรภ์ ในวัยเรียน ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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3. เป้าหมาย   
           3.1 ด้านปริมาณ  
                  (1) ให้ความรู้และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนว งานสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม งานพัฒนา ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก และ
การช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสถานศึกษาให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาและ
บุคลากรที่รับผิดชอบงานของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน 
                 (2) สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 35 โรงเรียน ด าเนินการประเมินตนเอง เพื่อรับ
รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ด้าน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีศูนย์ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระดับอ าเภอ/จังหวัด 
                  (3) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และติดตามการเยี่ยมบ้านนักเรียน ติดตามนักเรียน
หยุดเรียน นักเรียน ออกกลางคัน นักเรียนด้อยโอกาส นักเรียนที่ขอรับการช่วยเหลือกรณีพิเศษอย่าง
เร่งด่วน การตั้งครรภ์ในวัยเรียน คุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสังกัดที่ประสบปัญหาทุกด้าน 
         3.2 ด้านคุณภาพ  

(1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ
สถานศึกษาในสังกัดและ เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด า เนินงานระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนว งานสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม งานพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน งาน คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก และ
สามารถส่งเสริม สนับสนุนและดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดตามศักยภาพได้อย่าง ทั่วถึง  

(2) สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุ้มครองและการเฝ้าระวังความ
ประพฤตินักเรียนที่เข้มแข็ง มีการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้สามารถเรียนจนจบ การศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
อย่างมีคุณภาพ  

(3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีสถานศึกษาต้นแบบด้าน
ระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน มีศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน เพื่อเป็นแบบอย่างให้
สถานศึกษาในสังกัดได้ศึกษาและน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
                   (4) นักเรียนหยุดเรียน การตั้งครรภ์ในวัยเรียน นักเรียนที่ประสบปัญหาทุกด้านได้รับ
การ คุ้มครองและช่วยเหลือ ติดตาม ดูแลให้กลับเข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีคุณภาพ 
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
.  วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. 1. ขั้นเตรียมการ  
1.1 เสนอโครงการ/วางแผนการด าเนินงาน           

พ.ย. 61 – ม.ค.62 สพม.26 

2 ขั้นด าเนินการ/กิจกรรม  
2.1 แจ้งโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 
2.2 จัดประชุมขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน/สหวิทยาเขต 
2.3 จัดกิจกรรมคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นด้านระบบ
การดูแล 
2.4 ติดตาม นักเรียนหยุดเรียน นักเรียนออกกลางคัน 
นักเรียนด้อยโอกาส นักเรียน ที่ประสบปัญหาทุกด้าน
ให้กลับเข้าเรียน ส่งเสริมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ติดตาม
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาใน
สังกัด และเข้าร่วมประชุม ตามภารกิจงาน ของศูนย์
เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  

 
ม.ค. – มี.ค. 62 
พ.ค. – ก.ค. 62 
 
มิ.ย. – ก.ย.62 
 
พ.ค.– ก.ย. 62 

สพม.26 / 
สถานศึกษา 

3 ขั้นประเมินผล 
สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  

 
ก.ย. 61 

สพม.26
สถานศึกษา 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
                 กิจกรรมที่ 1 อบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการตั้งครรภ์ในวัยเรียน โรงเรียนใน
สังกัด  
                 กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกโรงเรียนดีเด่นด้านระบบการดูแล 
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6. งบประมาณ จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ถั่วจ่ายทุกรายการ รายละเอียดดังนี้ 
ที ่

รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนและการ
ตั้งครรภ์ในวัยเรียน  
- ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่มผู้เข้าอบรมและเจ้าหน้าที่ 
รวม 80 คนจ านวน 1 วัน 
- ค่าตอบแทนคณะวิทยากร 6 
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
- ค่าท่ีพักวิทยากร  
- ค่าวัสดุ/เอกสาร/ป้าย  

24,300 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3,600 
 

 
 
 
12,800 
 
 
 
 
2,400  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,500  

2 กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกโรงเรียน
ดีเด่นด้านระบบการดูแลฯระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  
- ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
ส าหรับประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน เพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน (7 คนx 160บาท) 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมิน ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- ค่าจัดท าโล่รางวัล, เกียรติบัตร
พร้อมกรอบ 
- ค่าเอกสารแบบประเมิน และ
สรุปรายงานผลโครงการ  

25,700  
 
 
 
 
 
 
 
8,400 

 
 
 
1,120 
 
 
 
4,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,500 
 
4,680 
 

  50,000 12,000 20,320 17,680 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 



91 

 

 

7.  การติดตามและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ร้อยละ โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง มีคู่มือและ
ปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งาน
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม งานพัฒนาส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
ในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละของนักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือ
ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาตาม ศักยภาพของ
ตนเองได้รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้จนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพและมี
พฤติกรรมที่ดี 
 3. ร้อยละของครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจและ 
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ 

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

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

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมการดูแลช่วยเหลือและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
อย่างทั่วถึงตรงตามปัญหา 

2. โรงเรียนในสังกัดมีข้อมูลสารสนเทศ มีแผนปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนที่เป็นระบบ เข้มแข็งและยั่งยืน 

3 .ครูทุกคน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจหลักการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี
ขั้นตอนชัดเจน พร้อมทั้งวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักการท างานที่ตรวจสอบ
ได้จากผู้บริหาร บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4. นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมและลดน้อยลง 
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โครงการ          จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 

สนองนโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางสาวอรทัย  บุพโชติ  และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                                
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม  2561 - กันยายน  2562 
............................................................................................................................. .................................. 
1. หลักการและเหตุผล    
 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 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 เกี่ยวกับหลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพเพ่ือการ
มีงานท า ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
มีคุณภาพต่อไป 

2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า ตามแนวทางการจัด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ให้ให้ครูผู้สอน
สามารถน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.3 เพ่ือวิเคราะห์หลักความรู้ของตัวชี้วัดรายวิชาไปจัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการ และน า
ระดับพฤติกรรมของตัวชี้วัดรายวิชาไปสร้างเครื่องมือการวัดผลให้ตรงตามสภาพจริง และประเมินผล
โดยเน้นการประเมินความสมดุลเชิงคุณภาพ 

2.4 เพ่ือจัดท าระบบเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ ในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเพื่อ
การบริหารจัดการ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
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   
  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  
  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 
  3.1.4 เพ่ือค้นหาสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษา
เพ่ือการมีงานท าระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะสั้น 
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4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. 1. ขั้นเตรียมการ  

1.1 เสนอโครงการ/วางแผนการด าเนินงาน           
พ.ย. 61 – ม.ค.62 สพม.26 

2 ขั้นด าเนินการ/กิจกรรม  
1. ศึกษาหลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2. ประชุมชี้แจงให้โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้หลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า ตาม
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21    
3. ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพเพ่ือ
การมีงานท า ตามแนวทางการจัดทักษะ การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  และสร้างเครื่องมือการวัดผลให้ตรงตาม
สภาพจริง  
4. ด าเนินการจัดท าระบบเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ 
ในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน เพื่อการบริหาร
จัดการ และการจัดกระบวนการเรียนรู้   

 
ม.ค. – มี.ค. 62 
 
มิ.ย. – ก.ย.62 
 
 
พ.ค.– ก.ย. 62 
 
 
 
พ.ค.– ก.ย. 62 

สพม.26 / 
สถานศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สพม.26
สถานศึกษา 

3 ขั้นประเมินผล 
สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  

 
ก.ย. 61 

สพม.26
สถานศึกษา 

 
5. งบประมาณ 

รองบประมาณ จาก สพฐ.  
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ที ่
รายการ งบประมาณ 

จ าแนกตามรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1  
1. การประชุมปฏิบัติการการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
เพ่ือการมีงานท า หลักสูตร
ระยะสั้น  
- ค่าอาหารและอาหารว่าง
เครื่องดื่ม (120 คน X2 วัน 
X160 บาท) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  12 
ชั่วโมงๆ 600 บาท 
- ค่าท่ีพักวิทยากร 
- ค่าวัสดุ/จัดท าเอกสาร/จัดท า
ป้าย 

- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
-     

2 กิจกรรมที่ 2 การจัดประกวด  
และยกย่องชมเชยสถานศึกษาที่
มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice)  
เกี่ยวจัดการศึกษาเพ่ือการมีงาน
ท าระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร
ระยะสั้นให้กับสถานศึกษา
(ค่าใช้จ่ายจ านวน 100 คน จัด 
1 วัน) 
- ค่าอาหารกลางวัน /อาหาร
ว่างเครื่องดื่ม (100X1X160) 
- ค่าวัสดุ (โล่รางวัล) 
- ค่าวัสดุ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

  - - - - 
หมายเหตุ ขอถั่วจ่ายทุกรายการ 
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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 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 
ศตวรรษท่ี 21 (Learning and Innovation Skills) 
 2. ครูผู้สอนมีหลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 และสามารถน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ครูผู้สอนมีเครื่องมือการวัดผลให้ตรงตามสภาพจริง และประเมินผลโดยเน้นการประเมิน 
ความสมดุลเชิงคุณภาพ 
 4. โรงเรียนมรีะบบเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ ในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเพื่อการ
บริหารจัดการ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
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โครงการ        พัฒนากระบวนการนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา YC : (Youth 
Counselor)                            

สนองนโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้นการพัฒนา สพม.26 ที่ 3  การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวอรทัย  บุพโชติ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                             
ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน    2562 
............................................................................................................................. ................................... 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนากระบวนการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : 
(Youth Counselor) ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์    
 1. เพ่ือสร้างระบบกลไก การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   

2. เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้น าเยาวชนต้นแบบในการน ากระบวนการและความรู้ทักษะชีวิต ไปสู่
กลุ่มเด็กและเยาวชน และเครือเฝ้าระวังปัญหาระหว่างบ้านโรงเรียนและชุมชนและกลุ่มเสี่ยงเพ่ือน
วัยรุ่น 

3. พัฒนาเครือข่ายพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะการแก้ปัญหาและพัฒนา
เครือข่ายนักเรียน จัดตั้งชมรมในโรงเรียน  
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           4. เพ่ือให้นักเรียนมีลักษณะพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง ปรับเปลี่ยน มี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีทักษะการด ารงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1 ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา และ ครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส 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 านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 35 โรงเรียน โรงเรยีน ละ 3 คน รวม 105 คน    
           3.2  เชิงคุณภาพ 
               3.2.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 26 สามารถใช้
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) เป็นภาคีภาคนักเรียนในการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและสร้างเครือข่ายตามโครงการนักเรียนพัฒนากระบวนการนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา 
YC : (Youth Counselor) ให้มีความเข้มแข็ง 
               3.2.2 ลดปัญหาปัญหาด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว ปัญหาการติดเกม การปรับตัว 
ปัญหาการคบเพ่ือน ปัญหาครอบครัว และเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน 
ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆและ ได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกัน
และรู้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน 
                3.2.3 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 มีความตระหนักในการป้องกันแก้ปัญหาและ
พัฒนาตนเองในด้านการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การตั้งครรภ์ไม่พร้อม การใช้ความรุนแรง, ทะเลาะ
วิวาทและการกลั่นแกล้งรังแก การติดเกม 
                 3.2.4 ครู ผู้ปกครองและบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะในการ
ป้องกันแก้ปัญหาและ พัฒนาเด็กและเยาวชน 
                 3.2.5.นักเรียนแกนน าเยาวชนจิตอาสาสามารถขยายเครือข่ายและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมจิตอาสา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 

 

 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อวาง

แผนการด าเนินงาน 
พฤษภาคม 2562 สพม.26 

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

มิถุนายน 2562 สพม.26
สถานศึกษา 

3. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
กระบวนการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC :  
(Youth Counselor)   ให้กับนักเรียน 

มิถุนายน 2562 สพม.26 / 
สถานศึกษา 

4.  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2562 สพม.26 / 
สถานศึกษา26 

 
5. งบประมาณ 

งบประมาณ จ านวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน ) รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ดังนี้ 
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 12000 
- ค่าวัสดุ/จัดท าเอกสาร/
รายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,100 
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- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าท่ีพัก 

4,200  
2,700 

 

 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) 
 
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 านึกท่ีดี 

มีทักษะชีวิตในการหลีกเลี่ยงปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และประพฤติตนห่างไกล 
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ยาเสพติด 
6. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ มีขวัญก าลังใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถพัฒนา

ตัวเองตามศักยภาพ รู้จักตนเองและพ่ึงตนเองได้ 
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โครงการ  การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาต้านยาเสพติด  ปีการศึกษา 2562 
สนองนโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้นการพัฒนา สพม.26 ที่ 4  การพัฒนาทักษะการประคองชีพ 1 คน 1 กีฬา 1  ศิลปะ  

5 ผักสวนครัว 2 สัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นอาหาร 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     
ผู้รับผิดชอบ  นายสุดใจ  สุปัญบุตร   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

นางวราลักษณ์  บุษบง   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 การออกก าลังกายและการเล่นกีฬา เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันของทุกคน  
เพราะท าให้เกิดความแข็งแรง สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจน
ท าให้เยาวชนมีความสามัคคี มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ช่วย
ลด และขจัดปัญหายาเสพติด  มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตทรัพยากรบุคคล
ของชาติ  ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือการออกก าลังกายสุขภาพดีถ้วนหน้า  จะส่งผลให้เด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  เป็นเยาวชนที่มี
คุณภาพ มีคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมไทย 12 ประการคือ มีความแข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ 
ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
มัธยมศึกษาต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 ขึ้น  เพื่อให้เยาวชน มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬา เพ่ือ
นันทนาการและห่างไกลยาเสพติด 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนได้ออกก าลังกาย เล่นกีฬา เพื่อพัฒนา
คุณธรรม ความมีระเบียบวินัย และมีน้ าใจนักกีฬา 
      2.2  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน  ให้มีเจตคติที่ดีต่อการออกก าลังกาย 
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพ่ือหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด และอบายมุขทุกชนิด  

2.3  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะกีฬา  และมีมาตรฐานการแข่งกีฬาให้สูงขึ้น 
2.4  เพ่ือเป็นการเตรียมนักเรียนเป็นตัวแทนไปเข้าร่วมแข่งขันในระดับสูงขึ้น 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        เด็กและเยาวชนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
จ านวน 35  โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษาต้านยาเสพติด 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ   มีน้ าใจและใช้ชีวิตในสังคมอย่างสันติสุข 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมการจัดการ

แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
ก.ค. 2562 สพม.26 

2. ก าหนดจัดกิจกรรมการแข่งขัน ชนิดกีฬา และ
ประเภทการแข่งขัน   

ก.ค. ส.ค. 2562 สพม.26/โรงเรียน 

3. ขออนุมัติโครงการ ก.ค. ส.ค. 2562 สพม.26 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา                                  

ต้านยาเสพติด 
ก.ค.-ส.ค. 2562 สพม.26 

5. ประชาสัมพันธ์โครงการ  ประชุม/ประสานงาน
หน่วยงาน/รับสมัครชนิดกีฬาและประเภทกีฬา
จากสถานศึกษาในสังกัด 

ส.ค. 2562 สพม.26/โรงเรียน 

6. แต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  ก.ค.-ส.ค. 2562 สพม.26/โรงเรียน 
7. ประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง                   

ในการด าเนินงาน 
ก.ค.-ส.ค. 2562 สพม.26 

8. จัดการแข่งขันกีฬา ส.ค.-ก.ย. 2562 สพม.26/โรงเรียน 
9. สรุปและประเมินผล ส.ค.-ก.ย. 2562 สพม.26  
 
5. งบประมาณ 

งบประมาณจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จ านวน  200,000 บาท 
(สองแสนบาทถ้วน)  รายละเอียดประกอบการใช้จ่าย  ดังนี้ 
ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้องในการ
ด าเนินงาน 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
-ค่าอาหารกลางวัน 

3,000  3,000  

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
มัธยมศึกษาต้านยาเสพติด ปี 2562 
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 

170,000 170,000 
 

  

3. ค่าจัดท าเอกสาร เกียรติบัตร สูจิบัตร และ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

27,000   27,000 

รวมทั้งสิ้น 200,000 170,000  3,000 27,000 
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัด     
และประเมินผล 

1. การด าเนินการจัดการแข่งขัน 
2.  การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน          
3.  จ านวนทีมและนักกีฬาที่เข้าร่วม
แข่งขัน  

1. แบบสอบถาม  
2. พฤติกรรมในการแข่งขันและ
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักกีฬา   

1. แบบสอบถาม 
2. การสังเกต 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1  เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียนได้ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง ได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรม ระเบียบวินัย และมีน้ าใจนักกีฬา 

7.2  เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการออกก าลังกาย และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

 7.3  เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพของตนด้านทักษะกีฬา และมาตรฐานการแข่งขัน
กีฬาและมาตรฐานการแข่งขันกีฬาที่สูงขึ้น 

 7.4  เด็กและเยาวชนได้เป็นนักกีฬาตัวแทนเข้าไปร่วมแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับจังหวัด 

7.5  เด็กและเยาวชนหลีกเลี่ยงห่างไกลอบายมุข และสารเสพติดทุกชนิด 
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โครงการ  การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ  
                               และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
สนองนโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางวราลักษณ์  บุษบง    
ระยะเวลาที่ด าเนินการ ตุลาคม  2561 –  กันยายน  2562 
............................................................................................................................. ................................... 
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
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าแข่งขันจากเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ 
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 วางแผน
ด าเนินการร่วมกัน แจ้งเกณฑ์การประกวดตามกิจกรรม
แกนกลาง ให้โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียนในสังกัด ด าเนินการ
คัดเลือก  

 
 

ก.ค.-ก.ย. 62 

กลุ่มส่งเสริม                 
การจัดการศึกษา 

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

 
 

ก.ย.62-ม.ค.63 

กลุ่มส่งเสริม              
การจัดการศึกษา 

3 กิจกรรมที่ 3 ขั้นการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ติดตามและประเมินผลโครงการ รายงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

 
 
พ.ย.62-ม.ค.

63 

กลุ่มส่งเสริม             
การจัดการศึกษา 
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ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ตุลาคม  2562 – มกราคม 2563 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   : คัดเลือกตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   

 ระดับภาค/ระดับประเทศ  :  ส่งตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ระดับภาค   
         (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   
5.  งบประมาณ 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 
200,000  บาท  (สองแสนบาทถ้วน)  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 
-จัดท าเอกสาร/ข้อมูลเพื่อจัดประกวด
แข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 5,000 30,000 5,000 

2. กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมการประกวด
แข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 160,000  

3. ติดตามและประเมินผลโครงการ รายงาน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

    

รวมทั้งสิ้น 200,000  5,000 190,000 5,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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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 และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์   
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                     ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา 
สนองนโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้นการพัฒนา สพม.26 ที่ 3 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบูรณาการกิจกรรมลูกเสือ 

เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และรักษาดินแดน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     
ลักษณะโครงการ           ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นายสุดใจ  สุปัญบุตร 
    นางเบ็ญจมาศ  เสรีวุฒิชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ      1  ตุลาคม  2561 – 30  กันยายน  2562 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 

อุบัติเหตุจราจร จัดเป็นปัญหาส าคัญอันดันต้นๆของประเทศ ในแด่ละปีมีผู้บาดเจ็บ และ
เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก แม้รัฐบาลจะก าหนดนโยบายออกมาเพ่ือป้องกันควบคุมอุบัติเหตุ แล้วก็ตาม 
แต่จ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกลับทวีเพิ่มจ านวนสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยในจ านวน ผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตดังกล่าว ส่วนใหญ่   เกิดจากผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ 

จากปัญหาดังกล่าวมีผลมาจากปัจจัยทางด้านพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งได้แก่ การไม่ สวม
หมวกนิรภัยขณะขับขี่ การขาดความระมัดระวังในการขับขี่ การไม่มีมารยาทในการ ขับขี่ และการไม่
ปฏิบัติตามกฎจราจร จากผลการส ารวจข้อมูลการสวมหมวกนิรภัยของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มเยาวชนอายุต่ ากว่า 18 ปี เยาวชนกลุ่มนี้ซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของชาติ ยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจและความตระหนักในการป้องกันตัวเองขณะขับข่ี ดังนั้นจึงมีโอกาส เสี่ยงสูงที่เกิดการบาดเจ็บ
รุนแรงอาจถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  26 ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว 
จึงจัดท าโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ 
ความตระหนักและปลูกจิตส านึกให้แก่ เยาวชนในเรื่องของกฎหมายจราจร การรักษาวินัยในการขับขี่    
การรู้จักป้องกันตัวเองขณะขับขี่ ยานพาหนะและสร้างเครือข่ายแกนน านักเรียนในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนหรือ เยาวชนคนอ่ืนๆในเรื่องของการป้องกันอุบติเหตุจราจรต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อสร้างความตระหนักและความร่วมมือของโรงเรียนในสังกัด ในการแก้ไขปัญหาความ
ปลอดภัยทางถนนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 และสถานศึกษาในสังกัด และ
ปลูกจิตส านึกวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.2  เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย และเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกสถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนะแนวทางที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่แท้จริงและยั่งยืน 

2.3 เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นองค์กรต้นแบบที่สร้างมาตรการด้านการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมทั้งมีการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 

2.4 ส่งเสริมให้รถรับส่งนักเรียนทุกประเภทมีมาตรการในการรับส่งนักเรียน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26  จ านวน 35  โรงเรียน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  26 
  2.  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  26 จ านวน  
35  โรงเรียน 
  3.  ด าเนินการตามมาตรการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  4.  มีโรงเรียนต้นแบบการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในสถานศึกษา 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม 

 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในสถานศึกษา   
-  เสนอโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินฯ 
-  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

มกราคม  2562  
 
 
 

กลุ่มส่งเสริมการ   
จัดการศึกษา 

สพม.26 2 กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารีและ
นักศึกษาวิชาทหารจราจร 
-  เสนอโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินฯ 
-  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
- ประสานงานทีวิทยากร 
-  ด าเนินโครงการ 
-  ประมวลผลและรายงานผลการด าเนินงาน  

กรกฎาคม 2562 
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5. งบประมาณ 
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  26 จ านวน 35,000  บาท (สามหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) 
ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา   
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
-ค่าอาหารกลางวัน 

35,000  15,000  

2. กิจกรรมที่ 12 ฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารีและ
นักศึกษาวิชาทหารจราจร 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
-ค่าอาหารกลางวัน 
-ตอบแทนวิทยากร 
-ค่าจัดท าเอกสาร เกียรติบัตร สูจิบัตร และ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

2,400 
 
 

16,600 
 
 

1,000 

รวมทั้งสิ้น 35,000 2,400  31,600 1,000 
หมายเหตุ    ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. วิธีการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. หน่วยงาน/โรงเรียนมีการ
จัดเป็นเขตสวมหมวกและคาด
เข็มขัดนิรภัย 

การสังเกตและการพูดคุย 
 

การสังเกตและการพูดคุย 

2. หน่วยงาน/โรงเรียนมีการ
จัดกิจกรรมและนิทรรศการ
รณรงค์ลดอุบัติเหตุ 

แบบสอบถามความรู้ก่อนและ
หลังการอบรม 

 

แบบสอบถามความรู้ก่อนและ
หลังการอบรม 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 เป็นกลไกการขับเคลื่อนเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
7.2 เกิดแกนน านักเรียนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดอุบัติเหตุในโรงเรียน 
7.3 โรงเรียนจัดเขตสวมหมวกและคาดเข็มขัดนิรภัย 
7.4 มีอัตราการสวมหมวกและคาดเข็มขัดนิรภัยเพิ่มขึ้น 
7.5 มีจ านวนอุบัติเหตุลดลง 



112 

 

 

โครงการ   ค่ายพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน ประจ าปี  2562 
สนองนโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้นการพัฒนา สพม.26 ที่ 6 การส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน 
กลุ่ม    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุดใจ  สุปัญบุตร 

นางเบ็ญจมาศ  เสรีวุฒิชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2561  -  กันยายน 2562 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้จัดให้มีการด าเนินโครงการสภานักเรียน
มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้ บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึงความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎ กติกา 
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับ
ค่านิยมไทย 12 ประการ เป็นวิถีท่ีสภานักเรียนได้ปฏิบัติอยู่แล้ว ให้มองเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
ตามมาตรการในการด าเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ปีงบประมาณ 2558  ดังนั้นในปีงบประมาณ 
2562 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ 
การท างานของสภานักเรียน และพัฒนาครูผู้ดูแลสภานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถสนับสนุนบทบาทของสภานักเรียนได้ พร้อมทั้งให้ทุกโรงเรียนมีสภานักเรียนและด าเนินการ
อย่างเข้มแข็งยั่งยืน 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้สภานักเรียนได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองด้านการเป็นผู้น า 
และขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วยกิจกรรมสภานักเรียนอย่างต่อเนื่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 จึงได้จัดท าโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน ประจ าปี 2562 ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาองค์กรนักเรียนให้เข้มแข็ง สามารถด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล อันเป็น
วิถีชีวิตที่รัฐธรรมนูญวางไว้ 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการสภานักเรียนในสถานศึกษาต้นแบบ 
และสามารถน าไปแล้วประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.เป้าหมาย 

1. เชิงปริมาณ 
     1.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 35 
โรงเรียนจัดกิจกรรมการด าเนินงานสภานักเรียน           

    1.2 สภานักเรียนทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ  ทักษะชีวิตและความเข้มแข็งในการด าเนินกิจกรรมในสถานศึกษา  กับ
เพ่ือนนักเรียน  และชุมชน   

2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 คณะกรรมการสภานักเรียนร้อยละ 80 มีความเป็นผู้น าในการท างานเพ่ือ
ส่วนรวม 
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  2.2 คณะกรรมการสภานักเรียนร้อยละ 80 มีการท างานอย่างเป็นระบบ 
  2.3 คณะกรรมการสภานักเรียนร้อยละ 80 มีความเข้มแข็งให้กล้าคิด กล้าท า 
กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี 
  2.4 คณะกรรมการสภานักเรียนร้อยละ 90 มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อ
ภาระหน้าที่ของตนเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
  2.5 คณะกรรมการสภานักเรียนร้อยละ 90 มีจิตสาธารณะและเข้าใจในระบบ
ประชาธิปไตย 
4. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

จากงบบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  70,000  บาท (เจ็ดหมื่นบาท
ถ้วน) รายละเอียดประกอบการใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงิน

นอก 
งปม. 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1. ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือ
วางแผน  เตรียมความพร้อมการ
จัดค่าย และจัดท าหลักสูตรการ
อบรม  
1.1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
1.2. ค่าจัดท าเอกสาร เกียรติ
บัตรฯ 

     
 
 
 

15,000 
  

  
 
 
 

15,000 
  

  

กิจกรรมที่ 2.  ค่ายพัฒนา
ศักยภาพสภานักเรียน ประจ าปี  
2562 จ านวน 2 วัน 1 คืน  
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
2.2 ค่าอาหาร(เช้า เที่ยง เย็น)  
2.3  ค่าตอบแทนวิทยากร 
2.4  ค่าจัดท าป้าย 

 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 

50,400 
600 

14,400 

 
 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 

50,400 
600 

18,000 
1,000 

  

รวม  3,600 65,400 1,000 70,000   
หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
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5. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรม 
ค่ายภาวะผู้น า(สภานักเรียน)  
2.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาวะ
ผู้น า (สภานักเรียน) มีการบริหารจัดการสภานักเรียนใน
สถานศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        ตรวจนับ 
 

การรายงานผล 
 

บัญชีลงเวลา 
 

แบบรายงาน 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 6.1  ตัวแทนสภานักเรียนทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของ
สภานักเรียน 
 6.2 องค์กรสภานักเรียนมีกระบวนการ มีทักษะในการด าเนินงานให้เข้มแข็งตามหลักการ
กระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม 
 6.3 องค์กรสภานักเรียนมีการด าเนินงานที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่ความยั่งยืน 
 6.4 องค์กรสภานักเรียนในระดับโรงเรียน และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีศักยภาพในการ
พัฒนาในองค์กรมีความยั่งยืนตลอดไป 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 7.1   ปัจจัยความเสี่ยง 
         กลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกคน 
 7.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
                   ประสานงานให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมก่อนวันด าเนินงาน 
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โครงการ   ประกวดโครงงานนักเรียนเพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด  
และตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษา ชิงทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม  
ติณสูลานนท์ ปี 2562                         

สนองนโยบายที่ 2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้นการพัฒนา สพม.26 ที่ 6  การส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน  
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวธิดารัตน์  พลศรี และบุคลากร 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – กันยายน 2562 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาการศึกษาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทุกระบบ การที่จะด าเนินกิจกรรมในอันจะ
สนับสนุนการพัฒนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้นั้นการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็นแนวทางท่ีส าคัญ และ
ในหมวด 4 ในเรื่อง แนวการจัดการศึกษาเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
คือ การน าพาไปสู่ความส าเร็จ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการคิดการ
แก้ปัญหา เน้นประสบการณ์และการปฏิบัติจริงการคิดนอกกรอบภายใต้พ้ืนฐานความเป็นไปได้  
จัดระเบียบความคิด ผลิตเป็นงาน จากกระบวนการที่กล่าวมานี้ หากน ามาบูรณาการเพื่อให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาขยายการศึกษา รูปแบบของกิจกรรม การประกวดโครงงานการศึกษา จะเกื้อกูลต่อ
แนวทางพัฒนาต่อไป 
 การประกวดโครงงานจะเป็นตัวขับเคลื่อนตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์   

1. เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์   
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการเผยแพร่โครงงานของนักเรียน โดยการส่งโครงงานเข้าประกวด 
3. เพื่อคัดเลือกโครงงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

เป็นตัวแทนของจังหวัดและตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเข้าประกวดเพื่อชิงเงินรางวัล และโล่
เกียรติยศ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ในระดับภาคต่อไป 
3. เป้าหมาย 
 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และโรงเรียน
ในเขตจังหวัดมหาสารคามส่งโครงงานเข้าร่วมประกวด ดังนี้ 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 26 และโรงเรียนสังกัดอ่ืนในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
 
 



116 

 

 

4. กิจกรรม 
จัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักเรียน ประเภทโครงงานวิชาทั่วไป 5 วิชา ได้แก่ 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ (ประกวดโรงเรียนทุกสังกัดใน
จังหวัดมหาสารคาม) และประเภทโครงคุณธรรม (ประกวดเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพม.26) ตาม
เกณฑ์การแข่งขันของมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์ ปี 2562 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดและ
ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ดังนี้ 

- ประเภทโครงงานวิชาทั่วไป คัดเลือกตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทวิชาละ 1 โครงการในแต่ละระดับการศึกษา 

- ประเภทโครงงานคุณธรรม คัดเลือกตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 1 โครงงาน เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเข้า

รับการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด ตัวแทนกลุ่มจังหวัดจะได้เป็นตัวแทนเข้ารับการประกวดกับมูลนิธิเปรม  
ตณิสูลานนท์ 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 2 โครงงาน เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่เข้ารับการ
ประกวดกับมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ทั้งนี้ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี 
ถวายในหลวง” ส่งผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับจังหวัดให้ส านักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 เพ่ือเข้าร่วมการพัฒนา
โครงงานระดับภาคต่อไป 
5. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  พฤษภาคม 2562 – กันยายน 2562 
6. สถานที่ด าเนินงาน 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
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7. งบประมาณ 
  จ านวน 28,000 บาท (สองหมืน่แปดพันบาทถ้วน) ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
 
งบประมาณ 

จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมจัดการประชุมชี้แจงเกณฑ์การ
ตัดสินให้กับคณะกรรมการตัดสินโครงงานฯ 
และคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการ
ประชุมชี้แจงเกณฑ์ให้กับคณะกรรมการ
ตัดสินโครงงานและคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 36 คน 
(46 x 30 = 1,380 บาท)  
1.2 ค่าวัสดุ 

   
 
 
 
 
1,380 

 
 
 
 
 
 
     
3,820 

 รวมกิจกรรมที่ 1 5,200 - 1,380 3,820 
2. กิจกรรมการประกวดโครงงาน 

2.1 ค่าอาหารกลางวันส าหรับ
คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงงาน 1 
วัน 10 คนๆ ละ 160 บาท (160x10= 
1,600 บาท) 
2.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดโครงงาน จ านวน 36 คน ๆ ละ 
400 บาท (36x400=2,400 บาท)  
2.3 ค่าป้าย  
2.4 ค่าวัสดุ 
2.6 ค่าสถานที่/ค่าบ ารุงสถานที่ 

  
 
 
 
 
 
 
14,400 
 
 

 
 
 
  
1,600 
 
 
 
 
 
1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
2,000 
3,800 

รวมกิจกรรมที่ 2 22,800 14,400 2,600 5,800 
รวมงบประมาณท้ังสิ้นทุกกิจกรรม 28,000 14,400 3,980 9,620 
หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8. การประเมินผล 
  ใช้แบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดให้ผู้เข้าร่วมการประกวด 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณา

คัดเลือกโครงงานนักเรียนประเภทโครงงานคุณธรรมในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลายเป็นตัวแทนของจังหวัดและตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเข้าประกวดเพ่ือชิงเงินรางวัล และ
โล่เกียรติยศจากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ในระดับภาคต่อไป  ดังนี้ 

- ประเภทโครงงานวิชาทั่วไป คัดเลือกตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทวิชาละ 1 โครงการในแต่ละระดับการศึกษา รวมทั้งสิ้น 
20 โครงงาน 

