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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 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. 2563 ผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษา วางแผนด าเนินงาน การบริหาร
งบประมาณ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
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สวนท่ี 1 

สภาพการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 กําหนดใหมีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 37 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 และมาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2546 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา 
ของสภาการศึกษาเม่ือคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2553 วันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 จึงกําหนด 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และท่ีตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือบริหาร 
และจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 18 
สิงหาคม 2553 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 98 ง ราชกิจจานุเบกษา 18 
สิงหาคม 2553 และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ออกเปน 8 กลุม 1 หนวย ดังนี้ 
 1.กลุมอํานวยการ 
 2.กลุมนโยบายและแผน 
 3.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
 5.กลุมบริหารงานบุคคล 
 6.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7.กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 8.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 9.หนวยตรวจสอบภายใน 
ตอมาเม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม โดยกําหนดใหมี กลุมกฎหมาย
และคด ีเพ่ิมข้ึน ทําใหการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ออกเปน 9 กลุม 1 
หนวย 
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1. บริบทพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีท่ีตั้งอยูภายในพ้ืนท่ีโรงเรียนมหาวิชานุกูล 

ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม - รอยเอ็ด ตําบลแวงนาง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีพ้ืนท่ี
รับผิดชอบใหบรกิารครอบคลุม 13 อําเภอ ดังนี้ เมืองมหาสารคาม, แกดํา, โกสุมพิสัย, กันทรวิชัย 
เชียงยืน, บรบือ, นาเชือก,  พยัคฆภูมิพิสัย, วาปปทุม, นาดูน,  ยางสีสุราช, กุดรัง และชื่นชม 
 มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดขอนแกนและจังหวัดกาฬสินธุ 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดกาฬสินธุและจังหวัดรอยเอ็ด 
  ทิศใต  ติดตอกับจังหวัดสุรินทรและจังหวัดบุรีรัมย 
  ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดบุรีรัมยและจังหวัดขอนแกน 
 
2. ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

2.1 ขอมูลโรงเรียน จําแนกตามขนาด (ขอมูล 10 มิ.ย. 62) 
 

ขนาดโรงเรียน 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 
ขนาดเล็ก (1-499 คน) 21 21 21 
ขนาดกลาง (500-1,499 คน) 6 6 6 
ขนาดใหญ (1,500-2,499 คน) 4 4 4 
ขนาดใหญพิเศษ (2,500 คนข้ึนไป) 4 4 4 

รวม 35 35 35 
  
 2.2 ขอมูลนักเรียน จําแนกตามช้ันเรียน (ขอมูล 10 มิ.ย. 62) 
 

ระดับช้ัน 
ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 5,978 6,068 5,836 5,823 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 5,986 5,855 5,948 5,716 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 6,100 5,850 5,713 5,813 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 5,645 4,996 4,761 4,713 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 5,125 4,927 4,633 4,470 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 5,585 4,759 4,739 4,417 
ปวช.1 75 42 40 36 
ปวช.2 51 73 43 40 
ปวช.3 34 48 65 42 
รวม 34,579 32,618 31,778 31,070 
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2.3 ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอมูล 10 มิ.ย. 62) 

 
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา(ตาม จ 18) 

ปการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 

ผูอํานวยการโรงเรียน  33 35 34 34 
รองผูอํานวยการโรงเรียน 56 41 35 27 
คร ู 1,804 1,838 1,767 1,737 
ครูมาชวยราชการ (ตางเขต) 6 3 7 3 
ครูไปชวยราชการ (ตางเขต) 5 7 6 4 
พนักงานราชการ (ครูผูสอน) 78 69 69 74 
ลูกจางประจํา 73 64 57 57 
รวม 2,055 2,057 1,975 1,936 
  
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สนับสนุน) 

ปการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 

ลูกจางชั่วคราว (ธุรการ) 27 27 27 35 
ลูกจางชั่วคราว (นักการภารโรง) 37 37 37 37 
รวม 64 64 64 72 
 

2.4 จํานวนขาราชการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ขอมูล 10 มิ.ย. 62) 
 

บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1 - 1 1 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 4 3 2 2 
ศึกษานิเทศก 9 9 12 11 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 36 35 28 28 
ลูกจางประจํา 1 1 1 1 
ลูกจางชั่วคราว 9 15 16 17 
รวม 60 63 60 60 
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3. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ตารางท่ี 1 แสดงคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) ระดับ 

   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จําแนกเปนรายวิชา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

   เขต 26 ปการศึกษา 2562 
 

วิชา 
จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉล่ีย 
เขตพ้ืนท่ี 

S.D 
คะแนนเฉล่ีย

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

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) ระดับ 

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

    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2561 - 2562 
 

วิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ปการศึกษา 2561 
คะแนนเฉล่ีย 

ปการศึกษา 2562 
+ เพ่ิมข้ึน 
- ลดลง 

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

รวม 38.48 37.50 36.96 36.30 -1.50 -1.21 
 

 จากตารางท่ี 2 พบวา เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

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

คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน คือ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.81, และ 0.70 

ตามลําดับ และรายวิชาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยลดลง คือ วิชาวิทยาศาสตร และวิชาคณิตศาสตร ลดลงรอย

ละ 6.88  และ 3.61 ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบวา ท้ัง 4 รายวิชา

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

   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกเปนรายวิชา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

   เขต 26 ปการศึกษา 2562 
 

วิชา 
จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉล่ีย 
เขตพ้ืนท่ี 

S.D 
คะแนนเฉล่ีย

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

3,489 100 35.07 7.60 35.70 

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

  

จากตารางท่ี 3 พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) ระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ใน 5  สาระหลัก พบวา วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละสูงสุด คือ 41.15
รองลงมาไดแก วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาวิทยาศาสตร  วิชาภาษาอังกฤษและวิชา
คณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยรอยละ 35.07, 28.06, 25.82 และ 22.31 ตามลําดับ   เม่ือพิจารณาคาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จะเห็นวาคะแนนมีการกระจายมากทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยมีคาอยูระหวาง 
7.60 -14.26  
 
ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET)  

    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ปการศึกษา 2561 – 2562  

 วิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ปการศึกษา 2561 
คะแนนเฉล่ีย 

ปการศึกษา 2562 
+ เพ่ิมข้ึน 
- ลดลง 

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

34.40 35.16 35.07 35.70 +0.67 +0.54 

ภาษาอังกฤษ (03) 27.38 31.41 25.82 29.20 -1.56 -2.21 
คณิตศาสตร (04) 27.43 30.72 22.31 25.41 -5.12 -5.31 
วิทยาศาสตร (05) 29.35 30.51 28.06 29.20 -1.29 -1.31 

รวม 32.99 35.02 30.48 32.34 -2.51 -2.68 
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จากตารางท่ี 4 พบวา เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ข้ันพ้ืนฐาน (O - NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ปการศึกษา 2561 – 2562  พบวา รายวิชาท่ีมี
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน คือ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.67, และรายวิชาท่ีมี
คะแนนเฉลี่ยลดลง คือ วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร 
ลดลงรอยละ 5.24, 5.12, 1.56 และ 1.29 ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
พบวา ท้ัง 4 รายวิชามีคะแนนเฉลี่ย เพ่ิมข้ึนและลดลง สอดคลองกับคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ 
4. การบริหารและการกระจายอํานาจ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาไดกระจายอํานาจในการจัดการดานการศึกษา โดย
แบงพ้ืนท่ีรับผิดชอบออกเปนสหวิทยาเขต 6 สหวิทยาเขต ดังนี้ 
สหวิทยาเขต ท่ี 1 สหวิทยาเขตเจริญราชเดช 

1. โรงเรียนสารคามพิทยาคม 

2. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 

3. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ 
4. โรงเรียนกุดรังประชาสรรค 
5. โรงเรียนมหาวิชานุกูล 

สหวิทยาเขต ท่ี 2 สหวิทยาเขตตักศิลา 

1. โรงเรียนผดุงนารี 
2. โรงเรียนกันทรวิชัย 

3. โรงเรียนเขวาใหญพิทยาสรรค 
4. โรงเรียนแกดําวิทยาคาร 

5. โรงเรียนมิตรภาพ 

สหวิทยาเขต ท่ี 3 สหวิทยาเขตบรบือ 
1. โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 

2. โรงเรียนบรบือ 

3. โรงเรียนยางวิทยาคม 

4. โรงเรียนเหลายาววิทยาคาร 

5. โรงเรียนโนนราษีวิทยา 

6. โรงเรียนหนองมวงวิทยาคาร 

7. โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 

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

สหวิทยาเขต ท่ี 6 สหวิทยาเขตสะดืออีสาน 
1. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค 
2. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 

3. โรงเรียนเข่ือนพิทยาสรรค 
4. โรงเรียนเขวาไรศึกษา 

5. โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย 
6. โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 

7. โรงเรียนกูทองพิทยาคม 

8. โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 

 

5. ผลการปฏิบัติราชการ มีผลการดําเนินงานแตละรายการดังนี้ 

  1.1 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีผลการ

ดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยรวมมีการดําเนินงานตาม

โครงการ /กิจกรรม ตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ และตามงบประมาณท่ี สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดสรรมา เปนไปตามวตัถุประสงค เปาหมายของโครงการ รอยละ 100 

  1.2 ผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการประเมินคาคะแนน 3.50884 ระดับตองปรับปรุง 

  1.3 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาม

มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ผลการประเมิน

คะแนนของภาพรวม (3 มาตรฐาน) อยูในระดับ ดีมาก 

    1.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีคะแนนเฉลี่ย รอยละ 85.53 ไดระดับ A 

    1.5 ผลการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและมีผลสะทอนถึง
คุณภาพผูเรียนในภาพรวมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
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6. ผลการเบิกจายปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

รายการ จํานวนท่ีไดรับอนุมัติ ผลการเบิกจาย 
รอยละผลการ

เบิกจาย 

งบลงทุน 21,704,587.25 19,381,773.92 89.30 

งบดําเนินงาน 47,999,365.75 47,802,296.97 99.90 

งบเงินอุดหนุน 151,332,580 151,293,580 99.97 
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สวนท่ี 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไดนํากรอบแนวคิดจากวิสัยทัศน 
ประเทศไทยและนโยบายท่ีเก่ียวของเปนหลักนําทางในการกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ดังนี้ 

     2.1 นโยบายสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
           ปงบประมาณพ.ศ. 2563 วิสยัทัศน/กลยุทธ/จุดเนน/ตัวชี้วัด 

2.2 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.3 มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 
2.4 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ป พ.ศ. 2560 – 2564 

 
2.1 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศในอนาคต เปนแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผน
ปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 
2565) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุงสู Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