- ประเภทโครงงานคุณธรรม คัดเลือกตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 1 โครงงาน เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ

เข้ารับการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด ตัวแทนกลุ่มจังหวัดจะได้เป็นตัวแทนเข้ารับการประกวดกับ
มูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์ 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 2 โครงงาน เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่เข้ารับการ
ประกวดกับมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
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โครงการ  สร้างจิตส านึกด้านการบริหารจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ในสถานศึกษา 

สนองนโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลุ่มผู้รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกรรณิการ์  ศิรหิลวง , นายสุดใจ  สุปัญบุตร และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 ถึง  กันยายน 2562 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุก
เขตพ้ืนที่ในสังกัดด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินงานกิจกรรมการสร้าง
วินัยด้านการบริหารจัดการขยะ  น้ าเสียและมลพิษทางอากาศ เนื่องจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมากมาย
ทุกวัน ส่งผลให้มีขยะตกค้างเป็นจ านวนมากในแต่ละวัน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสภาพความ
เป็นอยู่ในชุมชนมากมายซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาขยะเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต
ของมนุษย์ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการกระตุ้น รณรงค์ สร้างจิตส านึก และความรู้ความเข้าใจถึง
แนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการน าขยะไปใช้ประโยชน์ก่อนน าไปก าจัดให้กับ
บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้มีโอกาส
พัฒนาการเรียนการสอนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมโดยให้
เดก็เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของครู นักเรียน และชุมชนโดยรอบโรงเรียน 
 เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 จึงได้จัดท าโครงการสร้างจิตส านึกด้านการบริหารจัดการขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สู่โรงเรียน
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการจัดการขยะ โดยจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือสนองนโยบายสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินงานสถานศึกษามาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในหน่วยงานและสถานศึกษา 
 2. เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตส านึก ความตระหนักและพฤติกรรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมข้ึนของบุคลากร ครูและนักเรียน ในหน่วยงานและสถานศึกษา  

3. เพ่ือให้บุคลากร ครูและนักเรียนได้มีความรู้เพ่ือใช้ในการจัดการขยะในหน่วยงานและ
สถานศึกษา 
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3.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

  1. สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 
35 แห่ง ด าเนินการด้านการสร้างจิตส านึก ความตระหนักและพฤติกรรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  2. บุคลากร ครูและนักเรียนในสังกัด ปลูกจิตส านึกการลด คัดแยก และน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อมสถานศึกษาปลอดขยะอย่างยั่งยืน 
 เชิงคุณภาพ 
  1. ครูและนักเรียน ตระหนักต่อการด าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะ สู่การปฏิบัติ 
  2. ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเกิดความตระหนักต่อการด าเนินการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะ สู่การปฏิบัติ  
        3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแนวทางการด าเนินงานด้านการจัดการขยะสู่การ
ปฏิบัติให้แก่สถานศึกษาทุกโรงในสังกัด 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะและจัดการ

ขยะในสถานศึกษา 
กรกฎาคม 2562  

2. ประชุมวางแผนงานแต่งตั้งคณะท างานระดับเขตพ้ืนที่ สิงหาคม 2562  
3. ประชุมชี้แจงการด าเนินการด้านการจัดการขยะและ

ภาคปฏิบัติการคัดแยกขยะ จากบ่อก าจัดขยะ   
กันยายน 2562  

4. ก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการจัดการขยะ 

ตุลาคม 2562  

5. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  ตุลาคม 2562  
 
5. งบประมาณ 

งบประมาณ จ านวน  100,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
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7. ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
  ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. มีโรงเรียนปลอดขยะยอดเยี่ยม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. โรงเรียนในสังกัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถด าเนิน
กิจกรรม ลด คัดแยก และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนในสังกัดมีโรงเรียนปลอดขยะยอดเยี่ยม สามารถขยาย
เครือข่ายให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินกิจกรรม ลดคัดแยก และน า
ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ การรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก าจัดอย่าง
ถูกต้อง ปลูกจิตส านึกการลด คัดแยก และน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ ในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะ
ภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
แก่ผู้เรียน เพ่ือมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง 

- รร.ปลอดขยะยอดเยี่ยม  
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียน 
ในสังกัด 

 
 
 
 
 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

จ าแนกตามรายการ 
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
วัสดุ 

1 ประชุมชี้แจงการด าเนินการด้านการ
จัดการขยะ 

    

2 ภาคปฏิบัติการคัดแยกขยะ จากบ่อ
ก าจัดขยะ  

    

3 ค่าตอบแทนคณะวิทยากร     
4 ค่าวัสดุ/เอกสารในการประชุม/ ค่า

ป้าย 
    

5 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง     
6 ค่าสรุปรายงานผลการด าเนินงาน     

รวม     
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนในสังกัดสามารถขยายเครือข่ายให้โรงเรียนด าเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และน า
ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ การรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง  

2. ปลูกจิตส านึกการลด คัดแยก และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้าง
ระบบการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายใน
สถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะ
อย่างแท้จริงและขยายผลต่อจนกลายเป็นสังคมรีไซเคิลต่อไป   

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ มีโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีสถานศึกษาที่มีการด าเนินงานด้านการจัดการขยะ สู่การ

ปฏิบัติที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
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โครงการ       พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือการมีอาชีพและมีงานท า 
        ตามแนวทาง ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในศตวรรษท่ี 21 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

สนองนโยบายที ่2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สนองจุดเน้น สพม.26      ข้อ 4 การพัฒนาทักษะการประกอบชีพ ข้อ 5 การส่งเสริมการเรียน 
  การสอนทักษะอาชีพ ข้อ 6 การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการ 
  คิดของนักเรียน ข้อ 9 การส่งเสริมการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ 
  ในระดับท่ีสูงขึ้น ข้อ 11 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 
  ด้วย Active Learning  
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวฐิตารีย์  วิลัยเลิศ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.26 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ   1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ประเด็นที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกระทรวง 
ศึกษาธิการได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ
และรองรับการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
ภายในประเทศเรียนจบแล้วต้องมีงานท าไปสู่การรองรับการเป็นศูนย์พัฒนาอาเซียน และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล ให้มีความเพียงพอและตรงความต้องการ
ของสถานประกอบการ มีขีดความสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และได้ก าหนดกรอบวิธีการที่ต้อง
จัดท าฐานข้อมูลความต้องการแรงงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยที่สถานศึกษาจะต้องมี
ฐานข้อมูลการผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้เชื่อมโยงกับความต้องการจ าเป็นในพื้นที่ของจังหวัดและ
อ าเภอ และตรงทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องให้ภาคประชาชนในสังคม อันได้แก่ สถาน
ประกอบการ และกลุ่มอาชีพอิสระเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการบูรณาการการเรียนรู้คู่
ไปกับการท างานและร่วมกับสถานประกอบการหรือกลุ่มอาชีพอิสระ แต่ปัจจุบันการจัดการศึกษายัง
พบปัญหา คือ หลักสูตรสถานศึกษายังขาดการบูรณาการมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายวิชาเข้า
ไปในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสภาพแวดล้อมและวิถีการด าเนินชีวิตของนักเรียน บทบาทของครูยังไม่เปลี่ยน
บทบาทการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Passive Learning มาเป็น Active Learning ยังเป็นผู้บอก
และบรรยาย ไม่ได้เป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้และอ านวยความสะดวกให้นักเรียนไปเรียนรู้และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนยังขาดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงที่
เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นวิถีการด าเนินชีวิตจริง รวมถึงการวัดผลต้องเป็นไปตามสภาพจริงที่จะต้องน า
ทฤษฎีความรู้ไปอธิบายกระบวนการและข้ันตอนการท างานน าไปสู่การแก้ปัญหาได้จริง เกิดการเรียนรู้
สู่วิถีการด าเนินชีวิต ที่ใช้หลักคุณธรรมก ากับความรู้  น าไปสู่การพัฒนาตนเอง ขยายผลไปสู่ครอบครัว 
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และชุมชน สังคม และคุณภาพชีวิตของตัวนักเรียนเอง การจัดการศึกษาของสถานศึกษาจึงต้องพัฒนา
นักเรียนให้ตรงตามศักยภาพเป็นรายบุคคลสามารถส าเร็จการศึกษาแล้วมีงาน 
ท าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ และกลุ่มอาชีพอิสระ รองรับ 
การพัฒนาประเทศ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาเพ่ือการมีอาชีพและมีงานท า ตามแนวทางทักษะการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ในศตวรรษท่ี 21 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทีไ่ด้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคน 
ให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 โดยมีการจัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ และใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Five 
Step For Learn รูปแบบ Problem & Project Based Learning ที่น าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ประโยชน์ได้จริง 
 2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ และคุณลักษณะนิสัยการท างานให้ตรงกับความสนใจ บุคลิกภาพ  
และความถนัดของนักเรียนสู่การประกอบสัมมาอาชีพ ที่เป็นวิถีการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาก าลังคน รองรับการพัฒนาในระดับจังหวัดและอ าเภอ ตรงทิศทาง
การพัฒนาประเทศ 
  2.3 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันทางการศึกษา สถานประกอบการ และกลุ่ม
อาชีพอิสระ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า ตามแนวทาง
การจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2.4 เพ่ือค้นหาสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมการมีอาชีพและมีงานท า 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 โรงเรียน 35 โรง มีการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการมีอาชีพและมีงานท า 
ตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
  3.1.2 โรงเรียน 35 โรง มีการพัฒนาทักษะความรู้ และคุณลักษณะนิสัยการท างานให้ตรง
กับความสนใจ บุคลิกภาพ และความถนัดของนักเรียนสู่การประกอบสัมมาอาชีพ ที่เป็นวิถีการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาก าลังคน รองรับการพัฒนาในระดับ
จังหวัดและอ าเภอ ตรงทิศทางการพัฒนาประเทศ     
  3.1.3 โรงเรียน 35 โรงเรียน มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษา 
เพ่ือการมีงานท า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 โรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีการจัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ และใช้กระบวนการ
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เรียนรู้แบบ Five Step For Learn รูปแบบ Problem & Project Based Learning ที่น าไปสู่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง 
  3.2.2 นักเรียนได้เรียนรู้ตามกลุ่มประเภทวิชาชีพที่ตนเองถนัดและมีบุคลิกภาพเหมาะสม  
มีเส้นทางการศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า มีทักษะสมรรถนะความรู้และคุณลักษณะนิสัย 
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและกลุ่มอาชีพอิสระ รองรับการพัฒนาประเทศ 
  3.2.3 โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันทางการศึกษา สถานประกอบการ  
และกลุ่มอาชีพอิสระ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า  
ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  3.2.4 โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงาน
ท า 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 4.1 การวางแผน (P) 
  4.1.1 ศึกษาการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการมีอาชีพและมีงานท า ตามแนวทางทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
  4.1.2 ประชุมเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม ทั้ง 3 กิจกรรม 
  4.1.3 ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกโรงเรียน ประกวด และยกย่องชมเชยสถานศึกษา 
ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
 4.2 การปฏิบัติ (D) 
  4.2.1 จัดการประชุมปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทางการจัด 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมีการจัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ และใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบ Five Step For Learn รูปแบบ Problem & Project Based Learning  
ที่น าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ให้กับผู้ครูผู้สอนระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทั้ง 35 โรงเรียน  โรงเรียนละ 2 คน รวมจ านวน 75 
คน และศึกษานิเทศก์/คณะท างาน/วิทยากร จ านวน 15 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 90 คน เป็นเวลา 2 
วัน 
  4.2.2 จัดประเมินประกวด และยกย่องชมเชยสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ทั้ง 35 โรงเรียน 
   4.3 การติดตาม ตรวจสอบ  (C) 
  นิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการมีอาชีพและการมีงานท า ตามแนวทาง 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 4.4  การปรับปรุง  (A) 
  สรุปผลและรายงานการด าเนินงาน โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการ
มีอาชีพและมีงานท า ตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ประจ าปี 2562 
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5. งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ านวน 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
  กิจกรรมที่ 1 จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)    
  กิจกรรมที่ 2 จ านวน 34,000 บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 5.2 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม (ขอถั่วจ่ายทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง) 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 การประชุมปฏิบัติการ
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมี
การจัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการ
แบบสหวิทยาการ และใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบ Five Step 
For Learn รูปแบบ Problem & 
Project Based Learning ที่น าไปสู่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ประโยชน์
ได้จริง (จ านวน 90 คน รวม 2 วัน) 

    

1 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม  
(90X4X30) 

10,800 - 10,800 - 

2 ค่าอาหารกลางวัน  
(90X2X100) 

18,000 - 18,000 - 

3 ค่าตอบแทนวิทยากร  
(2X600X6)  

7,200 7,200 - - 

4 ค่าวัสดุ + จัดท าเอกสาร 14,000   14,000 
รวมทั้งสิ้น 

ถัวจ่ายทุกรายการ 
50,000 บาท 

(ห้าหม่ืนบาทถ้วน)   
กิจกรรมที่ 2 การจัดประกวด  
และยกย่องชมเชยสถานศึกษาที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
เกี่ยวจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการมี
อาชีพและมีงานท า ให้กับ
สถานศึกษา (จ านวน 100 คน รวม 
1 วัน) 

    

1 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 
(100X2X30) 

6,000 - 6,000 - 
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2 ค่าอาหารกลางวัน  
(100X1X100) 

10,000 - 10,000 - 

3 ค่าวัสดุ (โล่รางวัล) 18,000 - - 18,000 
รวมทั้งสิ้น 

ถัวจ่ายทุกรายการ 
34,000 บาท 

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

7.1 ร้อยละ 90 โรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 โดยมีการจัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ  
และใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Five Step For Learn 
รูปแบบ Problem & Project Based Learning ที่น าไปสู่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ประโยชน์ได้จริง  
7.2 ร้อยละ 80 นักเรียนได้เรียนรู้ตามกลุ่มประเภทวิชาชีพ 
ที่ตนเองถนัดและมีบุคลิกภาพเหมาะสม มีเส้นทางการศึกษา
ส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า มีทักษะสมรรถนะความรู้ 
และคุณลักษณะนิสัยตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการและกลุ่มอาชีพอิสระ รองรับการพัฒนาประเทศ 
7.3 ร้อยละ 80 โรงเรียนมีผลงานสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
เพ่ือการมีงานท า   

1. สังเกต 
2. การสอบถาม 
3. นิเทศติดตาม 
และประเมินผล 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบนิเทศ 
ติดตาม 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 โดยมีการจัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ และใช้กระบวนการเรียนรู้ 
แบบ Five Step For Learn รูปแบบ Problem & Project Based Learning ที่น าไปสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง  
 8.2 นักเรียนได้เรียนรู้ตามกลุ่มประเภทวิชาชีพที่ตนเองถนัดและมีบุคลิกภาพเหมาะสม มี
เส้นทางการศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า มีทักษะสมรรถนะความรู้และคุณลักษณะนิสัยตรง
ตามความต้องการของสถานประกอบการและกลุ่มอาชีพอิสระ รองรับการพัฒนาประเทศ 
 8.3 นักเรียนตระหนักถึงการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.4 โรงเรียนมีผลงานสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาเพ่ือการมีอาชีพและการมีงานท า 
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โครงการ                   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
       พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
สนองนโยบายที่ 2    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์          ข้อ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ มีสมรรถนะ ทักษะ  
       และคุณลักษณะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่ 21   
ประเด็นกลยุทธ์ที่      ข้อ 3.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการ 

  พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษท่ี 21  
  ข้อ 3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ นาไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการ 
  แข่งขัน 

สนองจุดเน้น สพม.26      ข้อ 6, 10, 11, 12 
กลุ่มที่รับผิดชอบ     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ      นายอภิชาต  เข็มพิลา  
ระยะเวลาที่ด าเนินการ     มีนาคม-กันยายน 2562 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
             การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
ประเทศ โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21 กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้ด าเนินการ ทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยน าข้อมูลจากแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 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  
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          นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมนโยบาย
หนึ่ง คือ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่เน้น Active Learning และสะเต็มศึกษาซึ่งเป็นนวัตกรรม
การเรียนรู้รูปแบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน 
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 มาตรฐาน
และตัวชี้วัด พ.ศ. 2560) สู่การปฏิรูปการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ทุกโรงเรียนสามารถพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา และครูสามารถน าหลักสูตรไปสู่การจัดการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน ที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่เป็น
ระบบ มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ สู่ความยั่งยืนสืบไป  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับโรงเรียน เน้นระดับชั้น ม.1,2,4,5 
          2.2 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เน้นระดับชั้น 
ม.1,2,4,5 
  2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตามสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ในสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และภูมิศาสตร์เน้นระดับชั้น ม.1,2,4,5 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 กิจกรรมถอดประสบการณ์ PLC การพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ค าอธิบาย
รายวิชา โครงสร้างรายวิชา และระเบียบการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 1 
ครั้ง 1 วัน (รองฯวิชาการหรือหัวหน้างานหลักสูตร, ทะเบียน-วัดผล รวมโรงเรียนละ 3 คน, 
ศึกษานิเทศก์และคณะท างาน 10 คน) รวม 80 คน 
  3.1.2 กิจกรรมถอดประสบการณ์ PLC การออกแบบการจัดการเรียน Active Learning ที่
เน้นกระบวนการคิด จ านวน 1 ครั้ง 1 วัน  (ครูแกนน าภูมิศาสตร์, ครูแกนน าเทคโนโลยี, ครู
วิทยาศาสตร์, ศึกษานิเทศก์/คณะท างาน  
10 คน)  รวม 120 คน 
 3.1.3 นิเทศ ติดตามสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และยกย่องเชิดชูเกียรติในสาระ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิศาสตร์โรงเรียนละ 2 ครั้ง/ภาคเรียน  
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 3.2.2 ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active 
Learning  ที่เน้นกระบวนการคิด ในรูปแบบที่เหมาะสมสอดคล้องกับธรรมชาติวิชาอย่างมีคุณภาพ 
          3.2.3 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา 
การท างาน ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เป็นระบบและยั่งยืน 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถอดประสบการณ์    

มีนาคม 2562 นายอภิชาต เข็มพิลา  
และคณะศึกษานิเทศก์ 

2 กิจกรรมถอดประสบการณ์และเติมเต็ม PLC การ
พัฒนาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา    

เมษายน 2562 ดร.กรนันท์ วรรณกวี  
และคณะศึกษานิเทศก์ 

3 กิจกรรมถอดประสบการณ์และเติมเต็ม PLC การ
ออกแบบการจัดการเรียน Active Learning ที่
เน้นกระบวนการคิด  

เมษายน 2562 นายอภิชาต เข็มพิลา  
และคณะศึกษานิเทศก์ 

4 นิเทศ ติดตามสนับสนุนพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา สาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และภูมิศาสตร์ และยกย่องเชิดชู
เกียรติ 

เมษายน 2562 นส.อิทธิ์ณณัฐฏ์ นัน
แก้วและคณะ
ศึกษานิเทศก์ 

 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก สพฐ. จ านวน  50,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างาน  
   (จ านวน 15 คน 1 วัน) 

    

   -ค่าอาหาร-เบรก (15*160*1) 2,400 - 2,400 - 
รวมกิจกรรมที่ 1 2,400 - 2,400 - 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมถอดประสบการณ์
การและเติมเต็ม พัฒนาโครงสร้างหลักสูตร    
สถานศึกษา (1 ครั้ง 1 วัน จ านวน 120 คน)  
   -ค่าอาหาร-เบรก (120*160*1) 
   -ค่าเอกสาร-เกียรติบัตร 

 
 
 

19,200 
2,500 

 
 
 

- 

 
 
 

19,200 
- 

 
 
 

- 
2,500 

รวมกิจกรรมที่ 2 21,700 - 19,200 2,500 
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รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมถอดประสบการณ์
การและเติมเต็มออกแบบการจัดการเรียน 
Active Learning ที่เน้นกระบวนการคิด 
   -ค่าอาหาร-เบรก (120*160*1)  
   -ค่าเอกสาร-เกียรติบัตร 

 
 
 

19,200 
6,700 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

19,200 
- 

 
 
 

- 
6,700 

รวมกิจกรรมที่ 3 25,900 - 19,200 6,700 
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามสนับสนุนพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
(โรงเรียนละ 2 ครั้ง/ภาคเรียน) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
รวมกิจกรรมที่ 4 บูรณาการในงบ สพม.ด้านการนิเทศติดตามและ

ประเมินผล 
รวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายทุกรายการ) 50,000 - 34,000 9,200 

 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
การวัดผลและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
1. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ใช้ในปีการศึกษา 2561 
(ส าหรับ ม.1, 2, 4, 5)  
2. ครูได้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
ปฏิรูปยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้น Active Learning 
ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติ
วิชาและเน้นกระบวนการคิด 
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด  
   สมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยม
ที่ด ี

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

-บันทึกนิเทศ 
-แบบสัมภาษณ์ 
 
 
-บันทึกสังเกตการ
สอน 
-แบบสังเกตการสอน 
 
 
-บันทึกการตรวจ 
ปพ. 
-แบบสังเกต 
-แบบตรวจผลงาน 
-แบบสัมภาษณ์ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ได้แนวทางการปรับหลักสูตร และการ
บริหารจัดการกิจกรรมสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 
 7.2 ครูได้แนวทาง สื่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 
แบบ Active Learning ที่เน้นกระบวนการคิด  
          7.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 แบบ 
Active Learning, ตามธรรมชาติวิชา อย่างมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะ สูงขึ้น และสามารถ 
น าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
          7.4 ผู้ปกครอง และชุมชนให้ความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของโรงเรียน 
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โครงการ                PLC : พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรม  
Active Learning บูรณาการ 

สนองนโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์       ข้อ 3  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ 

ในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะ ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ประเด็นกลยุทธ์ที่            ข้อ 3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ 

ในศตวรรษท่ี 21มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน  

                                  ข้อ 3.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นา Digital  
Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และ 

                                         ความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) 
เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

สนองจุดเน้น สพม.26      ข้อ 6, 10, 11, 12, 14 
กลุ่มที่รับผิดชอบ     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ             นายอภิชาต  เข็มพิลา  
ระยะเวลาที่ด าเนินการ    มีนาคม-กันยายน 2562 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้อง
กับทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และ
ผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างานเหล่านี้ล้วนเป็นผลของ
ความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้
พัฒนาวิธีคิดท้ังความคิดเป็นเหตุเป็นผลคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์  มีทักษะส าคัญในการ
ค้นคว้าหาความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล ที่
หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge based society) ดังนั้น ผู้เรียนทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์ 
สร้างสรรค์ข้ึนสามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ดังนั้น การจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสถานศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสอดคล้องกับแนวทางการจัด
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็น ได้แก่ 3 Rs (Reading, Writing, 
Arithmetic) และ 7Cs (Critical thinking and problem solving, Communications, 
information, and media literacy, (Collaboration, teamwork and leadership, Creativity 
and innovation, Computing and ICT literacy, Career and learning self reliance, Cross–
cultural understanding)  ทักษะดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยนวัตกรรมและสื่อการสอนสมัยใหม่เข้ามา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์มีหลายเรื่องที่เป็นนามธรรมนักเรียนท าความเข้าใจได้
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ยาก นวัตกรรมและสื่อการสอนเป็นสิ่งที่ช่วยเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเนื้อหาจากผู้สอนไปยังผู้เรียน
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาบทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้น ช่วยให้เกิดความคิดมโนมติใน
เรื่องท่ีศึกษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยกระตุ้นเร้าความสนใจของผู้เรียนท าให้เกิดความรู้
สนุกสนานอยากเรียน ส่งผลให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงได้จัดท าโครงการ PLC : 
พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Active Learning ด้วยชุดกิจกรรม เพ่ือให้ครูสามารถสร้างนวัตกรรมที่
ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจาก
ของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งจะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงกว่าเดิม 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1, 2 ที่เน้นทักษะในศตวรรษ 
ที่ 21 
          2.2 เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรม Active Learning บูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1, 2    
  2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1, 2 ด้วยชุดกิจกรรม 
Active Learning บูรณาการ 
 2.4 เพ่ือจัดเวทีวิชาการน าเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรู้และผลงานนักเรียน น าไปสู่การ
เผยแพร่ผลงานและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 กิจกรรม PLC ครูแกนน าผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีท่ี 2 
เพ่ือสร้างชุดกิจกรรม Active Learning บูรณาการ จ านวน 40 คน และศึกษานิเทศก์ 5 คน  
รวม 45 คน 
 3.1.2 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม นิเทศ ติดตาม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 
1, 2 ด้วยชุดกิจกรรม Active Learning บูรณาการ คนละ 2 ครั้ง/ภาคเรียน 
 3.1.4 กิจกรรมเวทีวิชาการน าเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรู้และผลงานนักเรียน น าไปสู่การ
เผยแพร่ผลงานและยกย่องเชิดชูเกียรติ 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ครูสามารถพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1, 2 ที่เน้นทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่เน้น Active Learning อย่างมีคุณภาพ 
          3.2.2 ครูมีนวัตกรรมชุดกิจกรรม Active Learning บูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1, 2  ตามบริบทของปัญหาและสภาพแวดล้อม  
 3.2.3 ครูได้รับการนิเทศ และมีโอกาสน าเสนอผลงานทางวิชาการสู่การพัฒนาวิชาชีพด้วย
ความภาคภูมิใจ 
          3.2.4 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา 
การท างาน ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เป็นระบบและยั่งยืน 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมเตรียมการสร้างสื่อ/คู่มือ/เครื่องมือ/
ปฏิทินงานของคณะท างาน/กรรมการ 

26 มกราคม 
2562 

นายอภิชาต เข็มพิลา  
 

2 กิจกรรม PLC ครูแกนน าผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 เพื่อสร้างชุด
กิจกรรม Active Learning บูรณาการ (2 วัน) 

มีนาคม 2562 นายอภิชาต เข็มพิลา  
และทีม ศน.
วิทยาศาสตร์ 

4 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม นิเทศ ติดตาม การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1, 2 ด้วย
ชุดกิจกรรม Active Learning บูรณาการ  

พค.-กย.2562 นายอภิชาต เข็มพิลา  
และทีม ศน.
วิทยาศาสตร์ 

5 กิจกรรมเวทีวิชาการน าเสนอผลการจัดการเรียน
เรียนรู้และผลงานนักเรียน น าไปสู่การเผยแพร่
ผลงานและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

กันยายน 2562 ดร.นวพรรดิ์ นาม
พุทธา และคณะ
ศึกษานิเทศก์ 

 
5. งบประมาณ 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก จ านวน 29,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมการสร้างสื่อ/
คู่มือ/เครื่องมือ/ปฏิทินงาน ของ
คณะท างาน/กรรมการ จ านวน 1 ครั้ง 1 วัน  

 
 
 

   

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม PLC ครูแกนน า
ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 1, 2 เพื่อสร้างชุดกิจกรรม Active 
Learning บูรณาการ  
      -ค่าอาหาร-เบรก (45*160*2) 
      -ค่าวุฒิบัตร 
      -ค่าเอกสาร/สื่อ 

 
 
 

14,400 
600 

2,000 

 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 

14,400 
- 
- 

 
 
 

- 
600 

2,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 17,000 - 14,400 2,600 
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รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม นิเทศ ติดตาม 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาท่ี 1, 2 ด้วยชุดกิจกรรม Active 
Learning บูรณาการ 
(จ านวน 2 ครั้ง/โรง/ภาคเรียน) 

 
 

 
 

 
 

 

รวมกิจกรรมที่ 3 บูรณาการในงบฯ สพม.ภารกิจนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเวทีวิชาการน าเสนอ
ผลการจัดการเรียนเรียนรู้และผลงาน
นักเรียน น าไปสู่การเผยแพร่ผลงานและยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 
    -ค่าโล่/วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 
    -ค่าอาหารกลางวัน-อาคารว่าง (45*
160*1) 

 
 
 

4,800 
7,200 

 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 

- 
7,200 

 
 
 

4,800 
- 

รวมกิจกรรมที่ 4 12,000 - 7,200 4,800 
รวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายทุกรายการ) 29,000 - 21,600 7,400 

 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
การวัดผลและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
1. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
 
2. ครูได้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
พัฒนาชุดกิจกรรม Active Learning บูรณาการ 
(STEM/QSCCS/IS/MCMK)     
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด  
สมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดี 
 
 
4. ครแูละนักเรียนมีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการ 
    ได้รับการเชิดชูเกียรติ และเกิดความภาคภูมิใจ 

-ตรวจหลักสูตร 
-สัมภาษณ์ 
-ตรวจแผนจัดการ
เรียนรู้ 
-สังเกตการสอน 
 
-ตรวจ ปพ. 
-สังเกตการณ์เรียนรู้ 
 
-ตรวจ/ประเมินผลงาน 
-สัมภาษณ์ 

-บันทึกนิเทศ 
-แบบสัมภาษณ์ 
-บันทึกสังเกตการ
สอน 
-แบบสังเกตการสอน 
 
-บันทึกการตรวจ 
ปพ. 
-แบบสังเกต 
-ตรวจ/ประเมินผล
งาน 
-แบบสัมภาษณ์ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ได้แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 
 7.2 ครูได้แนวทาง สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
การเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้ชุดกิจกรรม Active Learning บูรณาการ    
 7.3 ครูและโรงเรียนสร้างเครือข่าย (PLC) เพ่ือการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการชั้น
เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0    
          7.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ มี
ผลสัมฤทธิ์ และสมรรถนะสูงขึ้น และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
          7.5 ผู้ปกครอง และชุมชนให้ความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของโรงเรียน 
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โครงการ             พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภูมิศาสตร์ 
  และหน้าที่พลเมือง 
สนองนโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์      ข้อ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ มีสมรรถนะ ทักษะ  
        และคุณลักษณะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ข้อ 3.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา  
  ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะ 
  ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
                                  ข้อ 3.3พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ 
  ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้าง 
  ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองจุดเน้น สพม.26 ข้อ 6, 10, 11, 12 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิลผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ          นางดวงใจ   จ าปาทอง     ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
ระยะเวลาด าเนินการ         ตุลาคม 2561  –   กันยายน  2562 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งได้มีการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (ในส่วนสาระ
ภูมิศาสตร์) เมื่อ เดือนสิงหาคม 2560 เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานระดับท้องถิ่น และ
สถานศึกษาทุกสังกัดที่รับผิดชอบด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่รัฐบาลได้น าไปใช้เป็นกรอบ
และทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้ได้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่
ก าหนดไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครู ผู้บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับ
กระบวนการน าหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไปใช้นั้นต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ และเป้าหมายส าคัญท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
รวมถึงกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ แนวทางการวัดการประเมินผลของ
หลักสูตร  การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) นี้ยังคงมี
โครงสร้างเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คือประกอบด้วย 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยในสาระภูมิศาสตร์ มีการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ ในมาตรฐาน ส 5.2 
แต่เน้นการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  การจัดล าดับความเหมาะสมกับพัฒนาการของ
ผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพตามโครงสร้างของ
ประเทศไทย 4.0 และเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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ในการนี้ เพ่ือให้นโยบายดังกล่าวส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 เห็นความส าคัญในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แก่ผู้สอนเพื่อน าหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดการพัฒนาการ
เรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพลเมือง  แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลผู้เรียนให้บรรลุเป้าประสงค์ของ
หลักสูตร โดยน ากิจกรรมการปฏิบัติสู่ชั้นเรียนและในชีวิตประจ าวัน 
2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      2.1  เพ่ือให้ครูผู้สอนวิชาภูมิศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวการจัดการเรียนรู้ การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการวัดการประเมินผล 
      2.2  เพ่ือให้ครูผู้สอนรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมืองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดเน้น คือ  
  1) ความเป็นไทย  2) รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 3) 
ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 4)ความปรองดอง สมานฉันท์ และ 5) ความมีวินัยใน
ตนเอง 
      2.3  เพ่ือขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์และหน้าที่พลเมืองตามแนวทาง 
  การจัดกิจกรรมภูมิศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้โรงเรียนในสังกัด สพม.26 
3.  เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
    3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          3.1.1  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เข้าร่วมโครงการ 
ครบ 100%  
          3.1.2  หัวหน้างานวิชาการ ครูสาระภูมิศาสตร์ ครูรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง เข้าร่วม 
โครงการ ครบ 100% 
    3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          3.2.1  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ทั้ง 35 โรงเรียน  
มีความรู้ ความเข้าใจหรือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภูมิศาสตร์ และหน้าที่ 
พลเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับจุดเน้น 
          3.2.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
ภูมิศาสตร์และหน้าที่พลเมืองที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับจุดเน้น 
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4.  กิจกรรมด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนร่วมกับบุคลากร/ครู/ผู้น า/

ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน/โรงเรียน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน  

พฤศจิกายน 2561 นางดวงใจ จ าปา
ทอง/คณะ
ศึกษานิเทศก์/ 
สถานศึกษาใน
สังกัด สพม.26 

2 ด าเนินการกิจกรรมตามกระบวนการ  
วงจร PDCA 

 

ธันวาคม 2561 – สิงหาคม 
2562 

นางดวงใจ จ าปา
ทอง/ 
สถานศึกษาใน
สังกัด สพม.26/
คณะศึกษานิเทศก์ 

3 กิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา การจัดประชุม
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การเข้าร่วม
ประชุม อบรม และร่วมกิจกรรมกับ
ส่วนกลาง 

กุมภาพันธ์ 2562 – 
สิงหาคม 2562 

นางดวงใจ  จ าปา
ทอง/ 
คณะศึกษานิเทศก์ 
 

4 รายงานผลการด าเนินโครงการ กันยายน 2562 นางดวงใจ จ าปา
ทอง/หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ/ครู
ภูมิศาสตร์/    ครู
หน้าที่พลเมือง 
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5.  กิจกรรม และงบประมาณด าเนินงาน 
 งบประมาณค่าใช้จ่ายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์และหน้าที่พลเมืองจาก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 งบด าเนินการ 30,000  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
โดยมีกิจกรรมรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1  ประชุมวางแผนเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาและแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการศูนย์ภูมิศาสตร์
และหน้าที่พลเมือง ประกอบด้วย 
             1.1 หัวหน้าฝ่ายวชิาการของ
โรงเรียนทั้ง35 โรงเรียน รวมจ านวน 35 คน  
             1.2 ครูผู้รับผิดชอบสอนวิชา
ภูมิศาสตร์โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 35 
โรงเรียน รวม 35 คน 
             1.3 ครูผู้รับผิดชอบสอนรายวิชา
เพ่ิมเติม หน้าที่พลเมือง  โรงเรียนละ 1 คน 
35 โรงเรียน รวม 35 คน  
             1.4 ค่าอาหาร อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม รวม ครู 70 คน ศึกษานิเทศก์ 5 
คน รวม 75 คน ๆ ละ 160 บาท จ านวน 1 
มื้อ (75 x 160) 
             1.5 ค่าส าเนาเอกสาร จ านวน 
120 ชุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,120 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

2,560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,120 
 

2,560 
 

2 กิจกรรมที่ 2 ด าเนินกิจกรรมตาม
กระบวนการ PDCA โดยครูผูร้ับผิดชอบ
เนื้อหาวิชาภูมิศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
ของโรงเรียนทั้ง 35 โรงเรียน 
 

- - - - 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

 
 
 

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตาม
การด าเนินงานของสถานศึกษา การจัด 
ประชุมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การเข้า
ร่วมประชุม  
                1.1 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ทั้ง 35 โรง จ านวน 2 
ครั้งต่อปี 
                1.2 แบ่งคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล ออกเป็น 3 ทีม ทีม
ละ  คน ประกอบด้วย รองฯผอ. สพม.26 ที่
รับผิดชอบกลุ่มนิเทศฯ / ศึกษานิเทศก์ โดย
ออกนิเทศทีมละ 4 วัน (ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
เหมาจ่าย วันละ 500 บาท = 500 x 4 = 
2,000 x 3) 
                1.3 เบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ
นิเทศ ติดตาม ฯ โดยแบ่งเป็น 3 คณะ ๆ 4 
คน ๆ 4 วัน (160 x 4 = 480 x 12) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

5,760 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 
 
 

5,760 
 

4 กิจกรรมที่ 4  จัดท ารายงานผลการด าเนิน
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 

- - 2,560 2,560 

รวม 5,760 19,120 5,120 30,000 
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6.  การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลายมีลักษณะตรงตาม
จุดเน้นรายวิชาภูมิศาสตร์ คือ  
     1.ส ารวจและระบุท าเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
     2.วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัย
ทางสังคมที่มีผลต่อท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
     3.สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจาก 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
กับมนุษย์ที่เกิดในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 
     4.วิเคราะห์แนวทางภัยพิบัติ และการ
จัดการทรพัยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลายมีลักษณะตรงตาม
จุดเน้นรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง คือ  
     1. ความเป็นไทย 
     2.  รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์  
     3.  ความเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตย  
     4.  ความปรองดอง สมานฉันท์  
     5.  ความมีวินัยในตนเอง 

- ประเมินคุณลักษณะ
ตามจุดเน้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ประเมินคุณลักษณะ
ตามจุดเน้น 
 
 

- แบบทดสอบภาค
ความรู้/การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบทดสอบภาค
ความรู้/การปฏิบัติ 

3. ความพึงพอใจต่อการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภูมิศาสตร์และหน้าที่พลเมือง โรงเรียน
ในสังกัด สพม.26 ทั้ง 35 โรงเรียน 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน/
แบบสอบถาม 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาได้บูรณาการการจัดการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้   
     7.2 สร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนในสังกัดในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
     7.3  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มีความพร้อมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง 
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โครงการ             เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  และค่านิยมของชาติ  (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)  
สนองนโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์  ข้อที่ 1 ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  
  และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็น 
  พลเมืองดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen) 
  ข้อที่ 2 ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม 
  ที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
  มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ข้อที่ 3.2 ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 และ 3.2.2 
สนองจุดเน้น สพม.26 ข้อที่ 7 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง 
  ประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิลผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ        นางดวงใจ   จ าปาทอง     ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
ระยะเวลาด าเนินการ        ตุลาคม 2561  –   กันยายน  2562 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนในสังกัด 
โดยมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. เพ่ือน าหลักการการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ร.๙)และ
พระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.๑๐) ในการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติมาบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการท ากิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน
ตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธและสถานศึกษาพอเพียง เพ่ือสร้างพลเมืองให้
มีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข และเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั้งยืน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ท่ีจะปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ จึงได้จัดท าโครงการเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดังกล่าว 
2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      2.1  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจใน
การท าความดี  
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      2.2   เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร ครู นักเรียนมีความรักความสามัคคี รู้จักท างานเป็นทีมลด
ปัญหาข้อขัดแย้ง สร้างจิตส านึกท่ีดีต่อการท างานและท างานอย่างมีความสุข 
3.  เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
     3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
           3.1.1  โรงเรียนหน่วยงานในสงักัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เข้าร่วม
โครงการ ครบ  100 % 
     3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
           3.2.1  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความตระหนักรู้ เข้าใจและคิด
อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และ
ภูมิใจ ในการท าความดี และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการขอความ
ร่วมมือ จากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่องและยั่งยืน 
4.  กิจกรรมด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนร่วมกับบุคลากร/ครู/

ผู้น า/ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน/โรงเรียน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  

พฤศจิกายน 2561  – 
มกราคม 2562 

นางดวงใจ จ าปา
ทอง/คณะ
ศึกษานิเทศก์/ 
สถานศึกษาในสังกัด 
สพม.26 

2 คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน (โครงงาน
คุณธรรม สพฐ.) 

กุมภาพันธ์ – เมษายน 2562 นางดวงใจ จ าปา
ทอง/สถานศึกษาใน
สังกัด สพม.26 

3 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (กิจกรรม
ครอบครัวคุณธรรม) 

พฤษภาคม 2562 – 
กรกฎาคม 2562 

นางดวงใจ  จ าปา
ทอง/หน่วยงานใน
สังกัด สพม.26 

4 การประเมินคนคุณธรรม(กิจกรรม
10,000 คุรุชน คนคุณธรรม) 

มิถุนายน – สิงหาคม 2562 นางดวงใจ จ าปา
ทอง/คณะ
ศึกษานิเทศก์ 

5 โรงรียนดีต้องมีท่ียืน (กิจกรรมประเมิน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว
และ 3 ดาว) 

มิถุนายน – กันยายน 2562 นางดวงใจ จ าปา
ทอง/คณะ
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
6 กิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตามการ

ด าเนินงานของสถานศึกษา การจัด
ประชุมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การ
เข้าร่วมประชุม อบรม และร่วม
กิจกรรมกับส่วนกลาง  

มิถุนายน  - กันยายน 2562 นางดวงใจ จ าปา
ทอง/คณะ
ศึกษานิเทศก์ 

7 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
ของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.)  

กันยายน 2562 นางดวงใจ จ าปาทอง 

 
5.  กิจกรรม และงบประมาณด าเนินงาน 
 รองบประมาณจาก สพฐ.      และขออนุมัติถัวจ่ายได้ทุกรายการ  ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

1 กิจกรรมที ่1   ประชุมวางแผนจัดท าเอกสาร 
เกณฑ์การประเมินโดย 
             1.1 ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ทั้ง 35 โรงเรียนๆ ละ 
3 คน รวม 105 คน และคณะศึกษานิเทศก์ 
11 คน โดยบูรณาการ 
                 กิจกรรมที่ 2.  คืนคุณธรรมสู่
ห้องเรียน (โครงงานคุณธรรม สพฐ.) 
                 กิจกรรมที่ 3.  การสร้าง
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. (กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม) 
                 กิจกรรมที่ 4.  การประเมินคน
คุณธรรม (กิจกรรม 10,000 คุรุชน คน
คุณธรรม) 
                 กิจกรรมที่ 5.  โรงเรียนดีต้องมี
ที่ยืน (กิจกรรมประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. 
ระดับ 2 ดาว และ 3 ดาว) 
 
             1.2 จัดท าเอกสาร ตัวชี้วัด เกณฑ์
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

การประเมิน เพื่อใช้ในการประเมินกิจกรรมที่ 
1, 2, 3, 4 โดยใช้งบด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
                   1.2.1 ค่าอาหาร อาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม รวม ครู 210 คน ศึกษานิเทศก์ 
11 คน รวม 221 คน ๆ ละ 160 บาท จ านวน 
1 มื้อ (221 x 160) 
                   1.2.2 ค่าวัสด ุ 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 

2 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตาม
การด าเนินงานของสถานศึกษา การจัดประชุม
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การเข้าร่วมประชุม 
อบรม และร่วม  กิจกรรมกับส่วนกลาง 
                1.1 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม ทั้ง 5 กิจกรรม 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ทั้ง 35 โรง  
                1.2 แบ่งคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล ออกเป็น 3 ทีม ทีม
ละ 4 คน ประกอบด้วย รองฯผอ. สพม.26 ที่
รับผิดชอบกลุ่มนิเทศฯ / ศึกษานิเทศก์ โดย
ออกนิเทศทีมละ 4 วัน (ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
เหมาจ่าย วันละ 500 บาท = 500 x 4 = 
2,000 x 3) 
                1.3 เบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ
นิเทศ ติดตาม ฯ โดยแบ่งเป็น 3 คณะ ๆ 4 คน 
ๆ 3 วัน (240 x 3 = 720 x 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

3 กิจกรรมที่ 7.  จัดท ารายงานผลการด าเนิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของ
ชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 

- - - - 

รวม - - - - 
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6.  การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. จ านวนนักเรียน ที่ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ในโรงเรียน 

สอบถาม / สัมภาษณ์ สอบถาม / สัมภาษณ์ / 
สังเกต 

2. จ านวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

สอบถาม / สัมภาษณ์ 
การสังเกต 

สอบถาม / สัมภาษณ์ / 
สังเกต 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  ได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 
     7.2  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความตระหนักรู้ เข้าใจและคิดอย่าง
มีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจ           
ในการท าความดี และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการขอความร่วมมือ           
จากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่องและยั่งยืน 
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โครงการ   ผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้าน 
     การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สนองนโยบายที่ 2           พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์           ข้อ 3  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ 
       ในแต่ละช่วงวัยอย่าง มีคุณภาพมีทักษะ ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ประเด็นกลยุทธ์ที่             ข้อ 3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ 
       ในศตวรรษท่ี 21มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้าง 
       ขีดความสามารถในการแข่งขัน  
                                  ข้อ 3.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital  
       Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็น 

       รายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และ 
                               ความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) 
       เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

สนองจุดเน้น สพม.26       ข้อ 6, 10, 11, 12, 14 
กลุ่มที่รับผิดชอบ           กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ              นางกรนันท์   วรรณทวี  
ระยะเวลาที่ด าเนินการ    มีนาคม-กันยายน 2562 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
                ในการจัดการเรียนการสอนนั้น  ผู้เรียนต้องมีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 
จากการประเมินภายนอกของสถานศึกษา โรงเรียนได้รับค าแนะน าว่านักเรียนยังขาดทักษะในการคิด
วิเคราะห์และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ต้องเน้นให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการกีฬา 
รักดนตรี และ  รักษาสิ่งแวดล้อม สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่
รอบ ๆ ตัวเรา  การเรียนการสอนให้ความรู้แก่นักเรียนนั้น  นอกจากจะให้ความรู้เฉพาะในห้องเรียน
แล้ว  ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องเปิดโลกกว้างทางการศึกษาให้นักเรียน ได้แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม
สามารถใช้สื่อต่าง ๆ ในการแสวงหาความรู้รวมทั้งแสดงศักยภาพที่มีอยู่ของนักเรียนให้ผู้อื่นรับรู้  โดย
ผ่านกิจกรรมการเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันทางวิชาการในระดับต่าง ๆ  ที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น
อันจะท าให้นักเรียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนและรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ ดีขึ้นและ บรรลุไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร  อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเห็นสมควรจัดโครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาที่ 2 
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2. ขอบข่าย  
          โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
     2.1 จัดท าจัดหาสื่อการเรียนการสอน 
     2.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะสิ่งประดิษฐ์ 
     2.3 นิเทศการเรียนการสอน 
     2.4 การจัดท าโครงงาน 
     2.5 การวิจัยในชั้นเรียน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3.2  เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3.3  เพ่ือให้ครูได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
3.4  เพ่ือให้ครูใช้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.5  เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการในการคิดสร้างสรรค์ และเกิดจินตนาการ 
3.6  เพ่ือให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ 
3.7  เพ่ือปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนซึ่งเป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ 

4. เป้าหมาย 
4.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านเกณฑ์การประกวด 
4.2 นักเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4  ด้าน ในระดับดี 
4.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

5. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/รายการ ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ขออนุมัติโครงการ 16 -31 พ.ค. 62 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

2 ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจงก าหนดแนว
ปฏิบัติ 

16 -31 พ.ค. 62 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

3 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 16 -31 พ.ค. 62 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

4 ด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังนี้ 

  

 4.1 จัดท าจัดหาสื่อการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา นางกรนันท์  วรรณทวีและคณะ 
 4.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

และทักษะสิ่งประดิษฐ์ 
ตลอดปีการศึกษา นางกรนันท์  วรรณทวีและคณะ 

 4.3 นิเทศกาเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา นางกรนันท์  วรรณทวีและคณะ 
 4.4 การจัดท าโครงงาน ตลอดปีการศึกษา นางกรนันท์  วรรณทวีและคณะ 
 4.5 การวิจัยในชั้นเรียน ตลอดปีการศึกษา นางกรนันท์  วรรณทวีและคณะ 
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5 ติดตามประเมินผล 30 ก.ย.62 , 28 
ก.พ.63 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

6 สรุปรายงานผล 31 มี.ค.63 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
6. งบประมาณ 
 งบประมาณจากงบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 30,000 บาท รายละเอียดการใช้
งบประมาณ ดังนี้ 
 
 
ที ่

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  
เงิน
นอก

งบประ
มาณ 

 
 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

1 ขออนุมัติโครงการ - - - - - - 
2 ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจง

ก าหนดแนวปฏิบัติ 
- - - - - - 

3 ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 

- - - - - - 

4 ด าเนินงานตามแผนการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

      

 4.1 จัดท าจัดหาสื่อการเรียน
การสอน 

- - 5,000 5,000 - 5,000 

 4.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ   
     และทักษะสิ่งประดิษฐ์ 

- - 10,000 10,000 - 10,000 

 4.3 นิเทศการเรียนการสอน - - 5,000 5,000 - 5,000 
 4.4 การจัดท าโครงงาน - - 5,000 5,000 - 5,000 
 4.5 การวิจัยในชั้นเรียน - - 5,000 5,000 - 5,000 
5 ติดตามประเมินผล - - - - - - 
6 สรุปรายงานผล - - - - - - 
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7. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการติดตามและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ตอบแบบสอบถาม 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

จดบันทึกสถิติ 
ให้ตอบแบบสอบถาม 
ผลคะแนนการสอบ 

สมุดบันทึกสถิติ 
แบบสอบถาม 
แบบทดสอบ 

 
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

บุคลากรและนักเรียนสนใจส่งผลงานและร่วมกิจกรรม นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
รวดเร็วและเป็นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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โครงการ                   PLC : ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
      ด้วยแบบฝึกทักษะ    
สนองนโยบายที่ 2          พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์          ข้อ 3  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละ 
      ช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะ ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ประเด็นกลยุทธ์ที่            ข้อ 3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
      มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการ 
      แข่งขัน  
                                 ข้อ 3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดี 
      สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
สนองจุดเน้น สพม.26      ข้อ 6, 10, 11, 12, 14 
กลุ่มที่รับผิดชอบ          กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ            นางกรนันท์  วรรณทวี  
ระยะเวลาที่ด าเนินการ   มีนาคม-กันยายน 2562 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดทักษะ เป็นสมรรถนะ
ส าคัญ ที่ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนา ทั้งด้านความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ให้รู้จักสร้างสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคล รู้จักจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น ป้องกันตัวเองในภาวะคับขัน และจัดการกับชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมและสังคม ทักษะชีวิตคือ ความสามารถเชิงสังคมจิตวิทยา ที่จะช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีความสามารถท่ีจะปรับตัวได้ใน
อนาคต  ทักษะชีวิตจะมีส่วนช่วยให้วัยรุ่น  สามารถน าความรู้ในเรื่องต่างๆ มาเชื่อมโยงกับทัศนคติ 
ผ่านการคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองถึงผลที่จะเกิดข้ึน และตัดสินใจปฏิบัติในสิ่งที่เหมาะสมได้ ซึ่งจ าเป็น
อย่างมากในเรื่องของการดูแลสุขภาพ การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ยาเสพติด การท้องไม่พร้อม 
ความปลอดภัย  คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ ท าให้เด็กสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  และรับมือ
กับปัญหาและความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต เป็นการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความรู้ความสามารถของบุคคล  เพื่อให้สามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้มีความสุขตามสภาพ และความสงบสุข ความปลอดภัยในสังคม การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต  เป็นการให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้มีความรู้ เจตคติและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข กระบวนการจัดกิจกรรมทักษะชีวิต  เป็นการใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   โดยให้กลุ่มเป้าหมายให้ฝึกคิด   วิเคราะห์ เช่น   การให้ชุมชน
ร่วมคิด เพื่อก าหนดเป็นเนื้อหาที่จะน ามาพัฒนาทักษะชีวิต เมื่อคิดแล้วต้องมีการฝึกปฏิบัติจริง   คือ   
ลงมือท า  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่น าไปสู่การจ า หากท าแล้วประสบปัญหาต้องฝึกกระบวนการ



156 

 

 

แก้ปัญหา ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เมื่อกลุ่มเป้าหมายผ่านกระบวนการ 4 ขั้น ดังกล่าว ก็จะสามารถ
พัฒนาทักษะชีวิตของตนเอง    ครอบครัวชุมชน   และสังคมได้ต่อไป 
   ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงได้จัดท าโครงการ PLC : 
พัฒนาการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา เพื่อให้ครูสามารถ
สร้างนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ใหม่ๆ ที่ยังไม่
เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งจะช่วย
ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ที่ 1-6 ที่เน้นทักษะในศตวรรษท่ี 21 
          2.2 เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาท่ี 1- 6    
  2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-6 ด้วย
แบบฝึกทักษะ  
 2.4 เพ่ือจัดเวทีวิชาการน าเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรู้และผลงานนักเรียน น าไปสู่การ
เผยแพร่ผลงานและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 กิจกรรม PLC ครูแกนน าผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -
6 เพ่ือสร้าง 
แบบฝึกทักษะ จ านวน 40 คน และศึกษานิเทศก์ 5 คน  รวม 45 คน 
 3.1.2 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม นิเทศ ติดตาม การเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาท่ี1- 6 ด้วยแบบฝึกทักษะ คนละ 2 ครั้ง/ภาคเรียน 
 3.1.4 กิจกรรมเวทีวิชาการน าเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรู้และผลงานนักเรียน น าไปสู่การ
เผยแพร่ผลงานและยกย่องเชิดชูเกียรติ 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ครูสามารถพัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาท่ี 1-6  ที่
เน้นทักษะในศตวรรษท่ี 21 ที่เน้น การฝึกปฏิบัติ อย่างมีคุณภาพ 
          3.2.2 ครูมีนวัตกรรมแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาท่ี 1-6 ตามบริบทของปัญหาและสภาพแวดล้อม  
 3.2.3 ครูได้รับการนิเทศ และมีโอกาสน าเสนอผลงานทางวิชาการสู่การพัฒนาวิชาชีพด้วย
ความภาคภูมิใจ 
          3.2.4 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา 
การท างาน ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เป็นระบบและยั่งยืน 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมเตรียมการสร้างสื่อ/คู่มือ/เครื่องมือ/
ปฏิทินงานของคณะท างาน/กรรมการ 

26 มกราคม 
2562 

นางกรนันท์  วรรณทวี 
 

2 กิจกรรม PLC ครูแกนน าผู้สอนวิชาสุขศึกษาและ
พละศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 
เพ่ือสร้างแบบฝึกทักษะ (2 วัน) 

มีนาคม 2562 นางกรนันท์  วรรณทวี 
และคณะ 

4 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม นิเทศ ติดตาม การเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 
1, 2 ด้วยแบบฝึกทักษะ  

พค.-กย.2562 นางกรนันท์  วรรณทวี 
และคณะ 

5 กิจกรรมเวทีวิชาการน าเสนอผลการจัดการเรียน
เรียนรู้และผลงานนักเรียน น าไปสู่การเผยแพร่
ผลงานและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

กันยายน 2562 ดร.นวพรรดิ์ นาม
พุทธา และคณะ
ศึกษานิเทศก์ 

 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก สพฐ.  จ านวน 30,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมการสร้างสื่อ/
คู่มือ/เครื่องมือ/ปฏิทินงาน ของ
คณะท างาน/กรรมการ จ านวน 1 ครั้ง 1 วัน  

 
 
 

   

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม PLC ครูแกนน า
ผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 เพื่อสร้างแบบฝึก
ทักษะ -ค่าอาหาร-เบรก (45*160*2) 
      -ค่าวุฒิบัตร 
      -ค่าเอกสาร/สื่อ 

 
 
 

14,400 
600 

2,000 

 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 

14,400 
- 
- 

 
 
 

- 
600 

2,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 17,000 - 14,400 2,600 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม นิเทศ ติดตาม 
การเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1, 2 ด้วยแบบฝึก
ทักษะ (จ านวน 2 ครั้ง/โรง/ภาคเรียน) 

 
 

 
 

 
 

 

รวมกิจกรรมที่ 3 บูรณาการในงบฯ สพม.ภารกิจนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 
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รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเวทีวิชาการน าเสนอ
ผลการจัดการเรียนเรียนรู้และผลงาน
นักเรียน น าไปสู่การเผยแพร่ผลงานและยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 
    -ค่าโล่/วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 
    -ค่าอาหารกลางวัน-อาคารว่าง (45*
160*1) 

 
 
 

5,800 
7,200 

 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 

- 
7,200 

 
 
 

5,800 
- 

รวมกิจกรรมที่ 4 13,000 - 7,200 5,800 
รวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายทุกรายการ) 30,000 - 21,600 8,400 

 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
การวัดผลและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
1. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
 
2. ครูได้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
พัฒนาแบบฝึกทักษะ  
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด  
สมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดี 
 
4. ครูและนักเรียนมีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการ 
    ได้รับการเชิดชูเกียรติ และเกิดความภาคภูมิใจ 

-ตรวจหลักสูตร 
-สัมภาษณ์ 
-ตรวจแผนจัดการ
เรียนรู้ 
-สังเกตการสอน 
-ตรวจ ปพ. 
-สังเกตการณ์เรียนรู้ 
-ตรวจ/ประเมินผลงาน 
-สัมภาษณ์ 

-บันทึกนิเทศ 
-แบบสัมภาษณ์ 
-บันทึกสังเกตการ
สอน 
-แบบสังเกตการสอน 
-บันทึกการตรวจ 
ปพ. 
-แบบสังเกต 
-ตรวจ/ประเมินผล
งาน 
-แบบสัมภาษณ์ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ได้แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และทักษะในศตวรรษที่ 21 
 7.2 ครูได้แนวทาง สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
การเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้แบบฝึกทักษะ  
 7.3 ครูและโรงเรียนสร้างเครือข่าย (PLC) เพ่ือการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการชั้น
เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0    
          7.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ  
มีผลสัมฤทธิ์และสมรรถนะสูงขึ้น และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
          7.5 ผู้ปกครอง และชุมชนให้ความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของโรงเรียน 
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โครงการ     การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การยกระดับ 
   คุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบายที ่2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์       ข้อ 3  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ 
    ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะ ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  
และภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความ 
ถนัด  

ประเด็นกลยุทธ์ที่            ข้อ 3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านผู้เรียนตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของ 
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
 วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน  
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์  
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ 
ที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง 
การศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50  
ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมิน 
ทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 

สนองจุดเน้น สพม.26       ข้อ 6 การส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
       ของนักเรียน 
       ข้อ 10 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ O-NET  
       สู่ TOP 20 
       ข้อ 12 การส่งเสริมและพัฒนาครูทั้งระบบสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ           กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางเอมอร  จันทนนตรี และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม   2561  - กันยายน   2562 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล 
 การปรับปรุงและพัฒนาระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้
สอดคล้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางฯ พุทธศักราช 
2551 ต้องด าเนินการให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันซึ่งอยู่บนจุดมุ่งหมายการวัดและประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน โดยเฉพาะการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น
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เรียน ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนที่อยู่บนหลักพ้ืนฐานของสิ่งที่ครู
ประเมินและต้องไปบรรจบกับสิ่งที่ครูสอนตามมาตรฐานหลักสูตรฯ  จากผลการวิจัยสนับสนุนว่าการท่ี
ครูใช้การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ หรือ การประเมินระหว่างเรียนที่มีคุณภาพสูง จะช่วยยกระดับ
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  เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายและเหมาะสมกับภาระ
งาน/ชิ้นงาน 
 2.3  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
ตามสัดส่วน 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 
50 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 

ต.ค. 61 
มี.ค. 62 
เม.ย. 62 

นางเอมอร จันทนน
ตรีและคณะ 

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

 
มิ.ย. 62 

นางเอมอร จันทนน
ตรีและคณะ 

  4.3  การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน    
  4.4  การเลือกใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
         อย่างหลากหลายและเหมาะสม 

มิ.ย. 62 นางเอมอร จันทนน
ตรีและคณะ 

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

มิ.ย. 62 นางเอมอร จันทนน
ตรีและคณะ 

5. นิเทศติดตาม ประเมินผล และรายงานผล มิ.ย. - ก.ย. 62 นางเอมอร จันทนน
ตรีและคณะ 
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5.  งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ  จ านวน  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดประกอบการใช้
งบประมาณ  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 40 คน160บ.x1วัน 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร1คน600
บ.x12ชม. 
3. ค่าท่ีพักวิทยากร 1 คน1,200
บ.x1คืน 
4. ค่าพาหนะวิทยากร 1คน2000บ.  
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  เทียบเคียงกับ
ข้อสอบระดับชาติ(O-NET)ระดับ
นานาชาติ (PISA) และเน้นทักษะ

16,800 
 
 
 
 
 
 

40 คน/ 
1 วัน 

 
 
 
 
 
 
 

33,100 
 

50 คน/ 
1 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,400 
 
 

1,200 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

16,800 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด เป้าหมาย 
งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 

กระบวนการคิดข้ันสูง 
ค่าใช้จ่าย 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน50 คน160บ.1วัน 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร1คน600
บ.x12ชม. 
3. ค่าท่ีพักวิทยากร 1 คน12,00
บ.x1คืน 
4. ค่าพาหนะวิทยากร 1คน2000บ.  
5. ประชุมคณะกรรมการจัดท าคลัง
ข้อสอบระบบออนไลน์(15 คน160
บ.3 วัน) 
6. ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
(5 คน500บ.3 วัน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 คน/ 
3 วัน 

 

 
 
 
 

7,200 
 
 
 

 
 
 

8,000 
 
 

1,200 
 

2,000 
7,200 

 
 

7,500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

33,100 

2 นิเทศติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผล 

35  โรง - - - - 

รวมทั้งสิ้น  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 14,400 35,500 100 50,000 

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) และเน้นทักษะกระบวนการคิดข้ันสูง 
           7.4 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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โครงการ      การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สู่การพัฒนา 
    คุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบายที่ 2    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์       ข้อ 3  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ 
    ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะ ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  
และภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความ 
ถนัด  

ประเด็นกลยุทธ์ที่            ข้อ 3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ใน 
    ศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้าง 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ด้านผู้เรียน 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการ 
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น  
และมีนิสัยรักการอ่าน 
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ 
ที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  

สนองจุดเน้น สพม.26       ข้อ 6 การส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
       ของนักเรียน 
       ข้อ 10 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ O-NET  
       สู่ TOP 20 
    ข้อ 12 การส่งเสริมและพัฒนาครูทั้งระบบสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ             นางเอมอร  จันทนนตรี  
ระยะเวลาที่ด าเนินการ    มกราคม – กันยายน 2562 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีขีด
ความสามารถตามศักยภาพ  มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศชาติ ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต  โครงการยกระดับวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการก าหนดทิศทางการด าเนินการจัดการศึกษาให้
ชัดเจน  ครบถ้วน  สมบูรณ์ และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 



167 

 

 

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 และ โรงเรียนต้องพัฒนา  ก าหนดเป้าหมาย 
และตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน  โดยต้องระดมความคิดเห็น  วิเคราะห์ ก าหนดทิศทาง อันจะส่งผลให้เห็นภาพ 
และทิศทางการพัฒนา สามารถติดตาม และประเมินผลได้   

การจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องพัฒนาศักยภาพในการ
ด้านการจัดการเรียนการสอน  เพราะคุณภาพของผู้เรียนเป็นผลสะท้อนมาจากการจัดการเรียนการ
สอนของครูซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ที่ระบุว่า 
“การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และ
เต็มศักยภาพ” การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
นักเรียนที่เป็นไปตามมาตรฐาน  อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และภาพความส าเร็จของโครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนสู่การบรรลุตามมาตรฐาน 

จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในสังกัด กอร์ปกับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับนานาชาติและระดับชาติ เช่น การประเมินการสอบ TIMSS การประเมิน PISA  
และการสอบ O-NET พบว่า วิชาคณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่ามาตรฐาน  มีหลาย
ปัจจัยที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า แต่มีปัจจัยส าคัญและเก่ียวข้องโดยตรงคือครูผู้สอนโดยครู
จะต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้และเทคนิค
วิธีการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถศึกษาได้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายมากมายต่างๆกัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งด าเนินการช่วยเหลือให้โรงเรียนและครูผู้สอน
คณิตศาสตร์  สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนว
ด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 26 จึงได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
2.2 เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ที่น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตร์ 
       2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม สนับสนุนการการจัดการเรียนรู้กลุ่มคณิตศาสตร์ 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนคณิตศาสตร์ทุกคนในสังกัด ได้รับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
     2. ร้อยละ 80 ของครูที่สอนคณิตศาสตร์ ทุกโรงเรียนในสังกัด สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
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เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนคณิตศาสตร์ทุกคนในสังกัด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น 

     2. ครูที่สอนคณิตศาสตร์ทุกโรงเรียนในสังกัด สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น าไปสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
      4.1  ลักษณะกิจกรรม  
                  4.1.1  การประชุมปฏิบัติการจัดท าคู่มือแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่
น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
                  4.1.2  นิเทศ ติดตาม สนับสนุนการการจัดการเรียนรู้กลุ่มคณิตศาสตร์ 
 4.2 กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

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

ต.ค. 61 
มี.ค. 62 
เม.ย.  62 

นางเอมอร  จันทนน
ตรีและคณะ 

4. ด าเนินงานประชุมปฏิบัติการฯ 
    การประชุมปฏิบัติการจัดท าคู่มือแนวทางการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่น าไปสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

 
มิ.ย. 62 

นางเอมอร  จันทนน
ตรีและคณะ 

5. กิจกรรมการส่งเสริมและคัดเลือกครูเพ่ือรับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(Best 
Practices) 

ก.ย. 62 นางเอมอร  จันทนน
ตรีและคณะ 

6. นิเทศติดตาม ประเมินผล และรายงานผล มิ.ย. - ก.ย. 62 นางเอมอร  จันทนน
ตรีและคณะ 

 
5. งบประมาณ 

งบประมาณ  จ านวน 30,000 (สามหมื่นบาทถ้วน) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 
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กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การประชุม
ปฏิบัติการจัดท าคู่มือแนว
ทางการขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรู้ที่น าไปสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร ์ 
มีเนื้อหาประกอบด้วย 
1. การวิเคราะห์คะแนนสอบ 
O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 
2558-2560 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็น
รายบุคคล  
2. การวิเคราะห์มาตรฐานการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์จากผลการ
ทดสอบ O-NET ที่ต้องการ
พัฒนานักเรียน  
3. แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้/เทคนิค เพ่ือ
ยกระดับผลการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  
จัดประชุม สัมมนา 
คณะกรรมการ  
จ านวน 20 คน เป็นเวลา  1 
วัน 
1.1  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มจ านวน 1 มื้อ 
(30X20X1มื้อ) 
1.2  ค่าอาหารกลางวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,200 
 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,200 
 
 

2,000 

มีนาคม -
พฤษภาคม  

2562 

นางเอมอร    
จันทนนตรี  
และคณะ 
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กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

จ านวน 1 มื้อ 
(100X20X1มื้อ) 
1.3 ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
(400X20คน X1วัน) 

 
 
- 
 

 
 

8,000 
 

 
 
- 
 

 
 

8,000 
 

รวม - 11,200 - 11,200   
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ
ติดตามระดับชั้นเรียน 
โรงเรียนในสังกัด 