ของประเทศ 
นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
นโยบายท่ี 4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

    มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 5  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอม 
นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
มาตรการและแนวดําเนินการ 
นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
บทนํา 

นโยบายดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาต ิเปนการจัด
การศึกษาเพ่ือมุงเนนการพัฒนาผูเรียนทุกคน ใหมีความรักในสถาบันหลักของชาต ิยึดม่ันในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลัก
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คิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาต ิและพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ มี
จิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ 
อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เปนผูเรียนท่ีมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
รูปแบบใหมทุกรูปแบบ ท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน ควบคูไปกับการ
ปองกันและแกไขปญหาท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต และเนนการจัดการศึกษาให
เหมาะสม สอดคลองกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร ดานเศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงมีความ
แตกตางทางดานสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาต ิเชน การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูใน
พ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาส
ไดรับการพัฒนาสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี ไดรับการบริการดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ 

และเหมาะสมตรงตามความตองการ เปนตน 
เปาประสงค 

1. ผูเรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  
ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. ผูเรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว  
ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 

4. ผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และการ
พัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

5. ผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล
ทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน ไดรับการบริการ 
ดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 
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ตัวช้ีวัด 
1. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
2. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง  

มีหลักคิดท่ีถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรม 
อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม ซ่ือสัตย สุจริต 
มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือ 
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 

4. รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และ
การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

5. รอยละของผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ี
หางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการ 
ดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ สอดคลองกับบริบท 
ของพ้ืนท่ี 

6. จํานวนสถานศึกษาท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

7. จํานวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรม จรยิธรรม 
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 
1. พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกท่ีดี 
  เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลัก
คิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาต ิและพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค  
มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน และสังคมและ
ประเทศชาติซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอาร ีมีวินัย และรักษาศีลธรรม 
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
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  1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  

สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการท่ีกําหนด 
  1.2 สถานศึกษา  

(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนด 
   (2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลก
ท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี 
มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
2. พัฒนาผูเรียนมีความใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความ
รุนแรง ท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศ 
  เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในการรับมือกับภัย
คุกคาม รูปแบบใหมทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การ
คุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน ควบคูไป
กับการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
  2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการท่ีกําหนด 
  2.2 สถานศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับภัยคุกคามท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 
การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  
และภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนรูจักวิธีการปองกัน และแกไขหากไดรับผลกระทบจากภัย
ดังกลาว 
  (2) มีมาตรการและแนวทางการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

(3) จัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหมีความม่ันคงปลอดภัย 
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือผูเรียน ในการแกปญหาตาง ๆ  ไดรับ

คําปรึกษาชี้แนะและความชวยเหลืออยางทันการณ ทันเวลา รวมท้ังการอบรมบมนิสัย 
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3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินแผนงาน โครงการตาม
ยุทธศาสตรการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2560 - 2579) 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร 6 ขอ คือ 
  1. การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง 
  2. การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการแขงขัน 
  3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
  4. การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางการศึกษา 
  5. การศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  6. การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษา 

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
   (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินการจัดการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพ้ืนฐานความหลากหลาย 
ในวัฒนธรรมท่ีสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิตและความตองการของชุมชน 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมและสรางโอกาส 
ใหผูเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง  

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมมาตรการการรักษา 
ความปลอดภัยของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตใหมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เสริมสรางสวัสดิการใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
4. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ 
  เปนมาตรการการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ 
กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และ
เกาะแกง ไดรับการบริการดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

4.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง และท่ีดูแลหอพักนอนตามความ
จําเปนและ เหมาะสมกับบริบท 
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(2) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมใหสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง 
ในถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ใหจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึก
รักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

(3) สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา 
ท่ีเหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง”  
ในรูปแบบตาง ๆ เชน จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดตอสื่อสารผานชองทางออนไลน  

4.2 สถานศึกษา 
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัด 

และประเมินผลท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส 
และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร 

(2) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กท่ีไมไดใชภาษาไทยใน
ชีวิตประจําวัน 

(3) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี 3 ท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
นโยบายท่ี 2  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
บทนํา 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ใหความสําคัญกับ
ศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัย
ขับเคลื่อนสําคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสูเปาหมายการเปนประเทศท่ีพัฒนา
แลวมีขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการใหสอดคลองกัน  
โดยเนนปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ใหเปนสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ 
และความถนัด อยางเต็มศักยภาพ มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
มีความเปนเลิศดานทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีทักษะความรูดานดิจิทัล 
(Digital Literacy) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรูและ
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย ท่ีมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เปนนักคิด เปน
ผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร เปนผูประกอบการ เปนเกษตรกรยุคใหม และอ่ืน ๆ สอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดภายใตสังคมท่ี
เปนพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 
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เปาประสงค 
1. ผูเรียนทุกระดับใหมีความเปนเลิศ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  
2. ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใจ นําไปสูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เปน

นักคิด เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร 
3. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูท่ีสอดคลองกับทักษะท่ี

จําเปนในศตวรรษท่ี 21  
2. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องการอาน 

(Reading Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่อง
วิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. รอยละของผูเรียนท่ีมีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 
 พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ นําไปสูความเปนเลิศดานวิชาการ 
ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 สรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
ของประเทศ 

โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1.1 ศึกษาวิเคราะห วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ 

วัดแววจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน  
1.2 สงเสริมสนับสนุน ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินการวัดแววความถนัดทางการ

เรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให
ผูเรียนคนหาตนเอง นําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมท่ีจะพัฒนาตอยอดไปสูความเปนเลิศดาน
ทักษะอาชีพท่ีตรงตามความตองการและความถนัดของผูเรียน 

1.3 ศึกษา วิเคราะหความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ  
ตั้งแตจํานวนงบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผูเรียนอยางเพียงพอ และเหมาะสม  
วิธีการจัดสรร วิธีการดานระบบบัญชี การเบิกจาย และการติดตาม ตรวจสอบ เปนตน เพ่ือ
กระจายอํานาจใหสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางเต็ม
ศักยภาพ 

1.4 สงเสริมสนับสนุนให สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผูเรียนตามความถนัด ความสนใจ  
และความตองการพัฒนา ท้ังดานวิชาการ ดานอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแตระดับ
สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

1.5 กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา พรอมท้ังรายงาน 
ผลการดําเนินงานตอกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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2. สถานศึกษา  
2.1 ดําเนินการวัดแววผูเรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพ และความ

ถนัด โดยจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เชน การจัด 
การเรียนรูตามกระบวนการ 5 ข้ันตอนหรือบันได 5 ข้ัน (Independent Study : IS) การเรียนรู 
เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM Education) เปนตน โดยสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณของสถานศึกษาใหมุงเนนการจัดการเรียนรูใหผูเรียน 
มีความเปนเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเรียน และจัดกิจกรรม 
เพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ใหเปนคนท่ีสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ 

2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนให
มีความเปนเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

2.4 สงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนา 
เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยเนนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 
เปนรายบุคคลตามความตองการ และความถนัดของผูเรียน 

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนมีความเปนเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาท่ี 3 เพ่ิมเติมอยางนอย 1 ภาษา 

2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผูเรียน โดยมุงเนนการวัดประเมิน
ตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดใหมีการวัดประเมินจากสวนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

2.7 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 
นโยบายท่ี 3  ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
บทนํา 

นโยบายดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย มุงเนนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเริ่มตั้งแตประชากรวัยเรียนทุกชวงวัย ตลอดจนการพัฒนา คร ูและบคุลากร
ทางการศึกษา ดังนี้ 

พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกชวงวัย ตั้งแตชวงปฐมวัย ประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษา ผูเรียนท่ีมีความตองการดูแลเปนพิเศษ ใหมีความพรอมท้ังทางดานรางกาย  
จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรูไดดวยตนเอง  
มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม สามารถดํารงชีวิต 
อยางมีคุณคา โดยการพัฒนาระบบการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต ผูเรียนสามารถกํากับการ
เรียนรูท่ีเหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเนื่องแมจะออกจากระบบการศึกษาแลว รวมถึงความตระหนัก
ถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุมผูมีความสามารถพิเศษของพหุ
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ปญญาแตละประเภท เสริมสรางใหผูเรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และ
พัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา ตองตระหนักถึงความสําคัญในอาชีพและหนาท่ีของตน โดย ครูตองมีจิตวิญญาณ 
ของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง และเปนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม 
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง เพ่ือประโยชนในการพัฒนาผูเรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู  
ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือ ผูอํานวยการการเรียนรูทํา
หนาท่ีกระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบ
กิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน และมีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 
เปาประสงค 

1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการพัฒนา 
ท่ีสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาของประเทศ  

2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ 
ท่ีสอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผน
ชีวิต ท่ีเหมาะสมในแตละชวงวัยและนําไปปฏิบัติได 

3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา 

 มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ   
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี 

สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการ

เรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู 
7. ครู มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเปนแบบอยาง 

ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
ตัวช้ีวัด 

1. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู 
ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  

2. รอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผานเกณฑท่ีกําหนด 

3. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 
 



18 
 

4. รอยละผูเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัด  
และความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

5. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม 
ไดอยางมีความสุข มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปน
พหุวัฒนธรรม 

6. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการ
เรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู 
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
เปนมาตรการสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางใหเปนหลักสูตร 

เชิงสมรรถนะ สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ เอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน 
เปนรายบุคคลอยางเหมาะสมทุกดานท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา  
มีทักษะสื่อสารภาษาไทย   

มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาท้ัง 4 ดาน  

(รางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญา) สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
(2) สงเสริมใหครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูอํานวยการการ

เรียนรู ผูใหคําปรึกษา หรือใหขอเสนอแนะการเรียนรู และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียน
ใหสอดคลองกับหลักสูตร 

1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง  
เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู 
ใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและบริบทของพ้ืนท่ี 

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียน 
2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผูเรียนระดับปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกดาน ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ สังคม และสติปญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  
(ฟง พูด) และทักษะดานดิจิทัล พรอมท่ีจะไดรับการพัฒนาในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน 
          โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
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2.1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  
   (1) จัดทําเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยปเวนป สรุปและรายงานผลตอกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(2) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษาเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยท้ัง
ผูบริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมท้ังผูปกครอง ใหมีความรูความเขาใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
   (3) สนับสนุนใหสถานศึกษามีครูหรือครูผูชวยดานปฐมวัยตามมาตรฐานท่ี
กําหนด 
   (4) ศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด  ทฤษฎี และ