- - - - กรกฎาคม  
-กันยายน  

2562 

คณะ
ศึกษานิเทศก์ 

กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมและ
คัดเลือกครูเพื่อรับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์(Best 
Practices) 
การประชุมคณะกรรมการ 
(รวม 20 คน 1 วัน) 
3.1 ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มจ านวน 2 มื้อ 
(30X20X2มื้อ) 
3.2  ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 1 มื้อ(100X20X1มื้อ) 
3.3 ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
(400X20คน X1วัน) 
3.4 ค่ารางวัล 10 รางวัล 
3.5 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

7,600 

 
 
 
 
 
 
 

1,200 
 
 

2,000 
 

8,000 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

1,200 
 
 

2,000 
 

8,000 
 

7,600 
- 

 

 

รวม 7,600 11,200 - 18,800   
3. นิเทศ ก ากับ ติดตามผล
การด าเนินงานรายงานผลการ
ด าเนินงานพร้อมแนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้/เทคนิค 

- - - - กันยายน  
2562 

นางเอมอร    
จันทนนตรี  
และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 7,600 22,400 - 30,000   
หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายทุกรายการ 
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6.   การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต  (Outputs)   
1. ผู้เรียนคณิตศาสตร์ทุกคนในสังกัด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น 
2. ครูที่สอนคณิตศาสตร์ทุกโรงเรียนในสังกัด สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ 

-สอบถาม  
-สังเกต 
-ประเมิน 
 

-
แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-แบบประเมิน 
 

ผลลัพธ์  (Outcomes)     
1. ผู้เรียนคณิตศาสตร์ทุกคนในสังกัด ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
2. ร้อยละ 80  ของครูที่สอนคณิตศาสตร์ ทุกโรงเรียนในสังกัด 
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์  

-สอบถาม  
-สังเกต 
-ประเมิน  

-
แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-แบบประเมิน  
 

 
7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. โรงเรียนในสังกัดด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่น าไปสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  

2. ครูที่สอนคณิตศาสตร์ทุกโรงเรียนในสังกัด สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น าไปสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ 
 3. ผู้เรียนจากทุกโรงเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น 
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โครงการ     พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทางการคิดค านวณ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
   ทางการเรียนด้านคณิตศาสตร์  
สนองนโยบายที่ 2    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์       ข้อ 3  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ 
    ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะ ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  
และภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความ 
ถนัด  

ประเด็นกลยุทธ์ที่            ข้อ 3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ด้านผู้เรียน  
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น  
และมีนิสัยรักการอ่าน 
ด้านผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน 
สมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
 Literacy)  

สนองจุดเน้น สพม.26       ข้อ 6, 10 
กลุ่มที่รับผิดชอบ      กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ       นางอรชุมา  ด้วงช้าง และคณะ  
ระยะเวลาที่ด าเนินการ      พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ี นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวคิดเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดียว่า “คนอินเดียคิดเลข
หลักแสน หลักล้านภายในเวลาไม่ก่ีวินาที” ในงาน “นายกรัฐมนตรีพบเพ่ือนครู” และมอบนโยบายให้
ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการลงสู่การปฏิบัติ ที่ศูนย์การประชุม IMPACT 
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต : Vedic Mathematics) 
มีที่มาจากคัมภีร์ โบราณในการคิดเลขเร็วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์พระเวทของอินเดีย ประกอบด้วย
สูตร 16 สูตร ที่เกี่ยวกับ การบวก ลบ คูณ หาร เป็นสูตรเฉพาะช่วยให้คิดลัดขึ้น และจาก 16 สูตร
หลัก สามารถน ามาผสมผสานกันและ ผนวกกับพื้นความรู้ในด้านการคิดค านวณได้ โดยได้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนเทคนิคการคิดเลขเร็ว แบบอินเดีย (เวทคณิต) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
เห็นควรให้มีการพัฒนาเทคนิคการคิดเลขเร็ว แบบอินเดีย (เวทคณิต) และการขยายผลเทคนิคการคิด
เลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปสู่การปฏิบัติระดับ สถานศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการ ก าหนด
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการเตรียม
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ความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งส าคัญที่จะพัฒนา
ประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมุ่งเน้น
พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย โดย มีประเด็นกลยุทธ์เกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  ในด้าน
ผู้เรียนเกี่ยวกับตัวชี้วัด 3 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
และตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) 
 จากนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นั้น สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ในเรื่องของการ  ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ O-NET สู่ TOP 20  และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นภารกิจที่ส าคัญที่สุดของสถานศึกษาซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามีบทบาทหลักใน
การสนับสนุน ส่งเสริม ให้โรงเรียนได้ด าเนินการเพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร การกระตุ้น ส่งเสริมให้สถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา  การพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ให้มีความสามารถในการ
ฝึกให้ผู้เรียนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)  การประกวดผลงานที่ประสบผลส าเร็จด้านการพัฒนา
ทักษะการคิดค านวณ/แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน เป็นปัจจัยในการสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตระหนักถึงความส าคัญ จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทางการคิดค านวณ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
คณิตศาสตร์ 
2. วัตถุประสงค์ 
        2.1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์                  
ทางการเรียน โดยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
        2.2 เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนา
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับความแตกต่างของนักเรียน  ในสถานศึกษา 
3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 
         ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน 
   3.2 เชิงคุณภาพ  
         ร้อยละ 100 ของ ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
ความสามารถในการฝึกให้ผู้เรียนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) และการแข่งขันความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมฯ อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด 
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4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
      4.1  ลักษณะกิจกรรม  
                    การแข่งขันคณิตศาสตร์คิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) ปีการศึกษา 2562 
    4.2  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และหนังสือแจ้ง
โรงเรียน 
2.  ประชุมคณะท างาน/วางแผนปฏิบัติงาน 
3.  การด าเนินการแข่งขันคณิตศาสตร์คิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย(เวทคณิต) 
4. ประเมินผล และรายงานผล 

ส.ค. 62 
ส.ค. 62 
ก.ย. 62 

 
ส.ค. - ก.ย. 62 

นางอรชุมา  ด้วง
ช้างและคณะ 

 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวน  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดประกอบการใช้
งบประมาณ  ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด เป้าหมาย 
งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างาน/
วางแผนปฏิบัติงาน(คณะท างาน 15 
คน) 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
     15 คน30บ. 2 มื้อ     
2. อาหารกลางวัน  
     15 คน100บ.1 มื้อ 
 กิจกรรมที่ 2 การด าเนินการ
แข่งขันคณิตศาสตร์คิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย(เวทคณิต) ระดับม. 1-3 
(เดี่ยว) 
(กรรมการตัดสินการแข่งขัน 15 คน       
ครูควบคุม 1 คน 35 โรงเรียน  
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 1 คน 35 
โรงเรียน รวมทั้งหมด 80 คน)  
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
     70 คน30บ. 1 มื้อ     

 
 
 
 
 
 
 

85 คน/ 
2 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 

900 
 

1,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,100 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด เป้าหมาย 
งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

2. อาหารกลางวัน  
     70 คน100บ.1 มื้อ 
3. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  
     15 คน คนละ 400 บาท 
4. ค่ารางวัล  
( ชนะเลิศ  2,000 บาท 
รองชนะเลิศอันดับ 1  1,800  บาท 
รองชนะเลิศอันดับ 2  1,500  บาท 
รางวัลชมเชย 7 รางวัลๆละ 1,000 
บาท) 

- 
 
- 
 
- 

7,000 
 

6,000 
 

12,300 

 
 

2 สรุป รายงาน    200  
รวมทั้งสิ้น  (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) - 29,800 200 30,000 

หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
2. ร้อยละ ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาความสามารถในการฝึกให้ผู้เรียนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) และการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมฯ  อยู่ในระดับมาก – มาก
ที่สุด 

-การส ารวจ 
 
-การประเมิน
การจัดกิจกรรม 

-แบบส ารวจ 
 
-แบบประเมิน 
 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         7.1 ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ด าเนินการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
 7.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับความแตกต่างของ
นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ   
           7.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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โครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ศิลปะ 

สนองนโยบายที่ 2         พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์      ข้อ 6  ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  

มีความเข้มแข็งอดทน และสามารถพ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตท่ีซับซ้อน 
และการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเอง 
จากปัญหายาเสพติดได้ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่            ข้อ 3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดี 
      สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
สนองจุดเน้น สพม.26      ข้อ 4, 5, 6, 12, 14, 15 
กลุ่มที่รับผิดชอบ          กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ            นางสาวอิทธิ์ณณัฏฐ์   นันแก้ว  
ระยะเวลาที่ด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
  แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้สถานศึกษา
ต้องยึดหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ดี และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านสุนทรียภาพ เป็นโครงการที่รวบรวม
กิจกรรมต่างๆ ด้านสุนทรียภาพ ที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านสุนทรียภาพ อีกทั้ง
เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ที่มีความถนัดและความสนใจในด้านสุนทรียภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่แบ่งสาระการเรียนรู้ออกเป็นสาระย่อย 3 สาระด้วยกัน คือ 1. สาระทัศนศิลป์ 
2. ดนตรี 3. สาระนาฏศิลป์ ทั้ง 3 สาระนั้น มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ 
การส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกทางศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นสิ่งส าคัญที่สามารถ
ท าให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะและส่งเสริมค่านิยมทางศิลปะเห็น
คุณค่าของศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
  ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26 ได้มีการจัดท าโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะการจัดการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระศิลปะ ต้องการการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้เรียนต้องเรียนรู้ให้ครบถ้วนด้วยสมอง 
กาย ใจ ได้มีส่วนร่วมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนศิลปะ ของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  26  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
จัดให้มีโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะข้ึน 
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2. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  2) เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
  3) เพ่ือพัฒนาทักษะทางศิลปะทั้ง 3 สาระ  สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 ด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เน้น Active Learning ที่เน้นกระบวนการคิด 
  4) ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ ชื่นชม เห็นคุณค่าของศิลปะ มีค่านิยมในศิลปะไทย
  5) ส่งเสริมการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
3.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   - นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอนศิลปะทุกคน 
   - สร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับครูผู้สอนศิลปะในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
         - มีพ้ืนที่ออนไลน์ในการแสดงผลงานทางศิลปะ 
         - ครูสามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางศิลปะอย่างน้อย 1 สาระ 
  2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   - นักเรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานทางศิลปะ ทั้ง 3 สาระอยู่ในระดับดี 
         - นักเรียนมีสุนทรียภาพ ชื่นชม เห็นคุณค่าของศิลปะ มีค่านิยมในศิลปะไทย 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถอดประสบการณ์ 

พฤศจิกายน 
2561 

นส.อิทธิ์ณณัฏฐ์   
นันแก้ว และคณะ
ศึกษานิเทศก์ 

2 กิจกรรมถอดประสบการณ์การเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่
ทักษะศตวรรษที่ 21 ด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เน้น Active Learning ที่เน้น
กระบวนการคิด 

มกราคม 2562 นส.อิทธิ์ณณัฏฐ์   
นันแก้ว และคณะ
ศึกษานิเทศก์ 

3 กิจกรรมพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

เมษายน 2562 นางกรนันท์ วรรณทวี  
และคณะศึกษานิเทศก์ 

4 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในสังกัด สพม.เขต 26 

พค.-กย.2562 นส.อิทธิ์ณณัฏฐ์  นัน
แก้ว และคณะ
ศึกษานิเทศก์ 

 
 



178 

 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระยะเวลาด าเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/2561 – สิ้นสุดภาคเรียนที่ 1/2562 
 สถานที่ด าเนินการ  1.  ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
      2.  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 35 โรงเรียน 
6. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก สพม. เขต 26  จ านวน 30,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างานเพ่ือ
เตรียมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอด
ประสบการณ์ (30 คน 2 วัน) 
   - ค่าอาหาร – อาหารว่าง (15*160*1) 

 
 
 

2,400 

 
 
 

- 

 
 
 

2,400 

 
 
 

- 
รวมกิจกรรมที่ 1 2,400 - 2,400 - 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมถอดประสบการณ์
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 
21 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เน้น 
Active Learning ที่เน้นกระบวนการคิด (1 
ครั้ง 1 วัน จ านวน 80 คน)  
   -ค่าอาหาร-เบรก (80*160*1) 
   -ค่าเอกสาร-เกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 

12,800 
1,000 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

12,800 
- 

 
 
 
 
 
 

- 
1,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 13,800 - 12,800 1,000 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ (1 ครั้ง 1 วัน จ านวน 80 คน)  
   -ค่าอาหาร-เบรก (80*160*1) 
   -ค่าเอกสาร-เกียรติบัตร 

 
 
 

12,800 
1,000 

 
 
 

- 

 
 
 

12,800 
- 

 
 
 

- 
1,000 

รวมกิจกรรมที่ 3 13,800 - 12,800 1,000 
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามสนับสนุนพัฒนา 

(โรงเรียนละ 2 ครั้ง/ภาคเรียน) 
- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 4 บูรณาการในงบ สพม.ด้านการนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

รวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายทุกรายการ) 30,000 - 28,000 2,000 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      1.  การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเนื่องจากงบประมาณจากส่วนกลาง
ล่าช้า 
      2.  ผู้ปฏิบัติงานมีภารกิจทับซ้อนท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตาม
ปฏิทิน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1.  ยืดหยุ่นการก าหนดการจัดกิจกรรมตามงบประมาณ 
      2.  จัดท าตารางการปฏิบัติงานตลอดปี  และยืดหยุ่นตามภารกิจ 
8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
การวัดผลและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
1)  ครูมีสื่อ  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ  สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 ด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เน้น Active Learning 
ที่เน้นกระบวนการคิด 
2)  เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
3)  นักเรียนมีทักษะทางศิลปะทั้ง 3 สาระ   
 
4)  มีการแสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ 
 

- ตรวจเอกสาร 
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
- สัมภาษณ์ 
- ตรวจเอกสาร 
-สัมภาษณ์ 
-สัมภาษณ์ 
-ผลงาน/ชิ้นงาน 
-ตรวจเอกสาร/บันทึก 
- สัมภาษณ์ 

-บันทึกนิเทศ 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสัมภาษณ์ 
-รายงาน/บันทึกการ
นิเทศ 
-แบบสัมภาษณ์ 
-บันทึกการตรวจ
ผลงาน 
-แบบบันทึกการ
แสดงผลงาน 
-แบบสัมภาษณ์ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระศิลปะเป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 2) นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีทักษะทางศิลปะท้ัง 3 ด้าน คือ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ 
 3). นักเรียนมีทักษะด้านการแสดงออกทางศิลปะ อย่างสร้างสรรค์ 
 4) นักเรียน มีสุนทรียภาพ ชื่นชม เห็นคุณค่า และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะของไทย 
 5) ครูมีสื่อ  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทักษะศตวรรษที่ 21 ด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เน้น Active Learning ที่เน้นกระบวนการคิด 
 6) ครู นักเรียนมีเวทีในการแสดงผลงานทางศิลปะ 
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โครงการ                   นิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
      เชิงบูรณาการ 
สนองนโยบายที่ 2           พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบายที่ 3   พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองนโยบายที่ 5   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
เป้าประสงค์          ข้อ 3 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ 
      ในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะ ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21   
      มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
      และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด                            
                      ข้อ 6 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความ 
      เข้มแข็ง อดทน และสามารถพ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตท่ีซับซ้อน 
      และการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเอง 
      จากปัญหายาเสพติดได้  และสถานศึกษาและหน่วยงานระดับภูมิภาค 
      มีความอิสระในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ   
      มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่            นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3.1 , 3.3                                         
      นโยบายที่ 5 กลยุทธ์ที่ 3.1 , 3.3 
สนองจุดเน้น สพม.26      ข้อ 6, 11, 12, 14 
กลุ่มที่รับผิดชอบ      กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ       นางสาวอิทธิ์ณณัฏฐ์  นันแก้ว  
ระยะเวลาที่ด าเนินการ   ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
............................................................................................................................................ .................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และรายงานผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญของการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบังเกิดผลต่อนักเรียนให้มีคุณภาพตามที่หลักสูตรก าหนด  ด้วยเหตุนี้การนิเทศจึง
เป็นกระบวนการของการศึกษามุ่งจะส่งเสริมให้การสนับสนุน  และพัฒนามาตรฐานของการศึกษา
โดยเฉพาะผู้นิเทศก็ต้องการความรู้  ประสบการณ์  และทักษะต่าง ๆ ในการนิเทศ  ต้องการการ
สนับสนุนต้องการขวัญและก าลังใจ  ต้องการความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวกับ
การศึกษาขณะเดียวกันผู้รับการนิเทศก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่  ต้องการขวัญก าลังใจ  และการ
สนับสนุนจากผู้นิเทศและผู้บริหารเช่นกัน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26  ได้
ด าเนินกิจกรรมการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาแล้วอย่างต่อเนื่องทุกปี  โดยมี
แผนงานปฏิบัติการนิเทศในรูปของการนิเทศใน 3 ลักษณะด้วยกันคือ 1) นิเทศตามภาระงาน ( 
Function-based Supervision)  2) นิเทศตามเขตพ้ืนที่ ( Area- based Supervision ) และ 3) 
นิเทศตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด   (Policy - based Supervision)  
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 ในการนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีเป้าหมายหลักในการนิเทศ 
เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามนโยบายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ  เพ่ือรับทราบปัญหา 
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งประสานหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึน เพ่ือสร้างขวัญ  ก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  ตลอดจนน าผลการติดตามนิเทศไปปรับปรุง การ
ท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    
 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดท า
โครงการนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเชิงบูรณาการ  เพื่อสนับสนุน  
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้นอย่างยั่งยืนตาม
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อติดตาม  นิเทศ  และประเมินผลการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  

2.  เพ่ือพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีสมรรถนะและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน 
3.  เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศตามสภาพความต้องการในการนิเทศของโรงเรียน  และ

พัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลโดยคณะกรรมการร่วม  (สพม./กตปน./ผู้ทรงคุณวุฒิ/ตัวแทน
ผู้บริหาร/ศน.) คัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 2. ศึกษานิเทศก์ทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะและการปฏิบัติงาน 
 3. ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศตามนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
2 ครั้ง/ภาคเรียน 
 เชิงคุณภาพ 

1. ผู้นิเทศให้การนิเทศตามภาระงาน งานนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แก่สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ศึกษานิเทศก์และครูผู้ร่วมนิเทศมีความรู้และสามารถนิเทศงานในระดับโรงเรียนอย่างมี
คุณภาพ 

3. โรงเรียนมีระบบการนิเทศ และมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศทางวิชาการโดยกระบวนการ
นิเทศ 
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4. วิธีการด าเนินการ / ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

ประชุม  วางแผน  วิเคราะห์สภาพปัญหา
และสภาพความต้องการนิเทศของ
สถานศึกษาเพ่ือก าหนดเนื้อหาสาระในการ
นิเทศ และจัดท าเครื่องมือการนิเทศ 

ตุลาคม 2561 คณะศึกษานิเทศก์ 
 

2 ประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือนิเทศและ
พัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน 

ธันวาคม 2562 คณะศึกษานิเทศก์/รอง
ผู้อ านวยการงานวิชาการ/
คร ู

3 นิเทศ  ติดตาม  ส่งเสริมการพัฒนา
โรงเรียนตามกรอบเครื่องมือตามภาระงาน
หลักและงานนโยบาย 

ธันวาคม  2561 -  
กันยายน 2562 

คณะศึกษานิเทศก์ 

4 ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม  ตามภาระงาน
หลักและงานนโยบาย 
 

พฤศจิกายน 2561-
30 กันยายน 2562 

คณะศึกษานิเทศก์ 

5 ติดตาม  ประเมินผลโดยคณะกรรมการร่วม กุมภาพันธ์ 2562 
กันยายน 2562 

สพม./กตปน./
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ตัวแทน
ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์ 

6 ประชุม  สรุปผลการนิเทศ 30  กันยายน 2562 คณะศึกษานิเทศก์ 
7 รายงานผลการนิเทศ 

    - รายงานสรุปผลการนิเทศ  
 
    - รายงานสิ้นปีงบประมาณ 

 
 ตุลาคม 2561- 
กันยายน 2562 
10   ตุลาคม 2562 

 
คณะศึกษานิเทศก์ 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระยะเวลาด าเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/2561 – สิ้นสุดภาคเรียนที่ 1/2562 
 สถานที่ด าเนินการ  1.  ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
      2.  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 35 โรงเรียน 
6. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก สพม. เขต 26  จ านวน 100,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมการสร้าง
เครื่องมือนิเทศ 
1. ประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือนิเทศ 
(30 คน 2 วัน) 
   - ค่าอาหาร – อาหารว่าง (25*160*2) 
   - ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร 

 
 
 
 

4,000 
500 

 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 

4,000 
- 

 
 
 
 

- 
500 

รวมกิจกรรมที่ 1 4,500 - 4,000 500 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการสร้าง
เครื่องมือนิเทศและพัฒนาระบบนิเทศ
ภายในโรงเรียน           
      - ค่าอาหาร-เบรก (125*160) 
      - ค่าวุฒิบัตร 
      - ค่าเอกสาร/สื่อ 

 
 
 

20,000 
1,160 

500 

 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 

20,000 
- 
- 

 
 
 

- 
1,160 

500 
รวมกิจกรรมที่ 2 21,660 - 20,000 1,660 

กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม  
ตามภาระงานหลักและงานนโยบาย  โดย
ศึกษานิเทศก์  จ านวน 6 วัน  โดยแบ่งเป็น 
2 ทีม  (จ านวน 2 ครั้ง/โรง/ภาคเรียน) 
     - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (3*4,000*2) 
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง (6*11*120*2) 

 
 
 
 

24,000 
15,840 

 
 
 
 

- 
15,840 

 
 
 
 

24,000 
- 

 
 
 
 

- 
- 

รวมกิจกรรมที่ 3 39,840 15,840 24,000 - 
กิจกรรมที่ 4 ติดตาม  ประเมินผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียน  โดยคณะกรรมการ
ร่วม  35 โรงเรียน  1 ครั้ง/ภาคเรียน  
แบ่งเป็น 3 ทีม  ทีมละ 9 คน  จ านวน 6 วัน  
ใช้รถส่วนกลาง 
     - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (3*4,000*1) 
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง (6*10*240*1) 
     - เอกสาร/แฟ้มประเมิน 

 
 
 
 
 

12,000 
14,400 

500 

 
 
 
 
 

- 
14,400 

- 

 
 
 
 
 

12,000 
- 
- 

 
 
 
 
 

- 
- 

500 
รวมกิจกรรมที่ 4  26,900 14,400 12,000 500 
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รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 5  ประชุม  สรุปผลการนิเทศ 
   - ค่าอาหาร – อาหารว่าง (20*160*2) 
   - ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร 

 
6,400 

700 

 
- 
- 

 
6,400 

- 

 
- 

700 
รวมกิจกรรมที่ 5 7,100 - 6,400 700 

รวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายทุกรายการ) 100,000 30,240 66,400 3,360 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      1.  การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเนื่องจากงบประมาณจากส่วนกลาง
ล่าช้า 
      2.  ผู้ปฏิบัติงานมีภารกิจทับซ้อนท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตาม
ปฏิทิน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1.  ยืดหยุ่นการก าหนดการจัดกิจกรรมตามงบประมาณ 
      2.  จัดท าตารางการปฏิบัติงานตลอดปี  และยืดหยุ่นตามภารกิจ 
8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
การวัดผลและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
1.  โรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 26 ได้รับการนิเทศ  
ติดตาม  ประเมินผล  อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 
2.  ศึกษานิเทศก์ทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
และการปฏิบัติงาน 
3.  ได้คู่มือ/เครื่องมือการนิเทศการศึกษา  และ
รายงานผลการนิเทศ 
4. โรงเรียนมีเครื่องมือนิเทศ  และพัฒนาระบบการ
นิเทศภายในโรงเรียน   
 

- ตรวจเอกสาร 
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
- สัมภาษณ์ 
- ตรวจเอกสาร 
-สัมภาษณ์ 
-ประชุมปฏิบัติการ 
 
-ตรวจเอกสาร 
- สัมภาษณ์ 

-บันทึกนิเทศ 
 
-แบบสัมภาษณ์ 
-สัมภาษณ์ 
-รายงาน/บันทึกการ
นิเทศ 
-เครื่องมือนิเทศ 
-รายงานผลการ
นิเทศ 
-ตรวจ/ประเมินผล
งาน 
-แบบสัมภาษณ์ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ได้แนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษา  และการพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน 
 9.2 ครูผู้นิเทศได้ความรู้  ได้แนวทาง  สื่อ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
 9.3 ครูและโรงเรียนสร้างเครือข่ายการนิเทศเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการ    ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการ 
จ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

สนองนโยบายที่ 2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ข้อ 3.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษ 

จุดเน้น สพม.26 ข้อที่ 2   การพัฒนาการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวธนาภา  บุญครอบ และคณะศึกษานิเทศก์ 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและ
ส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 
และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ในนโยบายที่ 3   

ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป้าประสงคข์้อที่ 2 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

การศึกษาเพ่ือปวงชนที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2551 “บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง  บุคคลที่มีความบกพร่องเก่ียวกับ
กระบวนการทางจิตวิทยา ความบกพร่องนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาของเด็กท้ังภาษาพูดและภาษา
เขียน บุคคลเหล่านี้อาจมีปัญหาทางด้านการฟัง การคิด การพูดคุยกับผู้อ่ืน การอ่าน การสะกดค า 
หรือการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ รวมไปถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางการรับรู้ การได้รับบาดเจ็บทางสมอง 
ดิสเล็กเซีย , ดิสกราเซีย และ อะเฟเซีย  แต่ไม่รวมถึงเด็กที่มีปัญหาอันเกิดจากความบกพร่องทาง
สายตา ทางการได้ยิน และทางการเคลื่อนไหว ปัญญาอ่อน ความบกพร่องทางอารมณ์ และความ
เสียเปรียบทางสภาพแวดล้อม”  ลักษณะทั่วไปของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ จะมีความบกพร่อง
ทางการพูด การสื่อสาร การเรียนวิชาทักษะ การสร้างแนวความคิดรวบยอด การทดสอบผลการเรียน
ให้ผลไม่แน่นอนยากแก่การพยากรณ์ บกพร่องทางการรับรู้ การเคลื่อนไหว มีอารมณ์ไม่คงที่ โยกตัว
หรือผงกศีรษะบ่อย ๆ มีพัฒนาการทางร่างกายไม่คงท่ี มีพฤติกรรมไม่คงเส้นคงวา เสียสมาธิง่ายแสดง
พฤติกรรมแปลกๆ มีปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือน  

จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(LD)  ขึ้น  เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มตามศักยภาพ และได้รับการพัฒนาเท่าเทียมกับเด็กปกติ 
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามีบทบาทหน้าที่ส าคัญ
ในการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ สถานศึกษาทุกแห่งมีวัสดุ อุปกรณ์ พัฒนาเด็ก ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และบกพร่องทางการเรียนรู้  จึงได้จัดท าโครงการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียน
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดหา/ซื้อ หรือผลิตสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะด้านการอ่าน การเขียนและการคิดค านวณ เพ่ือให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุก
คนได้รับการพัฒนาทักษะ 3 ด้าน  

2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถคัดกรอง และประเมินความสามารถพ้ืนฐานของเด็ก เพ่ือให้
ทราบถึงระดับความสามารถ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน 
 2.3 เพ่ือให้ครูผู้สอนวางแผนการจัดการศึกษา และสามารถจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล  (IEP : Individual Education Program)  ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการ และความ
ต้องการพิเศษของเด็กแต่ละคน และเพ่ิมศักยภาพในการเรียนการสอนเด็กพิเศษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.4 เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการ
อ่านการเขียน และการคิดค านวณ ทั้ง 3 ด้าน ได้รับการพัฒนาทางด้านการอ่าน การเขียน และการคิด
ค านวณ อย่างเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
3. เป้าหมายการด าเนิน 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีสื่อ หรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  3.1.2 ครูผู้สอนร้อยละ 90 สามารถคัดกรองและประเมินความสามารถพ้ืนฐาน 
ระดับความสามารถ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน 
  3.1.3 ครูผู้สอนร้อยละ 90 จัดการเรียนร่วมสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิคการสอนทางการศึกษาพิเศษที่เหมาะสมกับปัญหา และความต้องการเด็กเป็นรายบุคคล 
  3.1.4 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มตามศักยภาพทุกคน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนพิเศษเรียนร่วมสามารถใช้สื่อ และอุปกรณ์ต่างๆในการพัฒนาการ
เรียนการสอนได้อย่าง เหมาะสม 
  3.2.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสมกับวัย และความ
ต้องการ 
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4. วิธีการด าเนินงาน 
  กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ชี้แจงผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ และก าหนดเป้าหมาย 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน /แจ้งสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       - กรอบการพัฒนาระบบประกัน 
  - จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  - สร้างเครื่องก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ 
  - การจัดท ารายงานประจ าปี 

    - สรุป – รายงานผล      
     กิจกรรมที่ 2  ก ากับ ติดตาม และสรุปผล ดังนี้ 
  1. วางแผน ก าหนดเป้าหมาย 
  2. ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ 
  3. สรุปผล – รายงาน สพฐ. 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ระหว่างช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 
6. งบประมาณ 
  6.1 งบประมาณ  รองบประมาณ สพฐ.  โดยขออนุมัติถั่วจ่ายได้ตามความเหมาะสม
และจ าเป็นในการด าเนินโครงการ 

6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม   งบประมาณ 
1 ประชุมเชิญ พัฒนาเครื่องมือการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 เป้าหมาย จ านวน 13 คน    
 1.1 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จ านวน 13 คน ๆ ละ 50 บาท รวม 4 มื้อ  - 
 1.2 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 13 คน ๆ ละ 300 บาท รวม 2 มื้อ - 
 1.3 ค่าอาหารเย็น จ านวน 13 คน ๆ ละ 350 บาท รวม 2 มื้อ - 
 1.4 ค่าท่ีพัก จ านวน 13 คน จ านวน 7 ห้อง ๆ ละ 1200 บาท รวม 1 วัน - 
 1.5 ค่าถ่ายเอกสาร - 

รวมทั้งสิ้น  - 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
 7.1.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และการมีส่วนร่วม   
 7.1.2 การมุ่งให้ความส าเร็จกับศักยภาพของผู้เรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 7.1.3 การบริหารระบบสารสนเทศสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 7.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 7.1.5 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการ 
ที่เป็นระบบและการท างานของบุคลากรทุกคน 
 7.1.6 การสร้างทีมงานให้ตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ ในกรอบภาระงานที่แท้จริง 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. คนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  ร้อยละ 95 
2. สถานศึกษาได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 98 
3. ครูจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและสมรรถนะ ร้อยละ 95 
4. ผู้บริหารมีระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง ร้อยละ 98 
5. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

ร้อยละ 95 

6. สถานศึกษามีระบบสารสนเทศที่น าสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 98 
7. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ   ร้อยละ 98 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ โดยใช้สื่อ และอุปกรณ์การเรียนที่หลากหลาย
ตามท่ีตัวเองถนัด 
 9.2 ทางโรงเรียนมีสื่อ และอุปกรณ์การเรียนที่หลากหลายในการพัฒนานักเรียนพิเศษเรียน
ร่วม  
 9.3 นักเรียนพิเศษเรียนร่วมทุกคนมีความสุข และสนุกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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โครงการ พัฒนาด าเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนา
ห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ 2562 

สนองนโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ข้อ 3.3 
จุดเน้น สพม.26 ข้อที่ 2 การพัฒนาการอ่าน การเขียน และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวธนาภา  บุญครอบ และคณะศึกษานิเทศก์  
ระยะเวลาที่ด าเนินการ  ปีการศึกษา 2562 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 การอ่าน เป็นวัฒนธรรมในการแสวงหาความรู้ของประชากรทุกคน ปัจจุบันสังคมโลกเป็น 
สังคมแห่งการเรียนรู้และการแข่งขัน การอ่านจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ประชากรได้รับความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร และแนวคิดใหม่ๆ อันจะเป็นการพัฒนาตนเองและรู้จักปรับตัวให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาท้ังในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ มาตรฐานและความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยมุ่งแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพ โอกาส และประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยให้มีความเชื่อมโยงและส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ
ด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
 ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงความส าคัญและความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการ
พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ให้สอดคล้องกับนโยบาย จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาไทย การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการ
ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานด้านพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ตลอดจนสนับสนุนการผลิต จัดหา และการใช้สื่อการเรียนการ
สอน เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิต 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 นักเรียนสามารถใช้ทักษะภาษาไทยเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับวัยอย่างมีคุณภาพตามบริบทของพ้ืนที่ 
 2.2 นักเรียนมีการอ่านอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย 
 2.3 โรงเรียนมีห้องสมุดมีชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในการสร้างนิสัยรักการอ่านและการ
เรียนรู้ 
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 2.4 ครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์ มีสมรรถนะในการขับเคลื่อน
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้สู่คุณภาพที่ดี 
3. เป้าหมายการด าเนิน 
  3.1เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    สถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการ
พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต จ านวนโรงเรียนทั้งหมด 35 โรงเรียน 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน
และการเรียนรู้ 
   3.2.2 โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต สื่อการอ่าน กิจกรรม 
วิจัยและนวัตกรรมการอ่าน   
   3.2.3 โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากร
ที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์ 
4. วิธีการด าเนินงาน 
  กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ  ชี้แจงผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
   1. วิเคราะห์ ก าหนดเป้าหมาย 
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน/แจ้งสถานศึกษาที่เก่ียวข้อง 
   3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสถานศึกษาส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 
    - กรอบการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัด
ประเมินผล และประเมินผล กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 
    - จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    - สร้างเครื่องมือก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ 
    - สรุป –รายงานผล 
  กิจกรรมที่ 2 ก ากับ ติดตาม และสรุปผล ดังนี้ 
   1. วางแผน ก าหนดเป้าหมาย 
   2. ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ 
   3. สรุปผล – รายงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ห้องสมุกโรงเรียนทุกโรงเรียนจ านวน 35 โรงเรียน 
6. งบประมาณ 
  6.1 งบประมาณจ านวน 50,000 บาท และขออนุมัติถั่วจ่ายได้ทุกรายการตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 
  6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต  