นใจองคความรูใหม ๆ เก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแกโรงเรียนและผูส  
   (5) รวมกํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา ท้ังสรุปและ
รายงานผลการดําเนินงานตอกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2.1.2 สถานศึกษา 
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย จัด

สภาพแวดลอมท้ังในและนอกหองเรียนใหเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู 
(2) จัดการเรียนรู สรางประสบการณ เนนการเรียนเปนเลน เรียนรูอยางมี

ความสุข 
(3) ปรับปรุงอาคารสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก สนามเด็กเลนใหได

มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(4) จัดหาสื่อ อุปกรณ ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความ

ปลอดภัย 
(5) อภิบาลเด็กปฐมใหมีสุขภาวะท่ีดี รางกายสมบูรณแข็งแรง ปราศจาก

โรคภัย ไข เจ็บ 
(6) สรางความรูความเขาใจแกผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือ

การมีสวนรวมและการสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา 
(7) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับประถมศึกษา 

ผูเรียนระดับประถมศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 

และสติปญญา มีวินัย มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
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2.2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(1) สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัด

การศึกษาพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดานท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 
และสติปญญา ใหมีคุณลักษณะ 

- เปนไปตามหลักสูตร  
    - มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
    - มีทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทําสอดคลอง
กับความตองการของประเทศ   
    - มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนา
นวัตกรรม 
    - มีความรูความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัลเปน
เครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ    
    - มีทักษะทางดานภาษาไทย เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มี
นิสัยรักการอาน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 

(2) จัดทําเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 และดําเนินการประเมิน รวมท้ังประสานการดําเนินงานเพ่ือทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 วิเคราะหผลการประเมิน
เพ่ือเปนฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 

(3 ) สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึง
การวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติ
ได 

(4) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ 

(5) ดําเนินการติดตาม และตรวจสอบใหผูเรียนไดรับประทานอาหารอยาง
ครบถวนถูกตองตามหลักโภชนาการ 

(6) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
ภาพรวม รวมท้ังสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2.2.2 สถานศึกษา 
   (1) จัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
   (2) จัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรูและระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEM Education) เชน 
    - ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม 
    - ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
    - ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา 
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    - ความรูและทักษะในดานศิลปะ 
    - ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผล 
และการหาความสัมพันธ 

(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวท้ังดานศึกษาตอ และดานอาชีพ เปนการวาง
พ้ืนฐานการเรียนรู การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

(4) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานใน
การดํารงชีวิต มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

(5) จัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณ และสังคม (Social and 
Emotional Learning : SEL) 

(6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปน
ข้ันตอน (Coding) 

(7) ดําเนินการใหผูเรียนไดรับประทานอาหารอยางครบถวนถูกตองตาม
หลักโภชนาการ เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบและวินัยการคลัง 

(8) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา 
  ผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ  
สังคม และสติปญญา มีวินัย มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห 
มีทักษะดานภาษาไทยเพ่ือใชในการเรียนรู มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีความสามารถ 
ในการใชเทคโนโลยี ไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา นําไปสู 
การมีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ มีความยืดหยุนทางดานความคิด  
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต 
มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
   2.3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  
    (1) สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดานท้ังทางดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคม และสติปญญา มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใต
สังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม ใหมีคุณลักษณะ 

- เปนไปตามหลักสูตร  
    - มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
    - มีทักษะทางดานภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ี 3  เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
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    - มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนา
นวัตกรรม 
    - มีความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัล 
เปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    - มีทักษะทางดานภาษาไทย เพ่ือใชเปนเครื่องมือ 
ในการเรียนรู มีนิสัยรักการอาน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 

(2) ประสานการดําเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 วิเคราะหผลการประเมินเพ่ือเปน
ฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 

(3) สงเสริม สนับสนุน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน 
ท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

(4) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือสงเสริม
กระบวนการเรียนรูตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ 

(5) จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผูเรียนท่ีมี
ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนา
นวัตกรรมในอนาคต รวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และสนับสนุนใหผูเรียน  
มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
ท้ังดานรางกายและจิตใจ 

(6) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา 
2.3.2 สถานศึกษา    

    (1) สงเสริมครูไดจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
    (2) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ข้ันตอนหรือ
บันได 5 ข้ัน (Independent Study : IS) 
    (3) สงเสริม สนับสนุนครูใหจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนน
การใชฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEM Education) เชน 

- ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม 
     - ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
     - ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา 
     - ความรูและทักษะในดานศิลปะ 

- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและ
การหาความสัมพันธ 

(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมีความรูและทักษะดาน
วิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต
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รวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ เม่ือถึงชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพไดตามความถนัด ความ
ตองการ และความสนใจของตนเอง 

(5) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social 
and Emotional Learning : SEL) 
    (6) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2.4 พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการดูแลเปนพิเศษ 
เปนการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส ใน

รูปแบบท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล 
โดยแนวทางการดําเนินการ 
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการวัด 

และประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 
  (2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริม สนับสนนุ 
การจัดการศึกษา รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กพิการ 
และเด็กดอยโอกาสในรูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตรองการจําเปนพิเศษ 
เฉพาะบุคคล 
  (3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริม สนับสนุน 
การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
  (4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากร  
และจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความตองการจําเปนพิเศษ 
  (5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมใหสถานศึกษา 
นําระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการ การใหบริการ และ
การเรียนรู 
  (6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑอัตรากําลังครูและ
บุคลกรใหมีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กดอยโอกาส 
  (7)สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริม สนับสนุน 
ใหมีการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะ ประสบการณ มีเจตคติท่ีดี 
ตอการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 
  (8) สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการใหบริการ
เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีสอดคลอง 
กับความตองการจําเปนพิเศษ 

(9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนการพัฒนา 
ภาคีเครือขาย (Education Partnership) ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
พิการและเด็กดอยโอกาส 



24 
 

3. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชสนับสนุนการเรียนรูใหแกผูเรียนทุก
ระดับการจัดการศึกษา 
   เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสงเสริมสนับสนุน
ใหผูเรียนพัฒนาวิธีการเรียนรูของตนเอง ตามความตองการ และความถนัด ของผูเรียนสามารถสราง
สังคมฐานความรู (Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต 
   โดยแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  (1) จัดหา พัฒนา ขอมูลองคความรู  สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ 
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีกําหนด 
  (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 
  (3) สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีอุปกรณดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเปนเครื่องมือ
ในการเขาถึงองคความรู และการเรียนรูผานระบบดิจิทัล อยางเหมาะสมตามวัย 
  (4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนให
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล 

3.2 สถานศึกษา 
  (1) ประยุกตใชขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ  
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีกําหนด 
  (2) จัดการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)  
เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 
  (3) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง 
ผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล 

4.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  การพัฒนาคุณภาพครู จึงตองดําเนินการตั้งแตการผลิต และการพัฒนาครู 
อยางตอเนื่อง โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตองรวมมือกับสถาบันการผลิตครู  
ในการผลิต และพัฒนาครูใหเปนไปตามเปาประสงค มีการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามา 
เปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่องครอบคลุมท้ังเงินเดือน 
เสนทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูท่ีมีความ เชี่ยวชาญดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปน
ระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผูเรียนโดยตรง 

4.1 การผลิตครูท่ีมีคุณภาพ 
การผลิตครูท่ีมีคุณภาพ เปนมาตรการการสรางความรวมมือกับสถาบัน 

การผลิตครู ใหผลิตครูท่ีมีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง  
และเปนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
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  (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สรางความรวมมือ 
กับสถาบันการผลิตครู วิเคราะหความขาดแคลน ความตองการครูของสถานศึกษา 
  (2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมมือกับสถาบันการผลิตครู
วางแผนวิเคราะหหลักสูตรใหสอดคลองกับแผนความตองการ 
  (3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาใหนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ท่ีมีทัศนคติท่ีดีตออาชีพครูเขารับการศึกษากับสถาบัน 
การผลิตครู 
  (4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิต
ครูอยางเปนระบบ 

4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนมาตรการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะตองดําเนินการเพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญ
ในอาชีพและหนาท่ีของตน โดยพัฒนาใหเปนครู เปนครูยุคใหม ปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน 
“Coach” หรือ “ผูอํานวยการการเรียนรู” ปรับวิธีสอน ใหเด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
เรียนรู และทํากิจกรรมในชั้นเรียน ทําหนาท่ีกระตุนสรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัด
ระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรม และสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน มีบทบาทเปน
นักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สงเสริม สนับสนุนใหครู ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง  
(Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
จัดใหมีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ท่ีเชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career 
Path) 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอ่ืน ๆ จัดทําหลักสูตรการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหตรงตามความตองการและความขาดแคลน 

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเขารับการพัฒนาตามหลักสูตร 
ท่ีกําหนดท่ีเชื่อมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 

(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 
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(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital 
Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี ๓ 
สอดคลองกับภารกิจและหนาท่ีของตน 

(7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริม พัฒนา และยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ  
โดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา (Common European Framework of Reference for 
Languages : CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด 

(8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริมและพัฒนาครูใหสามารถออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ 
การวัดประเมินผลท่ีเนนทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง  
(Active Learning) 

(9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียน 
ท่ีมีความแตกตาง (Differentiated Instruction) 

(10) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผล 
การเรียนรูดานทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 

(11) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครู ใหมีความรูความสามารถจัดการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็กได 
อยางมีประสิทธิภาพ 

(12) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ  
ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(13) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผานระบบ Online  
และแบบ Face - to - Face Training 

(14) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความมุงหมาย และหลักการจัดการศึกษาขอกําหนด
ดานคุณภาพ และแผนการศึกษาแหงชาติ 
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(15) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ตั้งแตการจัดทําฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

    1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผานระบบดิจิทัล เพ่ือใชในการพัฒนา
ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 

    2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาท่ีขาดแคลน 
เชน การพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ และ
ผูเรียนท่ีมีความแตกตาง เปนตน 

    3) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกประเภทพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องผานระบบดิจิทัล 

    4) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผูบริหาร  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 

5) พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา 
คอมพิวเตอร (Coding) 
นโยบายท่ี 4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
และการลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา  
บทนํา 

นโยบายการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน  
และการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา เนนการสรางโอกาสใหเด็กวัยเรียน และผูเรียนทุกคน 
เขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท่ีเปนมาตรฐานเสมอกัน ไมวาผูเรียนจะยาก ดี มี จน จะอยูใน
พ้ืนท่ีใดของประเทศ อยูในชุมชนเมือง พ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร หรือกลุมเปาหมายท่ีตองการการดูแล
เปนพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาของประเทศ โดย สนับสนุนใหสถานศึกษาจัด
การศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals for Sustainable 
Development) สรางกลไกความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ในทุกระดับตั้งแตระดับองคกรปกครอง
ทองถ่ินหรือตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค และสวนกลาง สรางมาตรฐาน
สถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี จัดสรรงบประมาณแผนดินเพ่ือสนับสนุนใหเด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ
ขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของ
สถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสม สอดคลอง
กับความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ และจัดสรร
งบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาตามความจําเปน ตลอดจนนํา
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียน
สามารถใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม 
สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกันสิทธิการไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 
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เปาประสงค 
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global 

Goals for Sustainable Development) 
2. สถานศึกษากับองคกรปกครองทองถ่ิน ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ในระดับพ้ืนท่ี รวมมือในการจัดการศึกษา 
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนท่ี 
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลอง 

กับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้ง
ของสถานศึกษา 

5. งบประมาณเพ่ือเปนคาใชจาย และงบลงทุนแกสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพ่ือให
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

6. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือใหผูเรียนไดมีโอกาสเขาถึง
บริการดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกันสิทธิ 
การไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 
ตัวช้ีวัด 

1. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน 
2. ผูเรียนทุกคนไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับ

สภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้ง
ของสถานศึกษา และความตองการจําเปนพิเศษสําหรับผูพิการ 

3. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device)  
เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ 

4. ครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใชเปน
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน 

5. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบท ดานประเภท ขนาด 
และพ้ืนท่ี 

6. สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนว 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

8. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการวางแผน
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 
1. สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงานท่ี

เก่ียวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  
   (1) สงเสริม สนับสนุนใหมีความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน 

ภาคเอกชน หนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี ตลอดจนการ
กํากับ ติดตาม และประเมินผล 

(2) จัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงขอมูล  
ศึกษา วิเคราะห เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน 

1.2 สถานศึกษา 
(1) รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี หนวยงานท่ีเก่ียวของ และ

ภาคเอกชน วางแผนการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
(2) รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน เอกชน และหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของระดับพ้ืนท่ี จัดทําแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษา 

(3) รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี จัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน  
(อายุ 0 - 6 ป) เพ่ือในไปใชในการวางแผนการจัดการศึกษา 

(4) รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได
เขาถึงบริการการเรียนรูไดอยางท่ัวถึงครบถวน 

(5) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาค
สวนบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนใหสามารถใชรวมกับไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(6) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี จัดอาหาร อาหารเสริม (นม)  
ใหผูเรียนอยางเพียงพอ มีคุณภาพ 

(7) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี สนับสนุนใหผูเรียนท่ีอยูหางไกล  
ไดเดินทางไปเรียนอยางปลอดภัยท้ังไปและกลับ 

2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ใหมีคุณภาพ  
และมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนท่ี 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
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(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาใหมีคุณภาพในดานตาง ๆ เชน 1) มาตรฐานดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 2) มาตรฐานดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐาน 
ดานระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology 
เปนตน การกําหนดมาตรฐานสถานศึกษาดานตาง ๆ ดังกลาวใหพิจารณาตามบริบทของสภาพทาง
ภูมิศาสตร ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เปนสําคัญ 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สงเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด  
โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ใหมีคุณภาพ และตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยเนน
สถานศึกษาระดับตําบล โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนท่ีหางไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สงเสริม สนับสนุน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
สถานศึกษาในทุกมิติ 

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนทุกกลุม และสถานศึกษาทุกประเภทอยาง
เหมาะสม และเพียงพอ 
  เปนมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ํา และสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงการบริการ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพ่ือใหเด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแตระดับปฐมวัย 

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดย
คํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา จัดหา
ทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย จัดสรรงบประมาณและทรพัยากรทางการ
ศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ี
มีความตองการจําเปนพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการ และงบลงทุนให
สถานศึกษาอยางเหมาะสม และเพียงพอ 

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ศึกษา วิเคราะห ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนใหกับผูเรียน และสถานศึกษา อยาง
เหมาะสม และเพียงพอ สอดคลองกับสถานภาพและพ้ืนท่ี 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําแผนงบประมาณการศึกษาอยางอิสระ โดยรับฟงความคิดเห็น
ของผูเก่ียวของในพ้ืนท่ีประกอบการจัดทําแผนงบประมาณกอนเสนอหนวยงานตนสังกัด 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณ 
ใหเด็กวัยเรียนกลุมขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริม สนับสนุน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนงบประมาณ และ
ติดตาม กํากับการใชจายงบประมาณของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใส 
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4. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
   (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ  
และมีความปลอดภัยสูง 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณท่ีใชเปนเครื่องมือ 
ในการพัฒนาทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital Literacy) แกผูเรียน 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียนท่ีประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรูแกผูเรียน 

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สงเสริม สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) สําหรับผูเรียนทุกระดับ  
ตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนา 
การเรียนรูของตนเองนําไปสูการสรางการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สงเสริม สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล 
(Digital Pedagogy) สําหรับครูอยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผูเรียน (Distance Learning Technology: DLT) 
นโยบายท่ี 5  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
บทนํา  