ค่าใช้จ่าย  
 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิต 

40,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารสรุปรายงานผล     10,000 บาท 
รวม 50,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น                                                               50,000 บาท 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
   7.1.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และการมีส่วนร่วม 
   7.1.2 การมุ่งให้ความส าเร็จกับศักยภาพของผู้เรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
   7.1.3 การบริหารสารสนเทศสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   7.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   7.1.5 การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและ
ประเมินผล กิจกรรมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
   7.1.6 การสร้างทีมงานให้ตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ ในกรอบงานที่
แท้จริง 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านและ
การเรียนรู้ 

ร้อยละ95 

2. สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต สื่อการอ่าน กิจกรรม วิจัย และ
นวัตกรรมการอ่าน   

ร้อยละ95 

3.สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรที่ท า
หน้าที่บรรณารักษ์ 

ร้อยละ95 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผู้รับผิดชอบพัฒนาด าเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนา

ห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ 2561 มีความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ 
9.2 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ 
9.3 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต สื่อการอ่าน กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรม

การอ่าน 
 9.4 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรที่ท าหน้าที่
บรรณารักษ์ 
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โครงการ                พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ 
    นานาชาติ โดยเน้นจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

(Active Learning ) เพ่ือให้ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษท่ี 21 

สนองนโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
              ข้อ 3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ใน 
    ศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีด 
    ความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่            ข้อ 3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ใน 
    ศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีด 
    ความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวช้ีวัดที ่       (1) ด้านผู้เรียน 
    ข้อ 5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้าน 
    การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy )   
    ข้อ 6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้าน 
    การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy ) 
    ข้อ 7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้าน 
    การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
    ข้อ 9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการ 
    เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ข้อ 12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป 
(ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

    ข้อ 13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะ 
    การคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
     (2) ด้านสถานศึกษา 
    1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน 
    กิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
เป้าประสงค์   ข้อ 3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ 
    ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะ ที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  

มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และ 
ภาษาท่ี 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด 

สนองจุดเน้น สพม.26       ข้อ 1,6, 10, 11, 12 
กลุ่มที่รับผิดชอบ      กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ผู้รับผิดชอบ       นางสาวรุ่งฤทัย  ไมตรีก้านตรง 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ      มีนาคม-กันยายน 2562 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

การที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for 
International Student Assessment) และผลการประเมินความสามารถของนักเรียนไทยในด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการอ่านในระดับนานาชาติ และพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล 
ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้องพัฒนาทักษะที่จ าเป็น 
ประกอบด้วย การคิดวิจารณญาณ  และการแก้ปัญหา  การร่วมมือกันผ่านเครือข่าย การปรับตัว การ
สร้างสรรค์ การสื่อสาร ทั้งด้วยการพูดและเขียน การเข้าถึงและการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารความรู้ 
ความอยากรู้อยากเห็นและการจินตนาการ ประกอบกับปัจจุบันเด็กจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือและ
แหล่งความรู้ต่างๆ เมื่อเป็นดังนี้ การเรียนการสอนจึงต้องเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กมีความรอบรู้ 
(literate) ในสื่อและเทคโนโลยี(media) ใช้เทคโนโลยีผ่านอินเตอร์เน็ต  เพ่ือให้การขับเคลื่อน การ
พัฒนาทักษะการคิดลงสู่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนในระดับต่าง ๆ อย่างจริงจัง  

ดังนั้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ โดยเน้น
จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning ) และเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการจัดการศึกษาศตวรรษที่ 21  
ด้วยเหตุนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงจัดพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ โดยเน้นจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning ) เพ่ือให้ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และขยายผลต่อในระดับโรงเรียน
อย่างทั่วถึง 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาเครื่องมือการวัดและ
ประเมินระดับชั้นเรียน ที่สอดคล้องตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ  
            2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาเครื่องมือเสริมทักษะการ
คิดข้ันสูงของผู้เรียน  
  3. เพ่ือให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA : Programme for International Student Assessment) แก่ 
สถานศึกษา ด้วยระบบ Online-Testing 
  4. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดเวทีวิชาการการแข่งขันทักษะในระดับต่างๆ และการ
น าเสนอนวัตกรรมทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  
  5. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning ) 
  6.เพ่ือก ากับและติดตามให้โรงเรียนใช้สื่อที่ได้รับอย่างต่อเนื่องและเกิดผล 
  7.เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานแก่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1   เชิงปริมาณ 
         1.ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จ านวน  
35 โรงเรียน 
         2.ครูแกนน าในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จ านวน 
35 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวม 105 คน 
                   3. นักเรียนแกน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 
จ านวน 35 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวม 105 คน 
 3.2   เชิงคุณภาพ 
         1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินระดับชั้นเรียน ที่
สอดคล้องตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
                   2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาเครื่องมือเสริมทักษะการคิดข้ันสูงของ
นักเรียน เช่น แบบฝึกทักษะ เป็นต้น 
         3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
         4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 เป็นแหล่งรวมเครื่องมือในการวัด
และบริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน แก่
สถานศึกษา  
         5.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 มีการจัดเวทีวิชาการการแข่งขัน
ทักษะ และการน าเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมิน

ระดับชั้นเรียน ที่สอดคล้องตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ และการ
ประเมินผลตามสภาพจริง 

พ.ค. 62 นางสาวรุ่งฤทัย  ไมตรีก้าน
ตรง และคณะศึกษานิเทศก์ 

2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเครื่องมือเสริมทักษะการคิดข้ัน
สูงของผู้เรียน เช่น แบบฝึกทักษะ 

มิ.ย. 62 นางสาวรุ่งฤทัย  ไมตรีก้าน
ตรง และคณะศึกษานิเทศก์ 

3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการสร้างสื่อที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) โดยน าเสนอผลงานนักเรียนระบบดิจิทัล 

ส.ค. 62 นางสาวรุ่งฤทัย  ไมตรีก้าน
ตรง และคณะศึกษานิเทศก์ 

4. กิจกรรมที่ 4 รวบรวมเครื่องมือและให้บริการแก่
สถานศึกษา 

ส.ค. 62 นางสาวรุ่งฤทัย  ไมตรีก้าน
ตรง และคณะศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
5. กิจกรรมที่ 5 การแข่งขันทักษะ และการน าเสนอ

นวัตกรรมทางการศึกษา ของนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ส.ค. 62 นางสาวรุ่งฤทัย  ไมตรีก้าน
ตรง และคณะศึกษานิเทศก์ 

6 การนิเทศติดตามประเมินผล ตาม    
ระยะ แบ่งเป็น 3 ระยะ/รายงานผล 

มิ.ย. 62- 
ส.ค. 62 

นางสาวรุ่งฤทัย  ไมตรีก้าน
ตรง และคณะศึกษานิเทศก์ 

 
5. งบประมาณ  
               งบประมาณ    รองบประมาณ สพฐ. 
6. วัน /  เวลา / สถานที่  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. เครื่องมือการวัดและประเมินระดับชั้น
เรียน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน  
ที่สอดคล้องตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
2. แบบฝึกเสริมทักษะ การคิดขั้นสูงของ
นักเรียน  
3.สื่อที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning) โดย
น าเสนอผลงานนักเรียนระบบดิจิทัล 
4.การแข่งขันทักษะ และการน าเสนอ
นวัตกรรมทางการศึกษา ของนักเรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
5.แบบสรุปรายงานผล 

1. การออกนิเทศ 
 
 
 
1. นิเทศติดตาม 
1. นิเทศติดตาม 
 
 
 
1.นิเทศติดตาม 
 
 
1.นิเทศติดตาม 
 

แบบติดตาม 
 
 
 
แบบติดตาม 
แบบติดตาม 
 
 
 
1.แบบติดตาม 
 
 
1.แบบติดตาม 
2.แบบทดสอบ 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ได้แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนโดยการจัดการเรียนที่ใช้ O-NET & PISA เป็นฐาน 

2. ครูได้แนวทาง สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
การเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้  Active Learning ที่เน้นการพัฒนากระบวนการคิดและทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 

3. นักเรียน มีทักษะการคิดขั้นสูงและมีสมรรถนะด้านดิจิทัล 
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โครงการ                   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยแหล่งเรียนรู้ 
      ในโรงเรียนและท้องถิ่น 
สนองนโยบายที่ 2          พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์          ข้อ 3 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วง 
      วัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะ ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ 
      ทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีนิสัย 
      รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะ 
      อาชีพตามความต้องการและความถนัด 
ประเด็นกลยุทธ์ที่            ข้อ 3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
      มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ นาไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการ 
      แข่งขัน 
ตัวช้ีวัดที่           (1) ด้านผู้เรียน 
       ข้อ 7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการ 
       รู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
       (2) ด้านสถานศึกษา 
       1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
       การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
สนองจุดเน้น สพม.26     ข้อ 1,6, 10, 11, 12, 14 
กลุ่มที่รับผิดชอบ          กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ            นางสาวรุ่งฤทัย  ไมตรีก้านตรง  
ระยะเวลาที่ด าเนินการ   มีนาคม-กันยายน 2562 
............................................................................................................................. ................................... 
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 ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบูรณาการกับ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมที่น าไปสู่การ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ หรือสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อ
การด ารงชีวิต การใช้ทักษะการคิดเชิง ค านวณ ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
และการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบใน ชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ความรู้ 
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ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ และเครื่องมือทาง ภูมิศาสตร์ เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวอย่าง
เข้าใจสภาพที่เป็นอยู่และการเปลี่ยนแปลง เพื่อน าไปสู่การ จัดการและปรับใช้ในการด ารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพอย่างสร้างสรรค์  
          นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมนโยบาย
หนึ่ง คือ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่เน้น Active Learning ให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหา
ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ ผ่านประสบการณ์ในการท า กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-
Based Learning) หรือ กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)  
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่น เพ่ือให้ทุกโรงเรียน
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์โดยบูรณาการแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่น ที่เป็นระบบ มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ สู่ความยั่งยืนสืบไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยการจัดการเรียนที่ใช้ O-NET เป็น
ฐาน  
           2.2 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษท่ี 21 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เน้น 
Active Learning ที่เน้นทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ บูรณาการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและ
ท้องถิ่น 
  2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่เน้น Active Learning และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 2.4 เพ่ือจัดเวทีแข่งขันทักษะวิชาการและน าเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรู้และผลงาน
นักเรียน น าไปสู่การเผยแพร่ผลงานและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 กิจกรรม PLC พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนโดยการจัดการเรียนที่ใช้ O-NET เป็นฐาน ครูแกนน ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 105 คน 
  3.1.2 กิจกรรม พัฒนาสื่อเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ บูรณาการแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่น ครูแกนน ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย รวม 105 คน 
  3.1.3 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
บูรณาการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่น 2 ครั้ง/ปีการศึกษา 
  3.1.4 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการและน าเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรู้และ
ผลงานนักเรียน น าไปสู่การเผยแพร่ผลงานและยกย่องเชิดชูเกียรติ 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 



200 

 

 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูสามารถมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโดยการจัดการเรียนที่ใช้ O-NET เป็นฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2.2 ครูมีสื่อท่ีสร้างเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ บูรณาการแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนและท้องถิ่น 
  3.2.3 ครูได้รับการนิเทศ และมีโอกาสน าเสนอผลงานทางวิชาการสู่การพัฒนา
วิชาชีพด้วยความภาคภูมิใจ 
            3.2.4 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การ
แก้ปัญหา การท างาน ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เป็นระบบและยั่งยืน 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมเตรียมการสร้างสื่อ/คู่มือ/เครื่องมือ/
ปฏิทินงานของคณะท างาน/กรรมการ 

พฤษภาคม 
2562 

นางสาวรุ่งฤทัย  ไมตรีก้าน
ตรงและคณะศึกษานิเทศก์ 

2 กิจกรรม PLC พัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโดยการจัดการเรียนที่ใช้ O-NET เป็น
ฐาน ครูแกนน ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

พฤษภาคม 
2562 

นางสาวรุ่งฤทัย  ไมตรีก้าน
ตรงและคณะศึกษานิเทศก์ 

3 กิจกรรม พัฒนาสื่อเสริมทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ บูรณาการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
และท้องถิ่น ครูแกนน ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มิถุนายน 2562 นางสาวรุ่งฤทัย  ไมตรีก้าน
ตรงและคณะศึกษานิเทศก์ 

4 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ บูรณาการแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่น  

พ.ค.-ก.ย.2562 นางสาวรุ่งฤทัย  ไมตรีก้าน
ตรงและคณะศึกษานิเทศก์ 

5 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการและน าเสนอผล
การจัดการเรียนเรียนรู้และผลงานนักเรียน 
น าไปสู่การเผยแพร่ผลงานและยกย่องเชิดชู
เกียรติ 

สิงหาคม 2562 นางสาวรุ่งฤทัย  ไมตรีก้าน
ตรงและคณะศึกษานิเทศก์ 

 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก สพฐ.  จ านวน 30,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
การวัดผลและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
1. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น (คะแนนเฉลี่ย O-NET รายวิชา
วิทยาศาสตร์ ม.ปลายสูงขึ้น) 
2. ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษท่ี 21 
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เน้น Active 
Learning ที่เน้นทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
บูรณาการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่น 
3. ครูและนักเรียนมีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการ 
ได้รับการเชิดชูเกียรติ และเกิดความภาคภูมิใจ 

1. การออกนิเทศ 
 
 
1. การออกนิเทศ 
 
 
 
1. การออกนิเทศ 

-บันทึกนิเทศ 
-แบบสัมภาษณ์ 
 
-บันทึกสังเกตการ
สอน 
-แบบสังเกตการสอน 
 
-ตรวจ/ประเมินผล
งาน 
-แบบสัมภาษณ์ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ได้แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนโดยการจัดการเรียนที่ใช้ O-NET เป็นฐาน 
 7.2 ครูได้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยเน้นการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่น  
 7.3 ครูและโรงเรียนสร้างเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ 
           7.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมคีุณภาพ มี
ผลสัมฤทธิ์  สมรรถนะ สูงขึ้น และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
           7.5 ผู้ปกครอง และชุมชนให้ความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของโรงเรียน 
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โครงการ             พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียน  
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
สนองนโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จุดเน้น สพม.26   จุดเน้นที่ 2 การพัฒนาการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัย 

รักการอ่าน 
จุดเน้นที่ 4  การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
ของนักเรียน 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางอรอนงค์  อรรถเวทิน     
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 
............................................................................................................................. ................................. 
1. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน ตั้งแต่ ปี 2558 ซึ่ง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ปริมาณและคุณภาพของนักเรียนให้มีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษมากขึ้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องมีการจัดกิจกรรมเพ่ือการยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ให้กับ
นักเรียนทุกระดับชั้น ได้แก่ การจัดท าแบบฝึกภาษาอังกฤษ และการประเมินการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารของนักเรียน ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาค้นคว้าและการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป 
2. วัตถุประสงค์   
     เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 
3.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 5,836 คน สามารถพูดภาษาอังกฤษสื่อสาร 
อย่างง่ายได้  
  2. มีคู่มือ เพ่ือใช้ฝึกพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จ านวน 200 ชุด 
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการประเมินการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 
 เชิงคุณภาพ 
  1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร  
  2. โรงเรียนมีแบบฝึกเพ่ือใช้ในการฝึกพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 5,836 คน ได้รับการประเมินการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 80 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

 การจัดท าแบบฝึกภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและประเมินการพูดภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้น ม.1 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ  
2. ด าเนินการจัดท าชุดฝึกพัฒนาการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับ
นักเรียน ให้ครูได้น าไปใช้ฝึกนักเรียนพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
3.  จัดส่งให้โรงเรียนเพ่ือให้ครูฝึกนักเรียน
ตามคู่มือการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 
4.  โรงเรียนด าเนินการประเมินการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนตามคู่มือฯ 
5. สรุปและรายงานผล 

ตุลาคม 2561 – 
สิงหาคม 2562 

1. นางอรอนงค์  อรรถเวทิน 
2.  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน  15 คน 
 

 
5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการใช้จ่าย 
                       เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

 - การประชุมจัดท าคู่มือ 
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ส าหรับคณะท างาน 15 คน 
2. ค่าจัดท าชุดฝึก จ านวน 200 ชุดๆ ละ 
100 บาท 

  
2,000 

 
 

 

 
 
 

20,000 

 

 รวมทั้งสิ้น (หกหม่ืนบาทถ้วน)  22,000   
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6. การวัดและประเมินผล 
               ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล /ประเมินผล    เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 
5,836  คน มีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ สื่อสารในระดับดี
ขึ้นไป  

การประเมินการพูด - แบบประเมินการพูด 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักเรียนชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  สามารถพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ในระดับดีขึ้นไป 
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โครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพให้เกิดประสิทธิผลตามจุดเน้น 
  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จุดเน้นที่ 1,2,3,5) 
 สนองนโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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 2561 – 30 กันยายน 2562 
............................................................................................................................. ................................... 
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 และน้อม
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ของสถานศึกษาในสังกัด 
สพม.26 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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 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 และสื่อการเรียนรู้ต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาด 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 
2562 

นายอดุลย์ศักดิ์ 
บุญเอนกและ

คณะ 

2. 
 

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

มิถุนายน 
2562 

นายอดุลย์ศักดิ์ 
บุญเอนกและ

คณะ 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา เดือน มีนาคม 2561 – กันยายน 2562 
6.  งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณ จ านวน 400,000 บาท  และขออนุมัติถัวจ่ายได้ทุกรายการตามความจ า
เป็นและเหมาะสม  
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3. 

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

กรกฎาคม 
2562 

นายอดุลย์ศักดิ์ 
บุญเอนกและ

คณะ 

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

กรกฎาคม 
2562 

นายอดุลย์ศักดิ์ 
บุญเอนกและ
คณะ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
1 กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาระดับชั้นเรียน 

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

รวม 

 
 
 
 
 
 

100,000  
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเนื่องจากงบประมาณล่าช้า 
 2. บางโรงเรียนมีครูไม่ครบตามเป้า 
          3. ผู้ปฏิบัติงานมีภารกิจทับซ้อนท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตาม
ปฏิทิน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. ยืดหยุ่นการก าหนดการจัดกิจกรรมตามงบประมาณ 
 2. จัดท าตารางให้โควตาครูผู้เข้าอบรมและให้โรงเรียนแจ้งตอบรับ 
          3. จัดท าตารางการปฏิบัติงานตลอดปี และยืดหยุ่นตามภารกิจ 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
2 กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการ

อ่าน 
ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน 
     1. ค่าอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม  
     2. ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าท่ีพัก ค่ารถ 
     3. ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร     

รวม 

 
 
 
 
 
 
 

100,000 
3 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบูรณาการ

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และรักษา
ดินแดน  
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     1. ค่าอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม  
     2. ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าท่ีพัก ค่ารถ 
     3. ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร               

                                                       รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
4 กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะอาชีพ 

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

   รวม 

 
 
 
 

100,000 
รวมทั้งสิ้น 400,000  
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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 และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 9.4 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพให้เป็นรูปธรรม 
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โครงการ  การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26   

สนองนโยบาย ที่ 3        พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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 2562 – ตุลาคม 2562 
............................................................................................................................. ................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ทั้งด้านรูปแบบการ
จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างขององค์กร และการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ซึ่งในแต่ละมิติได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวัง
ให้การจัดการศึกษาของประเทศเป็นไปเพ่ือประชาชนโดยส่วนร่วมเพ่ือให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของสังคมโลก  ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการศึกษา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถ้า
มองในแง่มุมดี จะพบการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้สภาพการณ์โดยทั่วไปมีกระบวนการที่ปรับเปลี่ยนท าให้
การศึกษามีการพัฒนาการท่ีเป็นรูปธรรมเกิดผลดีต่อสังคมโดยทั่วถึง  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26 จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 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 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ต่อการปฏิบัติงานใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด มีประสิทธิภาพในการท างาน
เพ่ิมมากข้ึน 
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4.  กิจกรรม 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
 
3 

ขอเสนออนุมัติโครงการ 
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 
ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

มกราคม 2562 
กุมภาพันธ์ – มีนาคม
2562 
เมษายน – ตุลาคม 
2562 

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

 
5. งบประมาณที่ 
 ใช้เงินงบประมาณ  200,000 บาท ได้มาจาก งบส านักงาน ของ  สพม.26 รายละเอียด
ประกอบการใช้งบประมาณขออนุมัติถ่ัวจ่ายทุกรายการ 
ที ่ รายการ งบประมาณ 

(บาท) 
จ าแนกตามรายการ หมาย

เหตุ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 63 คน 

x 50 บาท x 4 มื้อ 
12,600  12,600  ขอ

อนุมัติ
ถัวจ่าย
ได้ทุก

รายการ 
 

2 ค่าอาหาร กลางวัน  63 คน x 300 
บาท x 2 มื้อ 

37,800  37,800  

3 ค่าอาหาร เย็น  63 คน x 350 บาท 
x 1 มื้อ 

22,050  22,050  

4 ค่าท่ีพัก 33 ห้อง x 1,200 บาท x 1 
คืน 

39,600  39,600  

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

24,000 12,000 12,000  

6 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน 
1 ชั่วโมงๆละ 1,000 บาท 

1,000  1,000  

7 ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง  62,950  62,950   
 รวมทั้งสิ้น 200,000 12,000 195,500   

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ข้าราชการ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มี
ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน 

-  การสัมภาษณ์ 
-  การสังเกต 

-  การสัมภาษณ์ 
-  การสังเกต 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 ทุกคน มีความเข้าใจ ในกระบวนการท า  มีการเปรียบเทียบ และปรับปรุงกระบวนทัศน์การ
ท างานเพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
 7.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 ทุกคน ได้รับการพัฒนาและทบทวนการปฏิบัติงานตามนโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 มีขวัญและก าลังใจมากข้ึน 
 7.4  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 26 
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โครงการ  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า  
                               สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
สนองนโยบาย ที่ 3        พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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  กันยายน 2562 
............................................................................................................................. ................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน การเพิ่มเติมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให้
เป็นไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท างานด้วยความสุข จึงได้
ก าหนดโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2562 เพ่ือให้บุคลากรไปพัฒนาตนเองด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เห็นว่าการพัฒนา
บุคลากรนั้น เป็นการช่วยเพิ่มพูนความรู้ทักษะประสบการณ์ อีกทั้งเปิดมุมมองที่จะรับกับการเรียนรู้ใน
สิ่งใหม่ๆ สร้างความพร้อมให้แก่ตัวบุคลากร ทั้งในด้านความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความสัมพันธ์ 
ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ท าให้ได้เห็นถึงเทคนิควิธีการใน
การน ามาปรับใช้หรือการแก้ปัญหา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการท างาน จึงได้จัดท าและด าเนิน
โครงการต่างๆ เพ่ือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือสร้างความเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      2.2 เพ่ือให้ความรู้ ข้อคิดในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
      2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติการท างานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
เป็นไปในทางที่ดีขึ้น 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 70 มีความรู้ความเข้าใจใน
สิทธิและหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 70 มีความรู้ ข้อคิดในการ
ปฏิบัติงานและการความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3.1.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 70 ปรับเปลี่ยนทัศนคติการ
ท างานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปในทางที่ดีข้ึน  
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3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิและ
หน้าที่ 
  3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ข้อคิดในการปฏิบัติงาน
และการความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ 
  3.2.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับเปลี่ยนทัศนคติการท างานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปในทางท่ีดีขึ้น จ านวน 320 คน 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 4.1 กิจกรรมด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
 สัมมนาวิชาการข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
1. เพ่ือสร้างความ
เข้าใจสิทธิและหน้าที่
ของผู้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2. เพ่ือให้ความรู้ 
ข้อคิดในการ
ปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติตัว 
3. ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
การท างานของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นไปในทางท่ีดีขึ้น 

ข้าราชการครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ภายใน 
30 กันยายน 

2562 

 
5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวน  150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) ได้มาจากงบประมาณปี 
2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ดังมีรายละเอียดประกอบ การใช้งบประมาณ 
ดังนี้ 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวม หมาย
เหตุ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

  
การประชุมสัมมนาการ
พัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
 - ค่าขอที่ระลึก 
วิทยากร วัสดุ อุปกรณ์
ในการจัดท า 

 
 
- 

 
 

100,000 
 

30,000 
 
 

 
 
 
 

20,000 
 

 
 

100,000 
 

50,000 
 
 

 
 

100,000 
 

50,000 
 
 

ขอ
อนุมัติ
ถัวจ่าย
ได้ทุก

รายการ 
 

 รวม - 130,000 20,000 150,000 150,000  
รวมงบประมาณ - 130,000 20,000 150,000 150,000  

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ประชุมชี้แจงข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 

- แบบประเมินโครงการ -  แบบสอบถาม 

2. สัมมนาวิชาการข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

- แบบประเมินโครงการ -  แบบสอบถาม 

3. ปรับเปลี่ยนทัศนคติการท างานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
เป็นไปในทางที่ดีขึ้น 

-  การสัมภาษณ์ 
-  การสังเกต 

-  การสัมภาษณ์ 
-  การสังเกต 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ข้อคิดในการปฏิบัติงานและการความ
เข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับเปลี่ยนทัศนคติการท างานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปในทางท่ีดีขึ้น 
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โครงการ  การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ 
การเลื่อนข้ันค่าจ้าง  และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ   

สนองนโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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  2561 – 30  กันยายน  2562 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26  มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มุ่งผู้รับบริการคือผู้เรียน
ส าคัญที่สุด จึงตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากรในฐานที่เป็นกลไกลขับเคลื่อนให้การจัดการศึกษา
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีสมรรถนะสูง เป็นผู้บริหารมือ
อาชีพ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีผลสรุปการปฏิบัติงาน ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ี
ส าคัญ มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นผลสัมฤทธิ์ทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นที่พึงพอใจ  ผู้เรียน
เป็นคนดี  เป็นทรัพยากรที่มีสมรรถนะสูง เป็นคนเก่ง อยู่ร่วมสังคมได้อย่างมีความสุข พร้อมที่จะได้รับ
การพัฒนา เต็มตามศักยภาพ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกยุค
โลกาภิวัฒน ์
  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้าง  ยุติธรรม ตามหลักธรรมมาภิบาล  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26  โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลจึงก าหนดโครงการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ประจ าปี  2562 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อส่งเสริมขวัญก าลังใจและยกย่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ด้วยความวิริยะอุตสาหะและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 2.  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน 
 3.  เพ่ือให้การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริสุทธิ์ยุติธรรมตามหลักธรรมภิบาล  
 4.  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้าง 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 3.1.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  1,900  คน  ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  จ านวน  35  คน 
 3.1.2 ลูกจ้างประจ า  จ านวน  59  คน   
 3.1.3  พนักงานราชการ  จ านวน  84  คน 

เชิงคุณภาพ 
 3.2.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานราชการ  
ได้รับการเลื่อนเงินเดือน  เลื่อนค่าจ้าง  และเลื่อนค่าตอบแทน  ตามผลการปฏิบัติงาน 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีนาคม  2562/  
กันยายน  2562 

นางสมลักษณ์  สุวรรณ
เพ็ง 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือประกอบการพิจารณา 
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

มีนาคม  2562/  
กันยายน  2562 

 

3. แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบความถูกต้อง 
ข้อมูลเงินเดือน  ค่าจ้าง  และค่าตอบแทน 

เมษายน  2562/  
ตุลาคม  2562 

 

4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา,เลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า  และเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 

เมษายน  2562/  
ตุลาคม  2562 

 

 
5. งบประมาณ จากงบส านักงาน จ านวน 88,000 บาท 

รายละเอียดประกอบการใช้จ่าย ดังนี้ 
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ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 กิจกรรมที่      
1. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การเลื่อน

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

25,000 20,000  5,000 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือประกอบการพิจารณา 
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

25,000 25,000   

3. แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบความ
ถูกต้องข้อมูลเงินเดือน  ค่าจ้าง  และ
ค่าตอบแทน 

30,000 20,000  10,000 

3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  เลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า  และเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 

8,000 8,000   

 รวมทั้งสิ้น 88,000 73,000  15,000 
หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานราชการได้รับการ
เลื่อนเงินเดือน  ค่าจ้าง  และ
ค่าตอบแทนในเดือนเมษายน  
และตุลาคม 2562 

จากการได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง 
และค่าตอบแทน 

ค าสั่งเลื่อนเงินเดือน   
ค าสั่งเลื่อนค่าจ้าง 
ค าสั่งเลื่อนค่าตอบแทน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานราชการได้รับ
เงินเดือนค่าจ้าง  และค่าตอบแทนในเดือนเมษายน  และเดือนตุลาคม  2562 
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โครงการ    เสริมสร้างและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
  การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวินัย 
สนองนโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มกฎหมายและคดี 
ผู้รับผิดชอบ    นายเสนอ  เวียงบาล นิติกรช านาญการพิเศษ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562 
............................................................................................................................. .............................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีและเป็น
ก าลังส าคัญของประเทศชาติในอนาคต  การส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีวินัย 
นั้นจะส่งผลต่อนักเรียน โดยจะท าให้ครูตั้งใจอบรมสั่งสอนนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ ประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และในทางจิตวิทยาถือว่าวัยเด็กเป็นวัยที่สามารถจดจ าและ
เลียนแบบพฤติกรรมของผู้ที่ใกล้ชิดและผู้ที่ตนเคารพนับถือ  ดังนั้นหากเด็กนักเรียนได้ครูที่มีคุณธรรม
จริยธรรมและมรีะเบียบวินัย เด็กนักเรียนเหล่านั้น 
ก็จะเลียนแบบพฤติกรรมที่ดีของครู ท าให้เด็กนักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมีระเบียบวินัย
เช่นเดียวกับครูที่เป็นต้นแบบ   ซึ่งนั่นคือความส าเร็จในการจัดการศึกษาของชาติ แต่หากไม่ส่งเสริม
พัฒนาให้ครูเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยได้แล้ว  การจัดการศึกษาจะบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ย่อมเป็นสิ่งที่ยาก 
 กลุ่มกฎหมายและคดี  จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวินัย 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26  ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26  ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        อบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  200 คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับวินัยและมีคุณธรรม
จริยธรรม 
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4. กิจกรรมการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. 
2. 
3. 

เสนอขออนุมัติโครงการ 
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ 
จัดอบรมข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

ตุลาคม 2561 
มกราคม 2562 
เมษายน 2562 

นายเสนอ เวียงบาล 

 
5. งบประมาณ 
    จากงบประมาณส านักงาน จ านวน 65,000  บาท รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  
ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ดังนี้ 
ที ่ กิจกรรม/

รายละเอียด 
เป้าหมาย งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. อบรมพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม
และวินัย 
- ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 
160 บาท x 200 คน 
เป็นเงิน 32,000 
บาท 
-ค่าวิทยากร 
5x1,200x2 เป็นเงิน 
12,000 บาท 
-ค่าจัดสถานที่ 1,000
บาท 
-ค่าตอบแทน 
10,000บาท 
-ค่าวัสดุ 10,000 
บาท 
(ขออนุมัติถัวจ่าย 
ทุกรายการ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
12,000 
 
 
 
 
10,000 
 

 
 
 
32,000 
 
 
 
 
 
 
 
1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,000 

 
 
 
32,000 
 
 
 
 
12,000 
 
 
1,000 
 
10,000 
 
10,000 

 รวมงบประมาณ 
ที่ใช้ทั้งสิ้น 

    65,000 
บาท 
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6. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับ
วินัยข้าราชการ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1.สังเกตพฤติกรรม 
2.ประเมินโครงการ 

1.แบบประเมิน 
2.แบบประเมินโครงการ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 มีความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 
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โครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพให้เกิดประสิทธิผลตามจุดเน้น 
   ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จุดเน้นที่ 4, 6 - 15) 
  

สนองนโยบายที่ 3         พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลาการทางการศึกษา 
นโยบายและจุดเน้น สพม.26  
   ข้อ 4. การพัฒนาทักษะการประคองชีพ : 1 คน 1 กีฬา 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. การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศภายในและเครือข่าย 

ชุมชนวิชาชีพของสถานศึกษา 
   ข้อ 15. การสร้างความเข้มแข็งด้านการประกันคุณภาพในของสถานศึกษา 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ  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 
“ให้กระทรวงศึกษาส่งเสริมให้มีระบบการผลิตและพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับและประสานงานให้พัฒนา
ครูคณาจารย์รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากร
ใหม่และพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง” ดังนั้นภายใต้ความมุ่งหวังที่จะให้การศึกษาเป็น
กลไกการพัฒนาคุณภาพคนของประเทศเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของ
ประเทศ  เสริมสร้างศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและการแข่งขัน รวมทั้งความก้าวหน้าและมั่นคงทาง
เศรฐกิจในประชาคมโลกบนฐานแห่งความเป็นไทย “คร”ู เป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งท่ีจะท าให้
การศึกษาเป็นกลไกน าไปสู่คุณภาพคนของประเทศได้  ดังนั้นปัญหาเกี่ยวกับ “คร”ู และ “วิชาชีพครู” 
จ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการปรับปรุง แก้ไขพัฒนาโดยเร่งด่วนเพื่อให้การศึกษาสามารถพัฒนา
คุณภาพ “คร”ู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตระหนักถึงความส าคัญของ การ
พัฒนาคุณภาพของครู และบุคลากรการศึกษา เพ่ือให้เป็นครูที่มีความพร้อมทั้งความรู้และบุคลิกภาพ 
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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 ศิลปะ 5 ผักสวนครัว 2 สัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นอาหาร 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ก าหนดเป้าหมาย  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   
3. ประชุมปฏิบัติการ 
4. ติดตามผลจากการประชุม 
5. สรุป – รายงานผล 

มิถุนายน 
2561 

นายอดุลย์ศักดิ์ 
บุญเอนกและ

คณะ 

2 
 

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

มิถุนายน 
2561 

นายอดุลย์ศักดิ์ 
บุญเอนกและ

คณะ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

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 

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 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

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 

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

กันยายน 
2561 

นายอดุลย์ศักดิ์ 
บุญเอนกและ
คณะ 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา เดือน มีนาคม 2561 – กันยายน 2561 
6.  งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณ จ านวน 600,000 บาท  และขออนุมัติถัวจ่ายได้ทุกรายการตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม  
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

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 

 
 
 
 
 

300,000 
2 กิจกรรมที่ 2  การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดของ

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

รวม 

 
 
 
 
 

30,000 
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
3 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์

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

 
 
 
 
 

30,000 
4 กิจกรรมที่ 4 การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

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

                                                   รวม 

 
 
 
 

30,000 
5 กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่

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

                                                                         รวม 

 
 
 
 
 

30,000 
6 กิจกรรมที่ 6 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ O-NET สู่ TOP 

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

 
 
 
 
 

30,000 
7 กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย Active 

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

                                                                              รวม 

 
 
 
 
 

30,000 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเนื่องจากงบประมาณล่าช้า 
 2. บางโรงเรียนมีครูไม่ครบตามเป้า 
          3. ผู้ปฏิบัติงานมีภารกิจทับซ้อนท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตาม
ปฏิทิน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. ยืดหยุ่นการก าหนดการจัดกิจกรรมตามงบประมาณ 
 2. จัดท าตารางให้โควตาครูผู้เข้าอบรมและให้โรงเรียนแจ้งตอบรับ 
          3. จัดท าตารางการปฏิบัติงานตลอดปี และยืดหยุ่นตามภารกิจ 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
8 กิจกรรมที่ 8 การส่งเสริมและพัฒนาครูทั้งระบบสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

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

                                                                         รวม 

 
 
 
 

30,000 
9 กิจกรรมที่ 9 การส่งเสริมช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก 

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

                                                                                รวม 

 
 
 
 

30,000 
10 กิจกรรมที่ 10 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศภายในและ

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

                                                                             รวม 

 
 
 
 
 

30,000 
11 กิจกรรมที่ 11 การสร้างความเข้มแข็งด้านการประกันคุณภาพภายในของ

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

 
 
 
 
 

30,000 
รวมทั้งสิ้น 600,000 
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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  การรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา  2562 
สนองนโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ลดความ 
   เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     
ผู้รับผิดชอบ  นางวราลักษณ์  บุษบง   
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 – มิถุนายน  2562 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 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 2562 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 2562 ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562  
      2.2  เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562  

2.3  เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26   

2.4  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการรับนักเรียนที่เป็น
ปัจจุบัน 
 2.5  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการ
ด าเนินการรายงานการรับนักเรียน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    3.1.1 สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการรับนักเรียน  
    3.1.2 ครูผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียนทุกโรงเรียน สามารถรายงานข้อมูลการรับ
นักเรียนได้ 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     3.2.1 สถานศึกษามีการจัดระบบการรายงานข้อมูลการรับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อมูล       เป็นปัจจุบันและครบถ้วน 
     3.2.2 สถานศึกษามีบุคลากรด าเนินงานระบบการรายงานข้อมูลการรับนักเรียนที่มี
คุณภาพ 

3.2.3 นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างนโยบาย

และแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

ธ.ค. 2562 สพม.26 

2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการรับ
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 

ธ.ค. 2562-ม.ค. 2562 สพม.26 

3. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

ธ.ค. 2562-ม.ค. 2562 สพม.26 

4. ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2562 และส่งเสริมสนับสนุนให้
โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมเปิดรั้วเยี่ยมชม
โรงเรียน (Open house) 

พ.ย. 2560-มี.ค. 2562 
 

สพม.26/โรงเรียน 

5. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
26 เพ่ือปฏิบัติงานด้านการประสานงานการรับ
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 

ธ.ค. 2562-ม.ค. 2562 สพม.26 

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการรับ
นักเรียน เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดสามารถ
ด าเนินการรายงานผลการรับนักเรียนได้ทันตาม
ก าหนดเวลา 

ก.พ. 2562 สพม.26 

7. ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการ
ด าเนินงานการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 

มี.ค. 2562-เม.ย. 
2562 

สพม.26 /  
สหวิทยาเขต 1-6 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
8. สรุป/รายงานผลการรับนักเรียนให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทราบ 
พ.ค. 2562-มิ.ย. 2562 สพม.26 

 
5. งบประมาณ 

งบประมาณ รองบประมาณ สพฐ. รายละเอียดประกอบการใช้จ่าย  ดังนี้ 
ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการรับ
นักเรียน เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดสามารถ
ด าเนินการรายงานผลการรับนักเรียนได้ทัน
ตามก าหนดเวลา   

- - -   

2. จัดท าข้อมูล สรุปและรายงานผลการรับ
นักเรียนตามปฏิทิน สพฐ. 

-    

3. ติดตาม และตรวจเยี่ยมติดตามการรับ
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 

 -  

4. จัดท าเอกสารสรุป/รายงานผลการรับนักเรียน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

   - 

รวมทั้งสิ้น -  - - - 
หมายเหตุ    ถัวจ่ายทุกรายการ     
 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด     
และประเมินผล 

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

- ตรวจสอบข้อมูล  
- ติดตาม ประเมินผล 
   

- แบบรายงาน 
- แบบติดตาม 
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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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โครงการ      ส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ 
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จังหวัด 
มหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 

สนองนโยบายที่ 4   สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
ลดความ เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

กลุ่มที่รับผิดชอบ              กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ           นายสุดใจ  สุปัญบุตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ 
       นางสาวธิดารัตน์  พลศรี    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
ระยะเวลาด าเนินการ         กรกฎาคม  2562  -   มกราคม  2563 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.หลักการและเหตุผล 
          ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโนบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552        
ถึง 2561) โดยมีเป้าหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้
ของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง 
เท่าเทียม และมีคุณภาพ เพ่ือให้โอกาสแก่นักเรียนที่ท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคมได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีมากขึ้น และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกัน และ
ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
บ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม (โครงการ
เด็กดีมีที่เรียน) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมนักเรียน         
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา 
จังหวัดมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาที่ท าความดี  มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือสงัคมเป็นที่ประจักษ์ เข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยในพื้นที่ 
2. วัตถุประสงค์ 
     1.  เพ่ือประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ที่มีเจตนารมณ์เดียวกันในการ
คัดเลือกนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 

2.  เพื่อเพ่ิมและกระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง 
ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 3.  เพื่อจัดท าฐานข้อมูลนักเรียนในโครงการ ฯ 
 4.  เพ่ือกระจายโอกาส และส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญ
ประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 
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3.  เป้าหมาย 
      เป้าหมายเชิงปริมาณ  

ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้รับการส่งเสริมและได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม       

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
     นักเรียนที่ท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้รับการส่งเสริมและได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
    1.  ประสานงานสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
 2.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน/จัดสรรโควตาร่วมกับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

3.  ประชุมผู้แทนสถาบันการศึกษาและครูแนะแนวโรงเรียนในสงักัดเพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ 
4.  รับสมัครนักเรียนตามโควตาที่ได้รับจัดสรร พร้อมส่งให้สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 

จังหวัดมหาสารคาม 
5.  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
6.  ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยจัดเข้าค่ายนักเรียนที่ได้ศึกษา

ต่อร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 
7. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน/รายงานผลการด าเนินงานให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
5. งบประมาณ  รองบประมาณ จาก สพฐ. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 
  

ที ่
 

รายการ 
 

งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เข้า
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และ
อาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 
(โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเพ่ือจัดสรรโควตา
ระหว่างสถาบันการศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม (9 แห่ง) และคณะ
กรรมการฯ  
- ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการ
คัดเลือกนักเรียนฯ (ครูแนะแนว ร.ร.ละ 

-  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
- 
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1 คน/ผู้แทนสถาบันการศึกษา/คณะ
กรรมการฯ)   
- ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม   
- ค่าป้าย 
- ค่าวัสดุ/เอกสารการประชุม 

 
 
- 
  

 
 
 
- 
- 

                  รวมทั้งสิ้น - 
หมายเหตุ   ถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือ
ที่ใช้วัด 

   -   ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้รับการ
ส่งเสริมและได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา จังหวัด
มหาสารคาม 

- ตรวจสอบ
ข้อมูล 
- ติดตามและ
สอบถาม  

- แบบ
รายงาน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมตามค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ ได้รับการส่งเสริมและได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา จังหวัด
มหาสารคาม 
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โครงการ  เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และ
อาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 

สนองนโยบายที่  4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
ลดความ เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

กลุ่มที่รับผิดชอบ          กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.26 
ผู้รับผิดชอบ       นายสุดใจ  สุปัญบุตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ 
   นางสาวธิดารัตน์  พลศรี    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
                               และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกคน    
ระยะเวลาด าเนินการ     มีนาคม  - สิงหาคม  2562 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
           กระทรวงศึกษาธิการมีนโนบายการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ 
มุ่งม่ันขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพให้กว้างขวางและทั่วถึง ส่งเสริม
สร้างความตระหนักจิตส านึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ และวิถี
ประชาธิปไตยโดยค านึงถึงการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม กอปรกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ให้ความส าคัญในเรื่องคุณธรรมความดีของเยาวชน และ
เห็นสมควรสนับสนุนผู้ท าความดีได้รับผลที่ดีจากการกระท า 
  ปี พ.ศ. 2557 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และ
สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ทั้งระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือกัน เพ่ือ
คัดเลือกนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อ เพื่อให้โอกาสแก่
นักเรียนที่มีคุณธรรม และเป็นแกนน าท ากิจกรรมเพ่ือสังคมได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในช่องทาง
พิเศษ เพ่ือพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เล็งเห็นความส าคัญของการผลิต
เยาวชนให้เป็นคนดีมีความสามารถ และเป็นที่พ่ึงแก่สังคม จึงได้ด าเนินการโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้
มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จังหวัด
มหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา และมีความประสงค์ท่ีจะ
ด าเนินโครงการเด็กดีมีที่เรียนนี้ต่อไปในปีการศึกษา 2562 นี้ 
2. วัตถุประสงค์ 
      1.  เพ่ือสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม 

 2.  เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียนที่มีคุณธรรม และเป็นแกนน าท ากิจกรรมเพ่ือสังคม
ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในช่องทางพิเศษ 
 3.  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนในโครงการ ฯ (รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง) 
  4.  เพ่ือส่งเสริม พัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 
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3. เป้าหมาย 
      เป้าหมายเชิงปริมาณ  

ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้รับการส่งเสริมและได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม       

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
     นักเรียนที่ท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้รับการส่งเสริม พัฒนา และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
นักเรียนในโครงการฯ (รุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง) 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
     1.  ประสานงานสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
  2.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน/จัดสรรโควตาร่วมกับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ 

3.  ประชุมผู้แทนสถาบันการศึกษาและครูแนะแนวโรงเรียนในสงักัดเพ่ือชี้แจงรายละเอียด
โครงการฯ 

4.  รับสมัครนักเรียนตามโควตาที่ได้รับจัดสรร พร้อมส่งให้สถาบันอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 

5.  แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และด าเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา 

6.  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนในโครงการฯ (รุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง) 
7.  ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ 
8.  สรุปผลการด าเนินงาน/รายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

5. งบประมาณ  จ านวน  58,000 บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณดังนี้ 
 

ที ่
 

รายการ 
 

งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 

1. 
 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
และบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จังหวัด 
มหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนใน
โครงการฯ (รุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง)  
- ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ส าหรับ
นักเรียน นิสิต คณะกรรมการด าเนินงาน 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
   

 
 

40,000 
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2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

จ านวน 250 คน x 160 บาท) 
- ค่าวิทยากร 
- ค่าป้าย 
- ค่าพาหนะ 
- ค่าสถานที่ 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
- ค่าวัสดุ/เอกสารในการประชุม 
- ค่าของที่ระลึก 

 
3,000 

 
 

    
     

 
5,000    
2,000    

500 
    

1,500  

 
 

1,000 
 
   
   
5,000 

 รวมทั้งสิ้น 58,000 3,000 49,000 6,000 
หมายเหตุ   ถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
   -   ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างเป็นระบบ 

- รายงานผล 
- ติดตามและสอบถาม  

- แบบรายงาน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง  
2.สามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกันระหว่างระดับการศึกษา         

ขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



240 

 

 

โครงการ   การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหาร 
  จัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานและคุณภาพ 
  การศึกษา 
สนองนโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
 และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ 
 ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน และลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์  ที่ 3.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐาน 
 ตามบริบท ของพ้ืนที่ เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
 ตัวชี้วัด 3.2.1 (1) (2) 
สนองนโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา  
 เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
ประเด็นกลยุทธ์  ที่ 3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน 
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 และสถานศึกษา ตัวชี้วัด 3.1.1 (3) 
 ที่ 3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม 
 เข้ามามีส่วนร่วม ตัวชี้วัด 3.2.1  
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางนวพรรดิ์  นามพุทธา  และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.26 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
............................................................................................................................. ............................... 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า สามารถเข้าสู่การแข่งขันในเวทีโลก จ าเป็นต้องมี
กระบวนการจัดการศึกษาของประเทศให้มีมาตรฐานทั้งในระดับประเทศ และสามารถเทียบเคียง
สมรรถนะได้กับมาตรฐานนานาชาติ การประกันคุณภาพจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งกิจกรรมหนึ่งที่
สถานศึกษาต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการบริหารสถานศึกษา เพราะการประกันคุณภาพ (Quality 
Assurance) เป็นการด าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้หลักประกันกับภาคประชาสังคมว่าผลผลิตที่
เกิดข้ึน คือ คุณภาพของผู้เรียนจะมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา 
ทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ และได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 และประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



241 

 

 

ใช้เป็นแนวทางในสนับสนุน ส่งเสริม และด าเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
 ในปีงบประมาณ 2561 – 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้
ก าหนดจุดเน้น การยกระดับคุณภาพการศึกษา เป็น15 จุดเน้น เพ่ือเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสู่มาตรฐานและความเป็นเลิศทางวิชาการ การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่
ส าคัญต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์  
  1) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา  
 2) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 3) เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
3. เป้าหมายการด าเนิน 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง ทั้ง 35 โรงเรียน 
   3.1.2 ครูผู้สอนทุกคน ทั้ง 35 โรงเรียน 
   3.1.3 นักเรียนทุกคน ทั้ง 35 โรงเรียน 
   3.1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูรสถานศึกษาก าหนด และได้รับศึกษา
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพพร้อมก้าวสู่สากลตามมาตรฐานสถานศึกษา 
 3.2.2 ครูจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน 
   3.2.3 ผู้บริหารมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
   3.2.4 สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา 
 3.2.5 สถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับเยี่ยมข้ึนไป 
 3.2.6 สถานศึกษาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
 3.2.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 3.2.8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
4. วิธีการด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนากรอบมาตรฐานสถานศึกษา และเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  
 กิจกรรมที่ 2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมบริหารจัด
การศึกษา  
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ช่วงเดือน  ธันวาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
6. งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณ   จ านวน  30,000 บาท  โดยขออนุมัติถ่ัวจ่ายได้ตามความเหมาะสมและ
จ าเป็นในการด าเนินโครงการ  
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม   งบประมาณ 

1 

จัดท าแนวทางการพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา  จ านวน 4 วัน 
เป้าหมายศึกษานิเทศก์และงานธุรการ จ านวน 12 คน และท างาน 35 คน 
รวม 47 คน 
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม (8X47X30) 
- ค่าอาหารกลางวัน (4X47X100) ถัวจ่าย 

รวม 

 
 
 

11,520 
18,480 
30,000 

   รวมทั้งสิ้น 30,000  
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. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูรสถานศึกษาก าหนด และได้รับ
ศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพพร้อมก้าวสู่สากลตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 

ร้อยละ 95 

2. ครูจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของ
ผู้เรียน 

ร้อยละ 95 

3. ผู้บริหารมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 95 
4. สถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับเยี่ยมข้ึนไป ร้อยละ 95 
5. สถานศึกษาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ร้อยละ 95 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 95 
7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 95 

8. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ   ร้อยละ 95 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1.1 ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างทั่วถึงอย่ามีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานสถานศึกษา 
 9.1.2 ครูจัดการเรียนการที่มีนวัตกรรมที่หลากหลาย 
 9.1.3 สถานศึกษาในสังกัดมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีเด่นขึ้นไป 
 9.1.4 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
 9.1.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
 9.1.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการ โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานการพัฒนา และการวิจัยพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
 9.1.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบ การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาท่ีชัดเจน 
 9.1.8 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
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โครงการ       การประยุกต์ใช้ ICT และ DLIT เพ่ือการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ 
       และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในโรงเรียนสังกัด 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
แผนงาน      โครงการใหม่ 
สนองนโยบายที่ 4    สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
       และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.   นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       นโยบายที่ 4 ด้านสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
                                 มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
       นโยบายที่ 5 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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   กลุ่มงานเลขาฯ กลุ่มอ านวยการ 

ผู้รับผิดชอบ     นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก, นายวิทยา ศรีพันชาติ, นางสาวชลธิชา การถาง 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
....................................................................... ......................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้พยายามผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ เพ่ือให้เป็นไปตามสังคมโลกท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างแพร่หลาย 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในฐานะหน่วยงานหลักท่ีมีภารกิจหลักในการผลักดัน
สังคมไทย เข้าสู่ยุคแห่งสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้ด าเนินโครงการต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง กระทรวง ศึกษาธิการ ได้ก าหนดเป็น ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้, การผลิตและพัฒนาครู, การผลิตและพัฒนาก าลังคนและงานวิจัย, การประเมิน
และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา, ICT เพ่ือการศึกษา และการบริหารจัดการ แล้วจึงน าปัญหาต่างๆ 
ทั้งหมดมาคลี่ออกเพ่ือแก้ไข   ให้ตรงจุด หารายละเอียดของปัญหานั้นๆ ให้เจอ โดยน าหลักอริยสัจ 4 
คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรคเข้ามาช่วยแก้ปัญหา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาสังคม
ให้ไปสู่ยุคแห่งการเรียนรู้และเป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ด าเนินการ
โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  เพ่ือให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
หลากหลายของครูและบุคลากรทางการศึกษา อันเป็นแหล่งส่งเสริมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
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การสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านการน าเสนอในช่องทางอ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นการลดช่องว่างใน
การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เข้าถึง
ข้อมูล ความรู้ สารสนเทศได้เพ่ิมมากข้ึน 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาระบบ ICT และ DLIT เพ่ือการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียน
ให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 
           2.2 เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนเป็นฐาน
เดียวกัน 
   2.3 เพ่ือพัฒนารูปแบบ DLIT ของสถานศึกษาให้สามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดมีระบบ ICT ที่สามารถใช้เพ่ือการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 
 2. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดใช้รูปแบบ DLIT ในการจัดการเรียนรู้ 
 เชิงคุณภาพ 
 1. โรงเรียนในสังกัดใช้ระบบ ICT เพ่ือการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน 

2. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดใช้รูปแบบ DLIT  ในการจัดการเรียนรู้  
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถพัฒนาระบบคลังสื่อ DLIT และสามารถให้โรงเรียน
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
4. กิจกรรมข้ันตอนและแผนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมาย

เหตุ 
1. กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน 
1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 - 

2. กิจกรรมพัฒนาระบบคลังสื่อ DLIT เพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 

1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 - 

3. กิจกรรมพัฒนารูปแบบ DLIT เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 - 
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5. งบประมาณ 
 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26             
จ านวน 500,000 บาท โดยขออนุมัติถ่ัวจ่ายได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็นในการด าเนินโครงการ 
ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน 

    

1.1 พัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน 

340,000 50,000 230,000  

1.2 ประชุมสรุป รายงาน และประเมินผล
การพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน 

  50,000 10,000 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบคลังสื่อ DLIT 
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

80,000 20,000 50,000 10,000 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนารูปแบบ DLIT เพ่ือใช้
ในการจัดการเรียนรู้ 

80,000 20,000 50,000 10,000 

รวมทั้งสิ้น 500,000 90,000 380,000 30,000 
หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
 
7. การวัดและประเมิน 

ตัวบ่งชี้สภาพความความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
- ร้อยละ 90 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดมีระบบ ICT ที่
สามารถใช้เพื่อการศึกษา ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน 
- ร้อยละ 100 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีการบูรณาการ DLIT & ICT เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
ที่มีคุณภาพและเกิดจากการประยุกต์ใช้สื่ออย่าง
สร้างสรรค ์
- ร้อยละ 90 โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบคลังสื่อ DLIT 
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

1. สังเกต 
2. การสอบถาม 
3. การประเมินผล 
 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบประเมินผล 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนมีระบบ ICT ที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ใน
การศึกษาได้ 
           8.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานเดียวกัน 
   8.3 สถานศึกษาสามารถใช้รูปแบบ DLIT ในการจัดการเรียนรู้ 
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โครงการ   การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

สนองนโยบายที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   นโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ   นายภิรมย์  ภูชมศรี , นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์ , นางสาวพิกุล   

ไชยแสน, นางสาวจรรยา สีแก้ว , นายวิทยา ศรีพันชาติ ,  
นางสาวชลธิชา การถาง, นายกุศล ภูนบทอง 

ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2561 - 30 กันยายน 2562 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 2562 เพ่ือให้หน่วยงานทุกระดับ
ในสังกัดใช้เป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานได้อย่างเชื่อมโยง  สัมพันธ์กัน  รวมทั้งเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ 
มาตรการ แนวทางการด าเนินงานตัวชี้วัด ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  
(SPBB)  ซึ่งเป็นระบบงบประมาณที่ให้ความส าคัญกับผลผลิต  ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดเป็นอย่างมาก  ที่
รัฐบาลก าหนดให้ทุกส่วนราชการใช้ด าเนินการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณและบริหารงบประมาณ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2546  เป็นต้นมา 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้หน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดมีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562  

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 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 100 เล่ม  
 เชิงคุณภาพ 

-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมี
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 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. 2562 ส่งให้กลุ่มนโยบายและแผนตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

5. กลุ่มนโยบายและแผนรวบรวม สรุป จ านวนโครงการและงบประมาณที่กลุ่มต่างๆจัดส่งให้  
โดยแยกเป็นยุทธศาสตร์  
 6. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 7. จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 8. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 9. น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 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. 2562 ส่งให้
กลุ่มนโยบายและแผนตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ต.ค.  

2.กลุ่มนโยบายและแผนรวบรวม สรุป จ านวน
โครงการและงบประมาณที่กลุ่มต่างๆจัดส่งให้ 
โดยแยกเป็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ต.ค.  

3.แต่งตั้งคณะท างานก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

ต.ค.  

4.ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  

พ.ย.  

5.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม และงบประมาณในการด าเนินโครงการ 

พ.ย.  

6.จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  

พ.ย.  

7.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

พ.ย.  

8.น าเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา 

พ.ย.  

9.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2562 สพม. 
เขต 26  

ธ.ค.  

10.จัดส่งแผนปฏิบัติการประจ าปีรายงานให้ 
สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

ม.ค.  

11.น าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ ม.ค.-ก.ย.  
12.รายงาน สพฐ. ทราบตามระยะเวลาที่ก าหนด ม.ค.-ก.ย.  
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5. งบประมาณ จากงบด าเนินงานในส านักงาน จ านวน 50,000  บาท โดยมีรายละเอียดประกอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 กิจกรรมที่ 1     
1. ประชุมคณะกรรมการก าหนดทิศทาง

และแนวทางการด าเนินงาน 
5,000  - 5,000 

 กิจกรรมที่ 2     
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

โครงการและวงเงินงบประมาณ 
5,000  - 5,000 

 กิจกรรมที่ 3     
3. จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี 

เสนอ กศจ. 
5,000  5,000  

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

 รวมทั้งสิ้น 50,000  40,000 10,000 
หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด  
และประเมินผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26   
มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562 ที่มี
ประสิทธิภาพ  

การรายงาน 
 

แบบรายงาน 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และสถานศึกษามีแผนใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินงานชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. มีเครื่องมือในการในการบริหารงบประมาณ 
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โครงการ  ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 26 ประจ าปีงบประมาณ 2562   

สนองนโยบายที่ 5   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ  นายภิรมย์  ภูชมศรี, นางสาวพิกุล  ไชยแสน, นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์ 
   นายวิทยา ศรีพันชาติ, นางสาวจรรยา  สีแก้ว, นางสาวชลธชิา การถาง,  
   นายกุศล ภูนบทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2561 - 30  กันยายน 2562 
............................................................................................................................. ................................... 
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 2562 
ขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือติดตาม ประเมินผล ระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด 
และของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น  
ปีงบประมาณ 2562 

2. เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของของสถานศึกษาในสังกัด 
และของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น 
ปีงบประมาณ 2562 

3. เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของของสถานศึกษาในสังกัด 
และของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น 
ปีงบประมาณ 2562 

4. เพ่ือแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของ
สถานศึกษาในสังกัดและของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีงบประมาณ 2562 
ให้ดียิ่งขึ้น 
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3. เป้าหมาย   
3.1 เชิงคุณภาพ 
3.1.1 ระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 

2562 พัฒนาต่อเนื่องถึงระดับดีมาก หมายถึง ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
3.1.2 สถานศึกษามีระดับคุณภาพการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 

2562 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
ในสังกัด จ านวน 2 ครั้ง 
    3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ติดตามการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 2 ครั้ง 

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 
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5. งบประมาณ จากงบส านักงาน จ านวน 100,000 บาท โดยขออนุมัติถั่วจ่ายได้ตามความเหมาะสม
และจ 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 

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     
สนองนโยบายที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   นโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ   นายภิรมย์ ภูชมศรี, นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์, นางสาวพิกุล  ไชยแสน 
    นางสาวจรรยา สีแก้ว, นายวทิยา ศรีพันชาติ, นางสาวชลธิชา  

การถาง, นายกุศล ภูนบทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2561 - 30 กันยายน 2562 
............................................................................................................................. ................................... 
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 2562 ให้ดียิ่งขึ้น 
3. เป้าหมาย   

เชิงคุณภาพ 
สามารถน าข้อมูลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณท่ีผ่านมา มาใช้เป็นข้อมูลในการ

ปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อๆไป รวมทั้งชุมชนและผู้บริการได้รับทราบการด าเนินงานและอุปสรรค
ในรอบปีที่ผ่านมาจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

เชิงปริมาณ  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต26  

จ านวน 100 เล่มเพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท างานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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4. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

5. งบประมาณ จากงบส านักงาน จ านวน 40,000 บาท โดยขออนุมัติถ่ัวจ่ายได้ตามความเหมาะสม
และจ าเป็นในการด าเนินโครงการ ดังนี้ 

ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 กิจกรรมที่ 
จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 
2561 

    

 -ประชุมคณะกรรมการ
จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินประจ าปี 

2,000  2,000  

 -ค่าจัดท ารูปเล่ม 
จ านวน 100 เล่ม 

38,000  38,000  

 รวมทั้งสิ้น 40,000  40,000  
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 
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โครงการ      สรรหาบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26 
สนองนโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
ผู้รับผิดชอบ    1. นายทองสุข  มาตย์ค ามี     รอง ผอ.สพท.มัธยมศึกษา เขต  26 
      2. นางกุสุมา  โอษะคลัง    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
      3. นายบุญเติม  ปัญญาสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
      4. นางสาวอัญชลี  วงศ์แสน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม 2561 – 30  กันยายน  2562 
................................................................................................................................................................  
1.หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลนับเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งของการบริหารองค์การ  ถึงแม้องค์การจะมี 
ความพร้อมในด้านปัจจัยการบริหารอ่ืน ๆ สักปานใดก็ตาม ถ้าการบริหารงานบุคคลขาดประสิทธิภาพ 
ก็จะท าให้การพัฒนาองค์การไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลว ในการบริหารงานของรัฐหรือองค์การเอกชนก็ตาม ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญประการหนึ่งคือ  
กลุ่มบุคคลที่ท างาน ในองค์การ ทัง้นี้เพราะแม้ว่าองค์การจะมีงบประมาณอย่างเพียงพอ มีการจัด
องค์การและการบริหารงานที่ดี    มีอุปกรณ์ และวัสดุต่าง ๆ อย่างครบครัน แต่ถ้าหากมีผู้ปฏิบัติงาน
ไม่ดี ไม่มีความรู้ ความสามารถ และไม่ประพฤติอยู่ในระเบียบวินัยอันดีแล้ว  การบริหารงานก็จะไม่
บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย  ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการทุกอย่าง เพ่ือสร้างคน
ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะในองค์การของรัฐที่มีการวางแผน การ
ด าเนินการเกี่ยวกับบุคคลในหน่วยงาน นับตั้งแต่การวางแผนอัตราก าลังคน การสรรหาและการบรรจุ
แตง่ตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามลักษณะงาน การจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเพื่อ
เป็นการบ ารุงขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรการพัฒนาเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะและศักยภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น 
 ภารกิจหลักของกลุ่มบริหารงานบุคคลมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพโดยยึดประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับเป็นส าคัญ  ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ได้มอบอ านาจให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการสรรหาพนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล จึงจ าเป็นต้องด าเนินการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้  
ความสามารถ  มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
สนองความต้องการของหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.เพ่ือเป็นการาเพ่ิมอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
3.เพ่ือให้ได้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นครูมืออาชีพจริงไปปฏิบัติหน้าที่ท า 

การสอนในสถานศึกษา 
4.เพ่ือสรรหาบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ และตรงตามความต้องการของโรงเรียน และ 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
5.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สามารถบริหาร

จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
6.เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
7.เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

3. เป้าหมาย 
 3.1  ด้านคุณภาพ 
                     3.1.1  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถสรรหาบุคลากรได้ตรงตามความ
ต้องการของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         3.1.2  บุคลากรที่ได้รับการสรรหา มีความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ครูผู้สอน และบุคลากรต าแหน่งอ่ืน ๆ  
  3.1.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สามารถสรรหาบุคลากรได้
ตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.2  ด้านปริมาณ 
3.2.1  ด าเนินการคัดเลือก โดยการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อบรรจุ

และแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
   3.2.2  ด าเนินการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ประสงค์ขอย้ายไปโรงเรียนอ่ืนในสังกัดหรือไปสังกัดอ่ืน 
                     3.2.3  โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอัตราว่าง  ได้รับการสรรหาบุคลากร 100 %  
  3.2.4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการสรรหาบุคลากรในต าแหน่งที่ว่างได้
ครบถ้วน 
4. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
6. วิธีด าเนินการ 
ล าดับ

ที ่
การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

1- 31 ต.ค. 
2562 

- 
กลุ่ม

บริหารงาน
บุคคล สพม.26  

2 ขั้นด าเนินการ 
ประกาศรับสมัคร, รับสมัคร, คัดเลือก, 
ประกาศผลการคัดเลือก, บรรจุแต่งตั้ง 
-  การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2562   
(ตามที่ สพฐ.

ก าหนด) 
 

200,000 
 

 
กลุ่ม

บริหารงาน
บุคคล สพม.26 
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และบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง 
ครูผู้ช่วย  กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมี
เหตุพิเศษ(นักศึกษาทุน สควค., ครู
พัฒนาท้องถิ่น, ครูทุนภาษาท่ีสอง) 
- การคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ในสถานศึกษา
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  26 
- การคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ในสถานศึกษา
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  26 
-  การด าเนินการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา  ต าแหน่งครูผู้สอน 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค. (2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
- สรุปรายงานผล 

31 ต.ค.  
2562    

- 
กลุ่ม

บริหารงาน
บุคคล สพม.26  

 รวม  200,000  
 
รายละเอียดงบประมาณ 

การด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
ต าแหน่งครูผู้สอน ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) การคัดเลือกฯ ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้าง
ชั่วคราวในสถานศึกษา  และในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  การด าเนินการบริหารอัตราก าลัง
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว                                        จ านวน  200,000 บาท 

 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการสอบ    134,200 บาท 
 2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    30,800  บาท 
 3. ค่าวัสดุ           32,000  บาท 
4. อ่ืนๆ เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ                 3,000    บาท 
 รวมทั้งสิ้น              200,000 บาท 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
8.  ผู้รับผิดชอบ 
 1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
 2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 3. เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพม. 26 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนได้ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่จริงๆ 
 2. การปฏิบัติงาน/การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
              4.  โรงเรียนมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรในโรงเรียนและ
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ตรงตามความต้องการ  
 5.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลน
บุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ตรงตามความต้องการ 
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โครงการ                  ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับระบบ 
                             การควบคุมภายใน ประจ าปี 2562 
สนองนโยบายที่ 5       เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายทองสุข  มาตย์ค ามี  นางขันทอง  พิมพ์แสนศรี  นางชุติมา  นามศรีอุ่น   
                             นางสาวอาภรณ์  สิงหะสุริยะ  นางอุษามณี  เหล่าอรรคะ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม  2561 – กันยายน  2562 
.............................................................................................. .................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกระบวนการท างานที่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานของ
รัฐให้มีข้ึนตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ว่าจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ  
 จึงถือเป็นอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ที่รับผิดชอบทั้งผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคนในหน่วยงานต้องร่วมมือกันด าเนินงานการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังก าหนด 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในระบบควบคุมภายใน 
 2.2 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสามารถด าเนินการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน และจัดท ารายงานการควบคุมภายในได้ถูกต้องทันตามก าหนดเวลา 
 2.3 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานในหน้าที่ของบุคลากร 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  -  รอง ผอ.สพม./ผอ.กลุ่ม/บุคลากรกลุ่ม ๆ ละ 1 คน         จ านวน  15  คน 
  -  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบ  
                        จ านวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน                            จ านวน   70  คน 
                                                                            รวมจ านวนทั้งสิ้น      85  คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัด รายงานผลการควบคุมภายใน และรายงานผล
การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ได้ถูกต้องทันก าหนดเวลา 
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4. กิจกรรม 
 4.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 4.2 แต่งตั้งคณะท างานและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
           4.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ผู้รับผิดชอบ 
 4.4 ประชุมคณะท างานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4.5 สรุปรายงานผลการด าเนินการควบคุมภายใน 
  - รายงาน สพฐ. ภายใน 90 วนั นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
5. งบประมาณ 
 - ค่าอาหารกลางวัน                    85 x 100 x 1   =    8,500   บาท 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         85 x 30 x 2     =    5,100  บาท 
          - ค่าตอบแทนวิทยากร                                       =  3,600   บาท 
          - ค่าท่ีพักวิทยากร                                             =    800   บาท 
          - ค่าพาหนะวิทยากร                                         =  6,000   บาท 
 - ค่าถ่ายเอกสาร                                              =  8,000   บาท 
          - ค่าวัสดุ                                                       =  3,000   บาท 
                 รวมทั้งสิ้น จ านวน                               35,000  บาท 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
6. การประเมินผล  
 การติดตามการรายงานผลการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้บริหารหรือครูผู้รับผิดชอบและบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
 7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และสถานศึกษาในสังกัด จัดวางระบบ
และรายงานผลการด าเนินงานควบคุมภายในได้ถูกต้องทันตามก าหนดเวลา 
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โครงการ               การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 เขต 26 
สนองนโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ           1. นางสาวอาภรณ์  สิงหะสุริยะ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
                          2. นางชุติมา นามศรีอุ่น นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ 
                               ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่  1  กุมภาพันธ์  2562 -  30  กันยายน  2562 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
           ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการท างานที่ดี
และคล่องตัว ทันต่อเหตุการณ์ เนื่องจากนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจทัน ต่อท่ีนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบในการปฏิบัติด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถและประสบการณ์
ใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และ
สามารถเป็นผู้น าที่ดี 
  2.2 สถานศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานเพื่อน 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   2  คน 
   3.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษา        จ านวน  35 คน 
   3.1.4 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม                    จ านวน   8  คน 
   3.1.5 เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

    จ านวน   4  คน 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ได้ดียิ่งขึ้น 
   3.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของทางราชการได้อย่างรวดเร็ว 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
  จัดประชุมทุกเดือน ตลอดปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม หรือตามมติที่ประชุมก าหนด โดย
มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1. วิเคราะห์ภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนดแผนการประชุม แจ้ง
ให้กลุ่มงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และสถานศึกษาในสังกัดทราบ 
         2. ประสานกับกลุ่มงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
รวบรวมเรื่องที่จะน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือจัดท าเอกสารวาวระการประชุม 
         3. ด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
         4. ประสานการจัดสถานที่ประชุม การเตรียมสื่อ อุปกรณ์ ส าหรับใช้ในการประชุม 
พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับรับรองผู้มาประชุมและการเตรียมการอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
         5. บันทึกการประชุมและจัดท ารายงานการประชุม แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผลการ
ประชุมและด าเนินการตามมติที่ประชุม 
         6. ประสาน ติดตามรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม เพื่อเสนอ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และผู้เกี่ยวข้องทราบ 
5. งบประมาณ 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26              
จ านวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดประกอบการใช้จ่าย ดังนี้ 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ค่าอาหารกลางวัน (100 

บาท x 50 คน x 6 เดือน) 
30,000 - 30,000  

2. 
 
 
3. 
 
4. 
5. 

ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (30 บาท x 2 
มื้อ x 50 คน x 6 เดือน) 
ค่าพาหนะ จ านวน 3 คัน 
x 1,000 บาท x 6 เดือน 
ค่าวัสดุ  
ค่าถ่ายเอกสาร 

18,000 
 
 

18,000 
 

7,000 
7,000 

- 18,000 
 
 

18,000 
 
 

7,000 

 
 
 
 
 

7,000 

 (ถัวจ่ายทุกรายการ)     
 รวม 80,000 - 73,000 7,000 
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6.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความสนใจ
เข้าใจในระเบียบ และระบบการท างานที่ดี  
สามารถน าไปปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

1. สังเกตพฤติกรรมขณะเข้า
ประชุม 
2. การอภิปราย ซักถามและ
สอบถาม 

1. แบบประเมิน 
2. แบบสอบถาม 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 
 7.2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
มีความเข้าใจในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
 7.3 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ได้รับ
ทราบกระบวนการพัฒนาทางวิชาชีพครู  และสร้างความเข้าใจ  ความร่วมมืออันดี 

7.4 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสนองนโยบายส าคัญ  เร่งด่วน ของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี 
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โครงการ     เสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ 
   การศึกษา 
สนองนโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ     1. นางสาวอาภรณ์  สิงหะสุริยะ       นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
                    2. นางอุษามณี  เหล่าอรรคะ    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
                    3. นางขันทอง  พิมพ์แสนศรี    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
                    4. นางชุติมา  นามศรีอุ่น นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ 
          ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ   วันที่  1  ตุลาคม  2561 -  30  กันยายน  2562 
............................................................................................................................. ............................... 
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 
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2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 
  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 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26   จ านวน   1   คน 
   3.1.2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

       จ านวน  2  คน 
   3.1.3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม                         จ านวน   8  คน 
   3.1.4 คณะท างานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด                  จ านวน  40 คน   
      3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีข้อมูลสารสนเทศ
ประกอบการบริหารและการจัดการศึกษา 
   3.2.2  เกิดการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานอย่างเป็นกระบวนการ มีขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการท างานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
   3.2.3 เป็นแบบอย่างและบูรณาการในการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในสังกัดโดยใช้
ระบบกระบวนการเป็นตัวเชื่อมโยงเรียนรู้ระหว่างกัน 
            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. 2560 
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   4.1.4 คณะท างาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รวบรวมข้อมูลและรายงานผลตามปฏิทิน
ปฏิบัติงานที่ก าหนด 
    4.1.5 ด าเนินการประชุม (ครั้งที่ 2) เพื่อรวบรวมข้อมูลตามแบบติดตามที่ก าหนด
และท าการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
   4.16 น าเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

4.2 กิจกรรมและการด าเนินงาน รายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษา วิเคราะห์  แนวทางการบริหาร

จัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรอบ
การติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผล รวมถึงภารกิจอ านาจหน้าที่ของ
กลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มิถุนายน 2561 นางสาวอาภรณ์  
สิงหะสุริยะ 
นางอุษามณี เหล่า
อรรคะ 
นางขันทอง พิมพ์
แสนศรี 

2 แต่งตั้งคณะท างานและก าหนดผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละมาตรฐานเพื่อด าเนินงานตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ัง
ระบบ 

มิถุนายน 2561 นางสาวอาภรณ์  
สิงหะสุริยะ 
นางอุษามณี เหล่า
อรรคะ 
นางขันทอง พิมพ์
แสนศรี 

3 ด าเนินการประชุม (ครั้งที่ 1) เพ่ือชี้แจงท า
ความเข้าใจ ให้กับคณะท างานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท างานตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายงาน
ไตรมาสที่ 3) 

มิถุนายน 2561 นางสาวอาภรณ์  
สิงหะสุริยะ 
นางอุษามณี เหล่า
อรรคะ 
นางขันทอง พิมพ์
แสนศรี 

4 รวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานผลการบริหารจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ผ่านระบบ (e-MES) ในไตรมาสที่ 3 

กรกฎาคม 2561 นางสาวอาภรณ์  
สิงหะสุริยะ 
นางอุษามณี เหล่า
อรรคะ 
นางขันทอง พิมพ์
แสนศรี 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
5 ด าเนินการประชุม (ครั้งที่ 2) เพ่ือชี้แจงท า

ความเข้าใจ ให้กับคณะท างานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท างานตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายงาน
ไตรมาสที่ 4) 

กันยายน 2561 นางสาวอาภรณ์  
สิงหะสุริยะ 
นางอุษามณี เหล่า
อรรคะ 
นางขันทอง พิมพ์
แสนศรี 

6 รวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานผลการบริหารจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ผ่านระบบ (e-MES) และตาม
แบบฟอร์มที่ส านักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ในไตร
มาส ที่ 4 

กันยายน 2561 นางสาวอาภรณ์  
สิงหะสุริยะ 
นางอุษามณี เหล่า
อรรคะ 
นางขันทอง พิมพ์
แสนศรี 

 
5.  งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 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 - 12,200 -  12,200  
2. ประชุมคณะท างานมาตรฐานเขตพ้ืนที่

การศึกษา (ครั้งที่ 1)  
  2.1 ค่าอาหารกลางวัน (40 คน x 100 
บาท x 1 มื้อ) 
  2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 
30 บาท x 2 มื้อ) 

     
 

4,000 
 

2,400  

6,400 
 
   

3. ประชุมคณะท างานมาตรฐานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ครั้งที่ 2)  
  3.1 ค่าอาหารกลางวัน (40 คน x 100 
บาท x 1 มื้อ) 
  3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 

- -  
 

4,000 
 

2,400  

6,400 
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30 บาท 
       x 2 มื้อ) 

4. ค่าถ่ายเอกสาร - - 5,000 5,000 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 12,200 17,800 30,000 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและ
ผู้รับบริการที่มีต่อสภาพแวดล้อมของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 
 

1. ประเมินตามมาตรฐานทั้ง 3  
   มาตรฐานของ สพฐ. 
2. ประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร 
3. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
   การปฏิบัติกิจกรรม 

1. หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตาม
มาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของ สพฐ. 
2. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้ข้อมูลและสารสนเทศประกอบการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
 7.2 การบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ 
 7.3 มีการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และเกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม 
 7.4 เกิดการบูรณาการและความเชื่อมโยงในการพัฒนางานไปสู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
และเป็นรูปธรรม 
 7.5 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาสูงขึ้น 
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โครงการ     วันส าคัญต่าง ๆ 
สนองนโยบายที่ 5   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ     กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ     นางขันทอง  พิมพ์แสนศรี และ นางชุติมา นามศรีอุ่น 
ระยะเวลาในการด าเนินการ    ตลอดปีปฏิทิน ปี พ.ศ. 2562 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ซึ่งได้ก าหนดความมุ่งหมายและ
หลักการการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ตลอดปี
ปฏิทินได้มีวันส าคัญหลายวันที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานในการจัดกิจกรรม เช่น วันส าคัญทางศาสนา วัน
ส าคัญทางประเพณีของไทย วันส าคัญของชาติ เป็นต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
26 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของวันส าคัญดังกล่าว  จึงได้จัดให้มีโครงการวันส าคัญขึ้น เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้หน่วยงานได้ปฏิบัติกิจกรรมวันส าคัญและเทิดทูนชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือได้ทราบถึงกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันส าคัญต่าง ๆ 
          2.2  เพ่ือสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ ของไทย 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
  บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้น 

3.2 ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
  3.2.1 บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันส าคัญต่าง ๆ 

3.2.2 บุคลากรในสังกัดสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ของ
ไทยให้คงอยู่ตลอดไป 

3.2.3 บุคลากรในสังกัดภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย 
และด ารงความเป็นไทย 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมและวันส าคัญต่าง ๆ  เช่น  วันขึ้นปีใหม่  งานวันสงกรานต์ 
การเข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช  วันแม่แห่งชาติ  วันพ่อแห่งชาติ  ฯลฯ  ตลอดจนการประดับผ้า 
ตกแต่งสถานที่ราชการ 
ในวันส าคัญต่าง ๆ 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวนเงิน  80,000  บาท  (แปดหมื่นบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการ 
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ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
-กิจกรรมวันสงกรานต์ 
ถัวจ่ายทุกรายการ 

10,000   
10,000 

 

2 กิจกรรมร่วมงานรัฐพิธี 
-วันปิยมหาราช 
-วันแม่แห่งชาติ 
-วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 
-วันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ/
วันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร 
-วันส าคัญอ่ืนๆ ที่รัฐบาล
ก าหนด 
-วัสดุ(ธงชาติ/ธงตรา
สัญลักษณ์ต่างๆ/ป้าย/ผ้า
ต่วน) 
ถัวจ่ายทุกรายการ 

70,000   
3,000 
2,000 
2,000 

10,000 
 
 
 
 

26,500 
26,500 

 

  80,000  80,000  
 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
บุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม
วันส าคัญต่างๆ 

-การสังเกต -แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  บุคลากรในสังกัดมีความตะหนักและเห็นความส าคัญของวันส าคัญต่างๆ 
 2. บุคลากรในสังกัดภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและด ารงความ
เป็นไทย 
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โครงการ การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการ การปฏิบัติการตาม 
ค ารับรองปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และยั่งยืน 

สนองนโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายทองสุข  มาตย์ค ามี  นางชุติมา นามศรีอุ่น  

นางขันทอง  พิมพ์แสนศรี  นางสาวอาภรณ์  สิงหะสุริยะ  
นางอุษามณี  เหล่าอรรคะ   

ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2561  -  30  กันยายน  2562 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล   

การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ  เป็นการด าเนินการตาม
กรอบแนวทาง  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพการให้บริการ  ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจและอาจจัดให้มีการประเมินผลภาพรวมของผู้บังคับบัญชา
แต่ละระดับหรือหน่วยงานในส่วนราชการ  โดยส่วนราชการที่ให้บริการมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด  สามารถเพ่ิมผลงานโดยไม่เป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่าย หรือสามารถด าเนินการตามแผน                   
ลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด และเพ่ือให้หน่วยงานน าแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐเป็นองค์กรมาตรฐาน   
  เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานตาม
กรอบเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ การรายงานผลการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิภาพผลคุ้มค่า ของกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหารส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2562 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งจัดท าโครงการ
รองรับเพื่อด าเนินการต่อไปทุกปี 
2.  วัตถุประสงค์   
 2.1  เพ่ือให้การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดกรอบประเมินของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.2  เพื่อสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการให้ผู้บริหารใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้บริหารโรงเรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
ตระหนักในภารกิจที่จะต้องด าเนินให้บรรลุเป้าหมาย   
 2.3  เพื่อน าแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ในการพัฒนา
องค์กรและขยายผลสู่สถานศึกษาในสังกัด   
 2.4  เพื่อให้การจัดท ารายงานและข้อมูลการตรวจติดตามตัวชี้วัดการจัดท าค ารับรองปฏิบัติ
ราชการเป็นไปตามผลการด าเนินงานแต่ละตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้   
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 2.5  เพื่อพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาม
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ผู้บริหารและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26    
 3.2  เชิงคุณภาพ   
  1.  สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ด าเนินการลงนามตามค ารับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้อย่างครบถ้วน  พร้อม
ด าเนินการตามค ารับรองตามแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ   
  2.  ทุกกลุ่มใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ด าเนินการสรุปผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดได้ 100 % เพื่อรายงานข้อมูล  KRS  ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ครบทันตามก าหนดต่อไป 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะ
และมีความพร้อมในการด าเนินการยกระดับคุณภาพการบริหารงานตามแผนพัฒนาองค์กร ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
  4.  แต่ละกลุ่มใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และโรงเรียน
สามารถวางแผนยุทธศาสตร์และสามารถรวบรวม  สร้าง  จัดระเบียบ  ปรับเปลี่ยน ประยุกต์ใช้ความรู้
ในองค์กรโดยพัฒนาระบบจากข้อมูลไปสู่สารสนเทศ  เพื่อให้เกิดความรู้และเป็นฐานข้อมูลในการจัด
ความรู้  (KM)  ในระดับกลุ่มและระดับสถานศึกษา   
4.  กิจกรรม   
 -  กิจกรรมที่ด าเนินการตามโครงการ 
ที ่ รายการกิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
หมาย
เหตุ 

1 
2 
 
3 
4 
 
5 
 
6 
7 
8 
 

จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมรับทราบนโยบายการจัดท า
ค ารับรอง 
แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัด 
ด าเนินการประชุมชี้แจงการจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ ปี 62 
ระดับเขตพ้ืนที่ รอบที่ 1 และ รอบท่ี 2  
จัดท าเอกสารชี้แจงแนวทางด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติ
ราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด 35  โรงเรียน 
ศึกษาดูงาน 
ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน 
ด าเนินการติดตามและการรายงานและสรุปผลการด าเนินตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  รอบที่  1 

ก.พ. 62 
มี.ค.  62 

 
มี.ค.  62 
มี.ค.  62 
มี.ค.  62 

 
มี.ค.  62 

มี.ค.-เม.ย. 62 
 มี.ค.-เม.ย. 62 
มี.ค. – เม.ย. 62 
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9 
 
10 

ด าเนินการติดตามและการรายงานและสรุปผลการด าเนินตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  รอบท่ี  2 
ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปการด าเนินการตามค า
รับรองตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ  2562 

ก.ย. - ต.ค. 62 
 

ต.ค. 62 

 

 
5.  งบประมาณ   หมวดกิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ  
 งบประมาณท้ังสิ้น  รวม  150,000  บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ที ่
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจง ในการใช้

งบประมาณ 

ประเภทค่าใช้จ่าย 
รวม

งบประมาณ
ทั้งสิ้น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 

ค่าใช้
สอย 

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

18,680 - - 18,680 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 35 คนๆ คนละ 
30 บาท จ านวน 1 มื้อ  

- - 
1,050 1,050 

3. ค่าวัสดุ  - 12,270 - 12,270 
4. ค่าถ่ายเอกสาร  - - 8,000 8,000 
5 ศึกษาดูงาน - - 110,000 110,000 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 18,680 12,270 119,050 150,000 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

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) 

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

-  แบบประเมินโครงการ 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบสังเกตการณ์ 
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ในระดับกลุ่มใน สพม. 26 และ
ระดับโรงเรียนได้ 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สามารถจัดท าค ารับรองกาปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้ตามกรอบประเมินครอบคลุมทุก
มิติและตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร.  ก าหนด  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
26 รับทราบนโยบายและทราบแนวทางการด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการได้อย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัด   
 2. ทุกกลุ่มในเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
และสามารถวิเคราะห์จัดการความรู้ (KM) ในระดับกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 และในระดับสถานศึกษา  

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีแผนการด าเนินการรองรับการ
ปฏิบัติงานตาม  ค ารับรองการปฏิบัติราชการในปีต่อไป 
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โครงการ     เชิดชูครูผู้มีวินัยดีเด่น 
สนองนโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มกฎหมายและคดี 
ผู้รับผิดชอบ    นายเสนอ  เวียงบาล นิติกรช านาญการพิเศษ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีและเป็น
ก าลังส าคัญของประเทศชาติในอนาคต  การส่งเสริมและเชิดชูเกียรติครูผู้มีวินัยดีเด่น เพื่อเป็น
แบบอย่างให้กับครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะหากครูมีวินัย ก็จะ
ส่งผลต่อนักเรียน โดยจะท าให้ครูตั้งใจอบรมสั่งสอนนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และในทางจิตวิทยาถือว่าวัยเด็กเป็นวัยที่สามารถจดจ าและเลียนแบบ
พฤติกรรมของผู้ที่ใกล้ชิดและผู้ที่ตนเคารพนับถือ  ดังนั้นหากเด็กนักเรียนได้ครูที่มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีระเบียบวินัย เด็กนักเรียนเหล่านั้นก็จะเลียนแบบพฤติกรรมที่ดีของครู ท าให้เด็กนักเรียนเป็นคน
ที่มีระเบียบวินัยเช่นเดียวกับครู 
 กลุ่มกฎหมายและคดี  จึงได้จัดท าโครงการเชิดชูครูผู้มีวินัยดีเด่น เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26  ได้รับการเชิดชูเกียรติว่าเป็นครูผู้มีวินัยดีเด่น 
 2.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26  ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีวินัยดีเด่น ในสังกัด สพม.26  จ านวน  
70 คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดได้รับการเชิดชูเกียรติว่าเป็นครูผู้มี
วินัยดีเด่น 
4. กิจกรรม 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. 
2. 
3. 

เสนอขออนุมัติโครงการ 
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประชุมพิจารณาเห็นชอบครูผู้มีวินัยดีเด่น 

ตุลาคม 2561 
มกราคม 2562 
กันยายน 2562 

นายเสนอ เวียงบาล 
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5.งบประมาณ 
     จากงบประมาณส านักงาน จ านวน 30,000  บาท รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ 
ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ดังนี้ 
ที ่ กิจกรรม/

รายละเอียด 
เป้าหมาย งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
 -จัดประชุมเพื่อ

พิจารณาเห็นชอบครู
ผู้มีวินัยดีเด่น 
- ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 
160 บาท x20 คน 
เป็นเงิน 3,200 บาท 
-จัดประชุมเพื่อมอบ
เกียรติคุณบัตรครูผู้มี
วินัยดีเด่น  
- ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 
160 บาท x100 คน 
เป็นเงิน 16,000 บาท 
-ประกาศเกียรติคุณ
บัตรจ านวน 70 ฉบับ 
x50บาท เป็นเงิน 
3,500 บาท  
-ค่าจัดสถานที่ 1,000
บาท 
-ค่าวัสดุ 6,300 บาท 
(ขออนุมัติถัวจ่าย 
ทุกรายการ) 

   
 
 
3,200 
 
 
 
 
 
 
16,000 
 
 
 
3,500 
 
 
 
1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,300 

 
 
 
3,200 
 
 
 
 
 
 
16,000 
 
 
 
3,500 
 
 
 
1,000 
 
6,300 

 รวม     30,000  
 
 
 
 
 
 
 



279 

 

 

6. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการเชิดชู
เกียรติว่าเป็นครูผู้มีวินัยดีเด่น 
และเป็นแบบอย่างแก่ครูและ
นักเรียน จ านวน 70 คน 

1.สังเกตพฤติกรรม 
2.ประเมินโครงการ 

1.แบบประเมิน 
2.แบบประเมินโครงการ 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 ได้รับการเชิดชูเกียรติว่าเป็นครูผู้มีวินัยดีเด่น เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน จ านวน 70 คน 
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โครงการ    บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและสอบสวนวินัย ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

สนองนโยบายที่ 5   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มกฎหมายและคดี 
ผู้รับผิดชอบ     นายเสนอ  เวียงบาล นิติกรช านาญการพิเศษ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมได้ก าหนดหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา ไว้ในมาตรา 95 วรรคแรก ก าหนดไว้ว่า  ให้ผู้บังคับบัญชา 
มีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 
และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และวรรคห้า ก าหนดไว้ว่า เมื่อมีการกล่าวหา โดยปรากฏ
ตัวผู้กล่าวหา หรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัย โดย
ยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่า กรณีมีมูลที่
ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยจึงจะ
ยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที ดังนั้นจึง
เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 กลุ่มกฎหมายและคดี  จึงได้จัดท าโครงการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและสอบสวนวินัย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.เพ่ือให้การด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง และสอบสวนวินัย ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  เป็นไปตามแนวปฏิบัติ 
ระเบียบกฎหมายที่ก าหนด 
 2.เพ่ือให้การด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง และสอบสวนวินัย ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
ถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง และสอบสวนวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน  12 คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง และสอบสวนวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ด้วยความรวดเร็วถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม 
 
 
 



281 

 

 

4. กิจกรรม 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. 
2. 
 

เสนอขออนุมัติโครงการ 
ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงและ
สอบสวนวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 

ตุลาคม 2561 
1 ตุลาคม 2561-30
กันยายน  2562 

นายเสนอ เวียงบาล 
คณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงและ
คณะกรรมการสอบสวน
วินัย 

 
5.งบประมาณ 
     จากงบประมาณส านักงาน จ านวน 50,000  บาท รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ 
ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ดังนี้ 
ที ่ กิจกรรม/

รายละเอียด 
เป้าหมาย งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
 ด าเนินการสืบสวน

ข้อเท็จจริงและ
สอบสวนวินัย 
-ค่าตอบแทน 30,000
บาท 
-ค่าวัสดุ 20,000 
บาท 
(ขออนุมัติถัวจ่าย 
ทุกรายการ) 

  
 
 
30,000 

  
 
 
 
 
20,000 

 
 
 
30,000 
 
20,000 

 รวม  30,000  20,000 50,000 
 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการทางวินัยอย่างรวดเร็ว
ถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ประเมินโครงการ แบบประเมินโครงการ 
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7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการทางวินัยอย่างรวดเร็วถูกต้องโปร่งใสและเป็น
ธรรม 
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โครงการ ตรวจสอบภายในเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
 ปีงบประมาณ 2562 
สนองนโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
กลุ่มที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภวิสร์ภร  อุปนันท์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2561  -  กันยายน  2562 
................................................................................ ................................................................................ 
1.หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้เน้นการจัดการศึกษาโดยการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้าน
บริหารงานทั่วไป ให้ถึงระดับสถานศึกษา ท าให้สถานศึกษาได้รับเงินงบประมาณในการบริหารจัดการ
มากยิ่งขึ้น   การบริหารงานการเงิน บัญชีและการพัสดุ ในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่อง
ส าคัญยิ่ง  และจ าเป็นต้องมีระบบควบคุมภายในที่ดี เพ่ือป้องกันการทุจริตและการบริหารความเสี่ยง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่มีความส าคัญในการสอบทาน ทบทวน
และประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ว่าด าเนินการไปตามนโยบาย
การบริหาร แผนงานและระเบียบวิธีปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของราชการ 
ประกอบกับ ปีงบประมาณ 2560 ผู้ตรวจสอบภายในยังไม่ได้มีการออกตรวจสอบการด าเนินงานด้าน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในได้ย้ายมาระหว่างปี  
จึงมีเพียงการตรวจสอบการด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา คือ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่มีภารกิจด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และเบิกจ่ายงบประมาณ  
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ได้ดีและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบอัตราก าลังที่มีจ ากัด 
เพียง 1 อัตรา ผู้ตรวจสอบภายใน วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาอุปสรรคของงานตรวจสอบภายใน
แล้วพบว่า ต้องใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไข” จึงมีแนวคิดเกี่ยวกับ
การสร้างเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในระดับสหวิทยาเขตขึ้น อันจะส่งผลให้การตรวจสอบภายในมี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
รวมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 และหน่วยรับตรวจ ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการตรวจสอบภายในเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และสถานศึกษาในสังกัด                    
มีระบบการควบคุมการเงินที่ดี ป้องกันการรั่วไหลและสูญหาย มีการดูแล ป้องกันทรัพย์สินที่รัดกุม
และสามารถตรวจสอบได้ มีการใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างคุ้มค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ 
เกิดความโปร่งใสทางการเงิน สามารถตรวจสอบได้   
 2.2 เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรและส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีม รวมทั้งสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเพ่ือระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารการเงิน
การบัญชีที่มีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 
 3.1   เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1) เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนละ 1 คน รวม 35 คน 
วิทยากรและคณะท างาน จ านวน 15 คน 
 2) หน่วยรับตรวจ จ านวน 16 แห่ง  ประกอบด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 1 แห่ง และสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 15 แห่ง  
 3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
บริหารงานด้านการเงินการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  3) สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย จ านวน 15 โรงเรียน ที่ได้รับการตรวจสอบภายใน 
มีผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีในระดับดีขึ้นไป 
  4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีผลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีการเงิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 4.1 เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติ 
 4.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในและการบริหารด้านการเงิน
การบัญชีของสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ด าเนินการในลักษณะ
บรรยายทางวิชาการ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และเปลี่ยนแนวคิด รวมทั้งตอบปัญหาข้อซักถาม 
 4.3 ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26  
  4.3.1 จัดท าแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
  4.3.2 แจ้งโครงการหรือแผนการตรวจสอบให้ กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์/กลุ่มที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดเตรียมหลักฐาน 
  4.3.3 ด าเนินการตรวจสอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ประกอบด้วย 
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   1) การควบคุมทางการเงิน ได้แก่ ด้านการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) และการเบิกจ่ายเงิน 
   2) การควบคุมบัญชีในระบบ GFMIS ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร (ทุก
บัญชี) เงินฝากคลัง และลูกหนี้เงินยืม (ทุกบัญชี) 
   3) การควบคุมเงินทดรองราชการ 
 4) งบเดือนใบส าคัญและหลักฐานการจ่าย 
 5) การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ/เงินประจ าต าแหน่ง 
 6) การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน 
 7) การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และวิธีคัดเลือก 
 8) ด้านความรับผิดทางละเมิดและทางแพ่ง ได้แก่ ระบบงานความรับผิดทาง
ละเมิด  ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง  ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา และระบบงาน
ฐานข้อมูลลูกหนี้ 
 9) งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การตรวจสอบการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ  การตรวจสอบค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ 
 4.3.4 รายงานผลการตรวจสอบ 
  1) รายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
  2) แจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ เพ่ือด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ               ให้ถูกต้อง 
  3) สรุปผลรายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.4 ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 15 โรงเรียน 
  4.4.1 ประชุมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 เพ่ือวางแผนการตรวจสอบ 
  4.4.2 จัดท าแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
  4.4.3 แจ้งโครงการ/ปฏิทินการตรวจสอบให้โรงเรียนเป้าหมายทราบ เพ่ือจัดเตรียม
หลักฐาน 
  4.4.4 ด าเนินการตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ตามปฏิทินประจ าเดือน 
ประกอบด้วย 
   1) ตรวจสอบการเงิน การบัญชี 
   2) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   3) เงินรายได้สถานศึกษา 
   4) การจัดซื้อจัดจ้าง 
  4.4.5 รายงานผลการตรวจสอบ 
  1) รายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
  2) แจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ เพ่ือด าเนินกาตาม
ข้อเสนอแนะให้ถูกต้อง 
  3) สรุปผลรายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 4.5 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 4.6 เข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ผู้ตรวจสอบภายในตามหลักสูตรของ
กรมบัญชีกลาง 
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. เสนอโครงการฯ 
เพ่ือขออนุมัติ 

            

2. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
เครือข่ายผู้
ตรวจสอบภายใน
และการบริหารงาน
การเงินและบัญชี
ของสถานศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
26 

            

3. ตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
26 
3.1 จัดท าแผน
ปฏิบัติงาน 
(Engagement 
Plan) 
3.2 แจ้งโครงการ
ให้ กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์/กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง จัดเตรียม
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หลักฐาน 
3.3 ด าเนินการ
ตรวจสอบ 
3.4 รายงานผลการ
ตรวจสอบ 

4 ตรวจสอบ
สถานศึกษาใน
สังกัด จ านวน 15 
โรงเรียน 
4.1 ประชุม
เครือข่ายผู้
ตรวจสอบภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
26 เพ่ือวาง
แผนการตรวจสอบ 
4.2 จัดท าแผน
ปฏิบัติงาน 
(Engagement 
Plan) 
4.3 แจ้งโครงการ/
ปฏิทินการ
ตรวจสอบให้
โรงเรียนทราบ เพื่อ
จัดเตรียมหลักฐาน 
4.4 ด าเนินการ
ตรวจสอบ 
4.5 รายงานผลการ
ตรวจสอบ 

            

5. รายงานผลการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

            

6. เข้ารับการอบรม
และพัฒนาความรู้ผู้
ตรวจสอบภายใน
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ตามหลักสูตรของ
กรมบัญชีกลาง  

 
6. งบประมาณ    จ านวน  150,000  บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   มีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รายการ งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ตรวจสอบ
ภายในและการบริหารด้านการเงินการบัญชีของ
สถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 
- ค่าอาหาร (100 บาท x 35 คน x 2 วัน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30บาท x 35 คน x 
4 มื้อ) 
- ค่าพาหนะวิทยากร 
- ค่าท่ีพักวิทยากร 
- ค่าตอบแทนวิทยากร ( 600 บาท x 7 ช.ม.x 4 
คน) 
- ค่าถ่ายเอกสาร/รูปเล่ม  
- ค่าจ้างจัดท าป้าย 
- ค่าวัสดุ 

52,700  
 
 
 
 
 
 
 
 

25,200 

 
 
 
 

7,000 
4,200 

 
1,500 
4,800 

 
 

4,000 
2,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 
2. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
- ค่าวัสดุ 

3,060   
 

1,000 

 
 
 

2,060 
3. ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 15 

โรงเรียน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 5 คน x 45 วัน) 
- ค่าพาหนะ/ ค่าชดเชยน้ ามัน 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
- ค่าวัสดุ 

81,500  
 

 
 

54,000 
22,500 
3,000 

 
 
 
 
 

2,000 
4. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

- ค่าถ่ายเอกสาร/รูปเล่ม 
3,000   

3,000 
 

5. เข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ผู้ตรวจสอบ
ภายในตามหลักสูตรของกรมบัญชีกลาง  

 
9,740 
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- ค่าลงทะเบียน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง   
- ค่าพาหนะ  
- ค่าเช่าที่พัก  (1,200* 3 วัน) 

 4,900 
240 

1,000 
3,600 

 รวม 150,000 25,200 116,740 8,060 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการทุกกิจกรรม 
 
7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
 - ข้อจ ากัดด้านบุคลากรของหน่วยรับตรวจ ได้แก่ จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ มีการ
ปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร 
 - ข้อจ ากัดด้านบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 - กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติงานมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ 
 7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - จัดท าแผนการปฏิบัติงานให้ครบทุกกิจกรรมการตรวจสอบ 
  - ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจและของผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นปัจจุบัน
เสมอ 
  - สร้างระบบเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ร้อยละ 100 ของเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน 
มีความรู้ ความเข้าใจด้านการตรวจสอบภายใน 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้จ่าย
งบประมาณ เพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

แบบบันทึก 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณสอดคล้องแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

แบบบันทึก 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมอืที่ใช้วัด 
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีผลการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ระดับดีขึ้นไป 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. แบบบันทึก 
2. แบบประเมิน 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
26 มีผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. แบบบันทึก 
2. แบบประเมิน 

6. ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการ
ตรวจสอบภายใน มีความพึงพอใจ 

การประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 9.2  สถานศึกษาในสังกัด ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ  และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  และบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 9.3 เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26   
มีความเข้มแข็ง สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการเงินของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



291 

 

 

โครงการ   ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
  และน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  เปิด “ตลาดนัดวิชาการ” 
นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา  
 เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
ประเด็นกลยุทธ์  ที่ 3.1  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน 
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 และสถานศึกษา ตัวชี้วัด 3.1.1 (1) (2) (3)  
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางนวพรรดิ์  นามพุทธา  และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.26 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า สามารถเข้าสู่การแข่งขันในเวทีโลก จ าเป็นต้องมี
กระบวนการจัดการศึกษาของประเทศให้มีมาตรฐานทั้งในระดับประเทศ และสามารถเทียบเคียง
สมรรถนะได้กับมาตรฐานนานาชาติ การประกันคุณภาพจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งกิจกรรมหนึ่งที่
สถานศึกษาต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการบริหารสถานศึกษา เพราะการประกันคุณภาพ (Quality 
Assurance) เป็นการด าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้หลักประกันกับภาคประชาสังคมว่าผลผลิตที่
เกิดข้ึน คือ คุณภาพของผู้เรียนจะมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดับ และได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 และประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2561 เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้เป็น
แนวทางในสนับสนุน ส่งเสริม และด าเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้
เข้มแข็ง  
 ในการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2561 – 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 ได้ก าหนดจุดเน้น 15 จุดเน้น เป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดสู่มาตรฐานและความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของสังคม เพ่ือเป็นการยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพที่
ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่เคารพ ยกย่องของ
ศิษย์ และบุคคลทั่วไป เพื่อการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข็มแข็ง 
หน่วยงานในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างาน จึงได้
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จัดท าโครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ และน าเสนอผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา “เปิดตลาดนัดวิชาการ” 
2. วัตถุประสงค์  
 1) เพื่อยกระดับการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสู่ความเป็นเลิศ 
 2) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
 3) เพื่อเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. เป้าหมายการด าเนิน 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง ทั้ง 35 โรงเรียน 
   3.1.2 ครูผู้สอนทุกคน ทั้ง 35 โรงเรียน 
   3.1.3 นักเรียนทุกคน ทั้ง 35 โรงเรียน 
   3.1.4 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด สพม.26 และศึกษานิเทศก์ทุกคน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมี
คุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากลตามมาตรฐานสถานศึกษา 
   3.2.2 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   3.2.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
 3.2.4 สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับ
ชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
 3.2.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศ
และการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
 3.2.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินและ รายงานผล
อย่างเป็นระบบ 
4. วิธีการด าเนินงาน 
  กิจกรรมที่ 1 ก าหนดกรอบและพัฒนาเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา     
 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 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
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 2.3 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ในเรื่องการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สูงอย่างต่อเนื่อง 
 2.4. สรุปรายงาน 
  กิจกรรมที่ 3  การประชุมสัมมนา เปิด “ตลาดนัดวิชาการ สพม.26” และประกวดรางวัล
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 5.1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเครื่องมือการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 5.3 กิจกรรมที่ 2 การประชุมสัมมนา “เปิดตลาดนัดวิชาการ” น าเสนอผลการพัฒนา
คุณภาพตามจุดเน้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และประเมินคัดเลือกผู้มีผลงาน
ดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
6. งบประมาณ 
  6.1 งบประมาณ จ านวน  430,000 บาท  โดยขออนุมัติถ่ัวจ่ายได้ตามความเหมาะสมและ 
จ าเป็นในการด าเนินโครงการ  
  6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม   งบประมาณ 

1 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเครื่องมือการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ณ ห้องประชุม สพม.26 จ านวน 4 วัน เป้าหมาย 40 คน  
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม (8X40X30) 
- ค่าอาหารกลางวัน (4X40X100)   

รวม 

9,600 
16,000 
25,600 

 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมสัมมนา “เปิดตลาดวิชาการ” และน าเสนอผลการ
พัฒนาที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์” จ านวน 1 วัน 
2.1 ประชุมคณะกรรมกร จ านวน 1 วัน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - อาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารกลาง (63X160)    
2.2 ประชุมสัมมนา “เปิดตลาดนัดวิชาการ”   
   - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (3X2X7=42/25,200 บาท) (12X12,000 
บาท)    
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
(2X50X500) 
   - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา (1X200X500) 
   - เงินรางวัลผู้ชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS (จ านวน 100X1500) 
   - เงินรางวัลสถานศึกษาชนะเลิศเหรียญทอง (จ านวน 35X1500) 
   - พิธีการเปิด และอ่ืน ๆ   

รวม   

 
 
 

10,080 
 

37,200 
 

40,000 
 

100,000 
150,000 
52,500 

14,6200 
404,400  

   รวมทั้งสิ้น 430,000  
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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. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับศึกษาอย่างทั่วถึง  
    เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากลตามมาตรฐานสถานศึกษา 

ร้อยละ 95 

2. ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
    มาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ร้อยละ 95 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95 
4. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้  
    ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 

ร้อยละ 95 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ  
    ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

ร้อยละ 95 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินและ 
    รายงานผลอย่างเป็นระบบ 

ร้อยละ 95 

7. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ   ร้อยละ 95 
 
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1.1 ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างทั่วถึงอย่ามีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานสถานศึกษา 
 9.1.2 ครูจัดการเรียนการที่มีนวัตกรรมที่หลากหลาย 
 9.1.3 สถานศึกษาในสังกัดมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีเด่นขึ้นไป 
 9.1.4 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
 9.1.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
 9.1.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการ โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวิจัยพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา 
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 9.1.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบ การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาท่ีชัดเจน 
 9.1.8 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
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โครงการ   ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
  สู่มาตรฐานและคุณภาพ  
สนองนโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา  
 เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
ประเด็นกลยุทธ์  ที่ 3.1  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน 
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 และสถานศึกษา ตัวชี้วัด 3.1.1 (1) (2) (3) 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางนวพรรดิ์ นามพุทธา และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.26 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า สามารถเข้าสู่การแข่งขันในเวทีโลก จ าเป็นต้องมี
กระบวนการจัดการศึกษาของประเทศให้มีมาตรฐานทั้งในระดับประเทศ และสามารถเทียบเคียง
สมรรถนะได้กับมาตรฐานนานาชาติ การประกันคุณภาพจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งกิจกรรมหนึ่งที่
สถานศึกษาต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการบริหารสถานศึกษา เพราะการประกันคุณภาพ (Quality 
Assurance) เป็นการด าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้หลักประกันกับภาคประชาสังคมว่าผลผลิตที่
เกิดข้ึน คือ คุณภาพของผู้เรียนจะมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดับ และได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 และประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2561 เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้เป็น
แนวทางในสนับสนุน ส่งเสริม และด าเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้
เข้มแข็ง  
 ในการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2561 – 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 ได้ก าหนดจุดเน้น 15 จุดเน้น เป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดสู่มาตรฐานและความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของสังคม เพ่ือเป็นการยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพที่
ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่เคารพ ยกย่องของ
ศิษย์ และบุคคลทั่วไป เพื่อการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข็มแข็ง 
หน่วยงานในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างาน จึงได้
จัดท าโครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ และน าเสนอผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา “เปิดตลาดนัดวิชาการ” 
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2. วัตถุประสงค์  
 1) เพื่อส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
 2) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานและคุณภาพ   
3. เป้าหมายการด าเนิน 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง ทั้ง 35 โรงเรียน 
   3.1.2 ครูผู้สอนทุกคน ทั้ง 35 โรงเรียน 
   3.1.3 นักเรียนทุกคน ทั้ง 35 โรงเรียน 
   3.1.4 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด สพม.26 และศึกษานิเทศก์ทุกคน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา และได้รับศึกษาอย่างทั่วถึง  
เท่าเทียมและมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากลตามมาตรฐานสถานศึกษา 
   3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   3.2.3 สถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
 3.2.4 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับ
ชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
 3.2.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
และการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
 3.2.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินและ รายงานผล
อย่างเป็นระบบ 
4. วิธีการด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ 1  ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพและสร้างความเข็มแข็งส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา ดังนี้ 
 2.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 2.3 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ในเรื่องการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สูงอย่างต่อเนื่อง 
 2.4. สรุปรายงาน 
 กิจกรรมที่ 2  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
  2.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการ 
  2.2 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
  2.3 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 5.1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพและสร้างความเข็มแข็งส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 5.2 กิจกรรมที่ 2 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  
6. งบประมาณ 
  6.1 งบประมาณ จ านวน 200,000 บาท  โดยขออนุมัติถ่ัวจ่ายได้ตามความเหมาะสมและ
จ าเป็นในการด าเนินโครงการ 
  6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม   งบประมาณ 
1 กิจกรรม  สร้างความเข็มแข็งให้กับสถานศึกษา เป้าหมาย 50 คน / 4 วัน 

- ค่าจ้างเหมารถ (15,000X4)   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (4X50X50)  
- อาหารกลาง (2X300X50)   
- อาหารเย็น (2X350X50)   
- ค่าท่ีพัก (2X600X50)   
- ค่าของที่ระลึก จ านวน 2 ชิ้น ๆ 1500 บาท 
- ค่าวัสดุ – ถ่ายเอกสาร    

รวม  

 
60,000 
10,000 
30,000 
35,000 
60,000 
3,000 
2,000 

200,000  
   รวมทั้งสิ้น 200,000  

 
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. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับศึกษาอย่างทั่วถึง  
    เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากลตามมาตรฐานสถานศึกษา 

ร้อยละ 95 

2. ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
    มาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ร้อยละ 95 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
4. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้  
    ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 

ร้อยละ 95 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ  
    ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

ร้อยละ 95 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินและ 
    รายงานผลอย่างเป็นระบบ 

ร้อยละ 95 

7. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ   ร้อยละ 95 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างทั่วถึงอย่ามีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานสถานศึกษา 
 9.2 ครูจัดการเรียนการที่มีนวัตกรรมที่หลากหลาย 
 9.3 สถานศึกษาในสังกัดมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีเด่นขึ้นไป 
 9.4 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษา 
 9.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
 9.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานการพัฒนา และการวิจัยพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
 9.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบ การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ที่ชัดเจน 
 9.8 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
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โครงการ       การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ให้เกิดความเข็มแข็ง (ก.ต.ป.น.) 

สนองนโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์  สถานศึกษาและหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์  ข้อที่ 3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษาของส านักงาน 
   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

และสถานศึกษา 
   ข้อที่ 3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม 
   เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 
สนองจุดเน้น สพม.26 ข้อที่ 15 การสร้างความเข้มแข็งด้านการประกันภายในสถานศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางดวงใจ  จ าปาทอง    
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม  2561 – กันยายน  2562 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุ่งเน้นกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่น และสถานศึกษาได้มีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น และ
จากบทบญัญัติ ในมาตรา  20  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  ที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือท าหน้าที่ในการก ากับ  ดูแลการบริหารและการจัด
การศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  ซ่ึง
กระบวนการหลักของการบริหารจัดการศึกษา คือ การวางแผน การจัดองค์กร การน า และการ
ควบคุม แนวคิดหลักที่เป็นกรอบในการศึกษานี้ คือ กระบวนการบริหารจัดการด้านการควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ   
 ดังนั้น  เพื่อให้การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศการศึกษาการบริหารและการ
จัดการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงต้องจัดประชุมและด าเนินโครงการการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ให้เกิดความเข็มแข็ง (ก.ต.ป.น.) เพ่ือการแลกเปลี่ยนและทราบ
ความก้าวหน้าการจัดการศึกษา  ตลอดจนพิจารณาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
  2.2  เพ่ือรับทราบผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 
  2.3  เพ่ือน าผลการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษามาใช้ในการ

ปรับปรุงและวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

         3.1.1 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จ านวน 4 ครั้ง/ป ี

  3.1.2 โรงเรียนในสังกัดสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ทั้ง 35 โรงเรียนได้รับการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 1 ครั้ง/ภาคเรียน 2 
ครั้ง/ปี 
   3.2  เชิงคุณภาพ 
                   3.2.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ทุกโรงเรียน
ได้รับการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
                   3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีข้อมูลสารสนเทศ  ผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดที่สามารถน าไปใช้ในการ
ปรับปรุง  พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผุ้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบฯจ านวน 4 ครั้ง/ปี 
ธ.ค. 2561 
ก.พ. 2562 
พ.ค. 2562 
ก.ค. 2562 

นางดวงใจ จ าปาทอง / 
คณะศึกษานิเทศก์ 

2 ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบฯ 
จ านวน 2 ครั้ง/ปี 

มี.ค. 2562 
ส.ค. 2562 

คณะ ก.ต.ป.น./คณะ
ศึกษานิเทศก์/ประธาน
สหวิทยาเขต 

3 จัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
ฯ 

ก.ย. 2561 นางดวงใจ จ าปาทอง / 
คณะศึกษานิเทศก์ 
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5. กิจกรรมและงบประมาณด าเนินการ 
     งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26    
จ านวน  50,000 บาท (งบบริหารส านักงาน) โดยมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ ก.
ต.ป.น. รวม 4 ครั้งจ านวน 9 คนดังนี้ 
1.1 ประธานกรรมการ ก.ต.ป.น.จ านวน 
1 คนๆ ละ 1,600x4 
1.2 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.จ านวน 7 
คนๆ ละ 1,000x7x4 
1.3 เลขานุการ ก.ต.ป.น. จ านวน 1 
คนๆ ละ 1,000x4 
1.4 ค่าอาหารว่างการประชุมก.ต.ป.น.
และคณะอนุกรรมการ/คณะ
ศึกษานิเทศก์ (จ านวนคน 22x30x4) 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการประเมิน
โรงเรียน ดังนี้ 
2.1 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดท้ัง 35 
โรงเรียน 
2.2  แบ่งคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯออกเป็น 6 คณะประกอบไป
ด้วยประธานสหวิทยาเขต,ก.ต.ป.น.,
ศึกษานิเทศก์(ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเหมา
จ่ายวันละ 500 บาทรวมคณะละ 3 วัน= 
500x3=1,500x6) 
2.3 เบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯแบ่งออกเป็น 6 คณะ
ประกอบด้วยประธานสหวิทยาเขต
จ านวน 6 คน,ก.ต.ป.น.จ านวน 9 คน,
คณะอนุกรรมการจ านวน 11 คน
พนักงานขับรถจ านวน 1 คนรวม 27 คน 
คณะละ 3 วันรวม 2 ครั้ง/ปี ดังนี้ 
(จ านวนคน 27x240x3x2) 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
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- 
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3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการจัดท ารายงาน
ผลการติดตาม ตรวจสอบฯ  
(จ านวน 40 เล่มๆ ละ 50 บาท) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ - - - 50,000 
 
6. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนในสังกัด 35 โรงเรยีนได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาครบ 

- การสังเกต 
- การสอบถาม 
- การรายงานผล 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

2. ผู้บริหารโรงเรียน ครู มีความรู้ ความเข้าใจการจัด
การศึกษาและปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- การสังเกต 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบรายงาน 

3. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 สามารถบริหารจัดการได้อย่าง
มีคุณภาพ 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- การสังเกต 
- การรายงานผล 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 
- แบบรายงาน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ ทั้ง 35 แห่ง 
ได้รับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาจากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
 7.2 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีเอกสารหลักฐาน ในการ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
 7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาใน
สังกัดเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ     ประชุมเชิงปฏิบัติการการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทาง 
    อิเลคทรอนิกส์ 
สนองนโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ   นางเบญจมาศ ฦาชา,  นางบุญชู  โคตรบรรเทา, น.ส.สุภัทรา   

แสงลุน ,  น.ส.สภุาพร  แฝงยงค์ และบุคลากรในกลุ่มบริหารงาน 
การเงินและสินทรัพย์ 

ระยะเวลาด าเนินการ     เมษายน 2562 – 30 กันยายน  2562 
............................................................................................................................. ................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National E-Payment Plan) ซึ่งมีแผน
โครงการ (E-Payment Plan) ภาครัฐเป็นโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์  นโยบายการเงินการคลัง
ภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ได้พัฒนากระบวนการจ่ายเงิน  ในรูปแบบของ
อิเล็กทรอนิกส์ในหลายด้าน เช่น ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการรับ – การจ่ายเงินของส่วนราชการ
และบุคลากรของรัฐ และการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension 
Electronic Filing)   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ผู้ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักและสาระส าคัญ ในสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ และ
สามารถด าเนินการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงประโยชน์จาก
ระบบ (Pension Electronic Filing) ได้ประโยชน์สูงสุด จึงเห็นควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพ่ือ
สามารถน าไปปฏิบัติงาน ได้เต็มประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าในสังกัด ผู้ที่เกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ 2562 ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและสาระส าคัญในสิทธิประโยชน์
จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ และสามารถด าเนินการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงประโยชน์จากระบบ (Pension Electronic Filing)  ได้ประโยชน์สูงสุด จึงเห็น
ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสามารถน าไปปฏิบัติได้เต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 84 ราย และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง จ านวน  16 ราย รวม 100 
ราย 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณ2561 ด าเนินการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ครบก่อนถึง
เวลาเกษียณอายุราชการ คิดเป็นร้อยละ100 
  2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณ2561 ได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญภายในเดือนตุลาคม 2562 เป็นเดือนแรก  
  3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าในสังกัด ใช้ประโยชน์จาก
ระบบ (Pension Electronic Filing)   ได้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งก่อนและหลังเกษียณอายุราชการ 
4. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 4.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
 4.2 วางแผนและด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 4.3 ประเมินผลการด าเนินงาน รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
5. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการประชุม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26  วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
6. งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
   งบด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 23,000 บาท (สอง
หมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
ค่าอาหาร ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (100x30 x2)  

86 คน  
6,000 

   
6,000 

2. ค่าอาหารกลางวัน 
100 x100 

   
10,000 

   
10,000 

 ค่าวัสดุ, ค่าป้ายไวนิล
และค่าจัดท าเอกสาร 

  4,000 3,000 7,000 

รวมเงิน 16,000 4,000 3,000 23,000 
(สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณ 2561 ด าเนินการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเลคทรอนิกส์ ได้ครบก่อน
ถึงเวลาเกษียณอายุราชการได้ครบถ้วนทุกราย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 7.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณ 2561 ได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญภายในเดือนตุลาคมคม 2562 ได้รับเงินบ าเหน็จ
บ านาญภายในเดือน ตุลาคม 2561 เป็นเดือนแรก 
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 7.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าในสังกัด ใช้ประโยชน์จาก
ระบบ (Pension Electronic Filing) 
 7.4 ข้าราชการและลูกจ้างท่ีจะเกษียณอายุได้รับทราบถึงสิทธิ์ประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ราชการ 
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โครงการ  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการด้านการศึกษา 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีงบประมาณ 2562 

สนองนโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ  นายภิรมย์  ภูชมศรี, นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์, นางสาวพิกุล  ไชยแสน  
   นายวิทยา ศรีพันชาติ, นางสาวจรรยา  สีแก้ว, นางสาวชลธชิา การถาง,  
   นายกุศล ภูนบทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 ข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบันมีความส าคัญมาก เพราะหน่วยงานหรือองค์กรจะสามารถ
ด าเนินงาน เพ่ือให้หน่วยงานหรือองค์กรสามารถคงอยู่และเจริญเติบโตต่อไป จ าเป็นต้องมีข้อมูล
สารสนเทศพ้ืนฐานที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ที่สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์หรือหาแนวโน้ม เพื่อ
ใช้ในการด าเนินงานให้การท างานในครั้งต่อไปดีขึ้น ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลของสถานศึกษาใน
ปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดให้โรงเรียนทั่วประเทศใช้ระบบ
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหาร
การศึกษา (EMIS) ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) รวมไปถึงการกรอกข้อมูลผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศส าหรับบริหารจัดการการศึกษา การวางแผนการศึกษา การ
วางแผนงบประมาณ และเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหาร การพัฒนา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จึงนับว่ามี
ความส าคัญต่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 
 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้จัดอบรม        
เชิงปฏิบัติการในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรับการจัดสรร
เงินงบประมาณ (เงินรายหัว) และข้อมูลพื้นฐานอ่ืนในการน าไปใช้เพื่อบริหารจัดการด้านการศึกษา ซึ่ง
ผลการด าเนินการเป็นที่พอใจในระดับหนึ่งแต่ยังจ าเป็นต้องกระตุ้นโรงเรียนในสังกัดปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน น่าเชื่อถือ สามารถน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการพิจารณางบประมาณในการ
บริหารจัดการด้านการศึกษา รวมทั้งสามารถด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจ าเป็นต้องมีระบบการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคระ
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนา ดูแล และบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 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 เพ่ือให้มขี้อมูลใช้ประกอบในการจัดงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดส 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 1 วัน วันที่ 30 
พฤษภาคม 2562  และ การจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบ
จัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (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 2562 

 กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปี
งบประมาณ 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน) 
2.จัดท าเล่มข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562  
3.ออกติดตามการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการใช้
ในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัด 

พ.ค.-มิ.ย. 62 
 
 
 
 

ก.ค.-ส.ค. 62 
 

ก.ย. 61-เม.ย. 62 

นายวิทยา ศรีพันชาติ 

 
5. งบประมาณ จากงบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จ านวน 50,000 บาท โดย
ขออนุมัติถ่ัวจ่ายได้ตามความเหมาะสมและจ 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   ตรวจราชการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
   เขต 26 
สนองนโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานเลขาฯ กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก, นายวิทยา ศรีพันชาติ, นางสาวชลธิชา การถาง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีภารกิจขับเคลื่อนการบริหารการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ให้สนองกับนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ต้องด าเนินการ จ านวน 
5 กลยุทธ์  ดังนี้ 

1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
   2) ปลูกฝังคุณธรรม  มีความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
   3) ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 
   4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
   5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
การศึกษาหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 เพ่ือให้การด าเนินการตามภารกิจดังกล่าว บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานการนิเทศ ติดตามผล การบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดแบบบูรณาการ  คือด้าน
คุณภาพการจัดการศึกษาด้านโอกาสทางการศึกษา  และด้านบริหารจัดการศึกษา จะเป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะขับเคลื่อน การบริหารจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
บรรลุวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบาย และกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

2.2 ติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามภารกิจของกลุ่มต่าง ๆ ในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

2.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความคิดเห็นระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 และสถานศึกษาในสังกัด 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
         สถานศึกษาในสังกัด จ านวน  35  โรงเรียน 
   3.2  เชิงคุณภาพ 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ขับเคลื่อนให้สถานศึกษาในสังกัด 
บริหารจัดการศึกษาได้บรรลุวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  ที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ก าหนด 
4. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะกิจกรรม 
          4.1.1 ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด 
          4.1.2 สรุป วิเคราะห์ รายงานผล 
   4.2 กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยม และนิเทศ
สถานศึกษา 
3. ตรวจเยี่ยม สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 35 
โรงเรียน 
4. ประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรใน
สังกัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความคิดเห็น
ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 และผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน
สังกัด 
5. สรุป วิเคราะห์ รายงานผล 

1 ตุลาคม 2561 – 
30 กันยายน 2562 
 

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก 
นายวิทยา ศรีพันชาติ 
นางสาวชลธิชา การถาง 
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5. งบประมาณ 
 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26            
จ านวน 100,000 บาท โดยขออนุมัติถ่ัวจ่ายได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็นในการด าเนินโครงการ 
ดังนี้ 
ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

 ตรวจเยี่ยม สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 35 โรงเรียน 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะตรวจเยี่ยม     
 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง     
 - ค่าวัสดุ     
 - อ่ืน ๆ     

รวมทั้งสิ้น 100,000    
หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ขับเคลื่อนให้สถานศึกษาในสังกัด บริหาร 
จัดการศึกษาได้บรรลุวัตถุประสงค์ 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

- การประเมิน 
- การสัมภาษณ์ 
 

- แบบประเมิน 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ขับเคลื่อนให้สถานศึกษาในสังกัด  
บริหารจัดการศึกษาได้บรรลุวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์   
 7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 รับทราบปัญหา ในการปฏิบัติงาน 
ของ สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด 
 7.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 



314 

 

 

 

ส่วนที่ 4 
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยใช้กรอบแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 5 ด้าน ดังนี้ 
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ

       เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
โดยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบผลผลิต 

การให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงได้ก าหนดปัจจัยความส าเร็จและ
กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 

 
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1.งบประมาณด าเนินการในส่วนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด จุดเน้น โครงการ กิจกรรม โดยมีกลุ่มงานในส านักงานทั้ง 9 กลุ่ม
และ 1 หน่วย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินงาน 

2.งบประมาณด าเนินการส าหรับเขตพื้นที่การศึกษา  
  2.1 งบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน เพ่ือใช้บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ทั้งนี้พิจารณาจัดสรรตามเกณฑ์งบบริหารงานพื้นที่การศึกษา ค่าสาธารณูปโภค ระยะห่าง
ไกลและจัดสรรตามภาระงานประกอบด้วย เกณฑ์จ านวนนักเรียน ครู โรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ คุณภาพ
การบริหารการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาจากจ านวนโรงเรียนที่ผ่านการประเมินภายนอก
รอบสาม  
  2.2 งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลตามกลยุทธ์ เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.งบประมาณด าเนินการส าหรับกลุ่มเครือข่าย/สถานศึกษา  
 เพ่ือให้กลุ่มเครือข่ายและสถานศึกษาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีได้รับ 
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ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
งาน และการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ 
 3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
 4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก 
เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือก าหนดกลยุทธ์และ
จัดท าแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
 4. ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยติดตามความก้าวหน้าประจ าปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ 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.2562   
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 หลังจากด าเนินการตามกระบวนการแล้ว ได้น าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการ เสนอแนะและให้ความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงแก้ไขเป็นฉบับสมบูรณ์ จากนั้นน าเสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาเห็นชอบ แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป   
 
ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
กันยายน 2561 - สพฐ. แจ้งนโยบาย ทิศทาง การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตุลาคม 2561 - สพฐ. แจ้งแนวทางด าเนินการตามกรอบวงเงินงบประมาณปีงบประมาณ  

 พ.ศ. 2562 
- สพฐ.แจ้งแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

พฤศจิกายน 2561 - สพฐ. แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณให้ สพท. เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

15 มกราคม 2562 -รายงานผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2562) 
15 เมษายน 2562 -รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
15 กรกฎาคม 2562 -รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562) 
15 ตุลาคม 2562 -รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

พร้อมส่งรูปเล่มรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ 
               
 ทั้งนี้การบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และพัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่ง
สู่ความส าเร็จ รวมทั้งบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยยึดระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน 
การคลังต่อไป 
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ภาคผนวก 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
                                                  ที่   404   /2561 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
................................................... 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1 งบด าเนินงาน 
จ านวน 2 ล้านบาทถ้วน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากแผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
   ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณ และ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพ่ือเป็นการเตรียมการในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณและกรอบ
วงเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 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. นายสุดใจ สุปัญบุตร       ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา               กรรมการ 
 5. นางนวพรรดิ์ นามพุทธา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ      กรรมการ 

 6. นางบุญชู  โคตรบรรเทา    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
     ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ          กรรมการ 
   7. นางชุติมา  นามศรีอุ่น นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
      ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอ านวยการ     กรรมการ 
   8. นางกุสุมา  โอษะคลัง   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการ                              
   9. นางภวิสร์ภร อุปนันท์      ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน     กรรมการ 
 10. นายเสนอ เวียงบาล นิติกร ช านาญการพิเศษ 
     ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี    กรรมการ 

     11. นายภิรมย์  ภูชมศรี  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการ/เลขานุการ
 12. นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
 13. นางสาวพิกุล  ไชยแสน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

      
 
 

14. นางสาวจรรยา/... 
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  14. นางสาวจรรยา สีแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
   15. นายวิทยา  ศรีพันชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 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. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ให้มีความสอดคล้องกับแผนและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง สมบูรณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
   

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   29  ตุลาคม    พ.ศ. 2561 

 
(นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
                                                  ที่  405/2561 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินงาน เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
................................................... 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 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. 2562 ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
ทิศทางและแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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. นายสุดใจ สุปัญบุตร       ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    กรรมการ 

   5. นางนวพรรดิ์  นามพุทธา     ผอ.กลุ่มนิเทศฯและติดตามประเมินผล        กรรมการ 
 6. นางบุญชู  โคตรบรรเทา   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ                              
       ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
 7. นางกุสุมา โอษะคลัง    ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                       กรรมการ 
   8. นางชุติมา นามศรีอุ่น  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
      ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอ านวยการ  กรรมการ 

     9. นางภวิสร์ภร อุปนันท์       ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
                                                 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
     10. นายเสนอ เวียงบาล  นิติกร ช านาญการพิเศษ 
     ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  กรรมการ 
 11. นายอภิชาต เข็มพิลา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 12. นางเอมอร จันทนนตรี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 13. นางสาวฐิตารีย์ วิลัยเลิศ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  
 



321 
 

 14. นางดวงใจ จ าปาทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 15. นางกรนันท ์วรรณทวี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 16. นางอรชุมา ด้วงช้าง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 17. นางสาวอิทธิ์ณณัฏฐ์ นันแก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 18. นางอรอนงค์ อรรถเวถิน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 19. นางธนาภา บุญครอบ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   กรรมการ 
 20. นางสาวรุ่งฤทัย ไมตรีก้านตรง ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
 21. ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการ     กรรมการ  
 22. นายภิรมย์  ภูชมศรี   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน      กรรมการ/เลขานุการ
 23. นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
 24. นางสาวพิกุล ไชยแสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
 25. นางสาวจรรยา สีแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 26. นายวิทยา  ศรีพันชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 27. นางสาวชลธิชา การถาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 28. นายกุศล  ภูนบทอง  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์                           กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ                    
              

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งมีหน้าที่ก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินงาน เพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 ที่มีความสอดคล้องกับแผนและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
สมบูรณ์ เกดิประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
   

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่    29    ตุลาคม    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. 2562 
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 
คณะท างาน 
1. นางนวพรรดิ์  นามพุทธา    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯและติดตามประเมินผล                        
2. นายสุดใจ สุปัญบุตร      ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                                   
3. นางบุญชู  โคตรบรรเทา นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
4. นางกุสุมา  โอษะคลัง    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. นางชุติมา นามศรีอุ่น   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                                                   
6. นางภวิสร์ภร อุปนันท์  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
7. นายอภิชาต  เข็มพิลา      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                            
8. นางเอมอร  จันทนนตรี     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                             
9. นางสาวฐิตารีย์  วิลัยเลิศ     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                             
10. นางดวงใจ จ าปาทอง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
11. นางกรนันท์ วรรณทวี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
12. นางอรชุมา ด้วงช้าง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
13. นางสาวอิทธิ์ณณัฏฐ์ นันแก้ว  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
14. นางอรอนงค์ อรรถเวถิน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
15. นางธนาภา บุญครอบ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    
16. นางสาวรุ่งฤทัย ไมตรีก้านตรง  ศึกษานิเทศก์    
17. นายภิรมย์  ภูชมศรี    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                   
18. นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                  
19. นางสาวพิกุล  ไชยแสน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                
20. นางสาวจรรยา สีแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
21. นายวิทยา  ศรีพันชาติ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                  
22. นางสาวชลธิชา การถาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
23. นายกุศล  ภูนบทอง    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์                                          
จัดท าเอกสาร และตรวจสอบ 
1. นายภิรมย์ ภูชมศรี  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2. นายปกรณ์ ชิณสิทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
แบบปก 
   นายวิทยา  ศรีพันชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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