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดนอมนํา 

ศาสตรของพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล  
มีภูมิคุมกัน” มาเปนหลักในการจัดทํายุทธศาสตรชาติควบคูกับการนําเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ท้ัง 17 เปาหมาย มาเปนกรอบแนวคิดท่ีจะผลักดันดําเนินการเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวน
ความรวมมือ ระหวางกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศนเพ่ือให
ประเทศไทย “เปนประเทศพัฒนาแลวมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีสุดในอาเซียนภายในป พ.ศ. 
2580” 

ดังนั้น นโยบายดานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับวิสัยทัศนดังกลาว จึงไดนอมนํา 
ศาสตรพระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ัง 17 เปาหมาย  
มาเปนหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจดักิจกรรมการเรียนรู และการจัดสภาพแวดลอมของ
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สถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักการดังกลาว บนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปน
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง ๓ ดาน ไมให
มากหรือนอยจนเกินไป อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 
เปาประสงค 

1. สถานศึกษา นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและ
บริโภค ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2. สถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาจัดทําระบบสารสนเทศการเก็บขอมูล 
ดานความรู เรื่อง ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอม ฯลฯ และสามารถนํามาประยุกตใชในทุกโรงเรียน  
ตามแนวทาง Thailand 4.0 

3. สถานศึกษามีการจัดทํานโยบายจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ การผลิตและ

บริโภค สูการลดปริมาณคารบอนในโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่ํา 
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน 

ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเปนหนวยงานตนแบบสํานักงานสีเขียว (GREEN 
OFFICE) เพ่ือใหมีบริบทท่ีเปนแบบอยางเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน 

6. สถานศึกษาในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จาก 225 เขต  
มีนโยบายสงเสริมความรูและสรางจิตสํานึกและจัดการเรียนรูการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอม  

7. สถานศึกษาตนแบบนําขยะมาใชประโยชนเพ่ือลดปริมาณขยะ จํานวน 15,000 โรงเรียน 
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมตนแบบในการนํา 3RS มาประยุกตใชในการผลิต 

และบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จํานวน 6,000 โรงเรียน 
9. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 225 เขต มีการทํานโยบายการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 
ตัวช้ีวัด 

1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู ท่ีถูกตองและสรางจิตสํานึกดาน
การผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนําไปปฏิบัติใชท่ีบานและชุมชน  
เชน การสงเสริมอาชีพท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ 

2. สถานศึกษามีการนําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ 
และมีสงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคารบอนท่ีโรงเรียนและชุมชน 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนําขยะ 
มาใชประโยชนรวมท้ังสอดแทรกในสาระการเรียนรูท่ีเก่ียวของ 

4. นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรูดานการลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนแหลงเรียนรู  
และตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
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5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนไดออกไซต ใน
การดําเนินกิจกรรมประจําวันในสถานศึกษาและท่ีบาน และขอมูลของ Carbon Footprint  
ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less  

6. ครู มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดําเนินการจัดทํางานวิจัยดาน
การสรางสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได 

7. ครู และนักเรียนสามารถนําสื่อนวัตกรรมท่ีผานกระบวนการคิดมาประยุกตใช 
ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู และประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชุมชนไดตามแนวทาง  
Thailand 4.0 

8. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  
และสถานท่ีใหเปนสํานักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน 
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

1. จัดทํา Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดําเนินทาง 
การใหองคความรูและสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2. จัดทําคูมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia 
และอ่ืนๆ 

3. จัดทําเกณฑการประกวดโรงเรียนคารบอนต่ําและชุมชนคารบอนต่ําและพัฒนาวิทยากรให
ความรูเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) สูสังคมคารบอนต่ํา 

4. พัฒนาวิเคราะหแผนการจัดการเรียนและจัดทําหนวยการเรียนรูในเรื่อง 
การผลิตและบริโภคท่ีเปนกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแตระดับปฐมวัย  
จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการเก็บขอมูลการลดกาซท่ีมีผล 
ตอปรากฏการณภาวะเรือนกระจก เชน คารบอนไดออกไซด ในรูปแบบการเปรียบเทียบและ 
การลดการปลอยคารบอนไดออกไซดในการดําเนินชีวิตประจําวัน Carbon emission /Carbon 
Footprint ในสถานศึกษาสูชุมชน 

5. จัดจางผูเชี่ยวชาญในการจัดทํา Road Map เปนท่ีปรึกษาในการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่ํา 

6. พัฒนาตอยอดและขยายผลศูนยการเรียนรูลดใชพลังงาน การจัดการขยะ  
และอนุรักษสิ่งแวดลอมใน 6 ศูนย 4 ภูมิภาค 

7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการใหความรูและแนวทางการจัดการเรียนรู กิจกรรม เรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน 6 ภูมิภาค 
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8. จัดสรรงบประมาณดําเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 225 เขต เพ่ือ
ดําเนินการตอยอดขยายความรูและสรางเครือขายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมตอหนวยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน 

9. สนับสนุน สงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงคใหมีการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอมและยกระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีตนแบบ 225 เขต และสถานศึกษาดานการ
บริหารจัดการสํานักงานสีเขียวและสถานศึกษาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green office) 

10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานํารองขยายผล สงสถานศึกษาตนแบบ 
ดานการพัฒนา ดานการผลิต และบริโภค ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมท้ังระบบ เชน การเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑเบอร 5 และผลิตภัณฑท่ีมีฉลากและสัญลักษณเบอร 5 เพ่ือลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ
และลดปริมาณขยะในสํานักงานและสถานศึกษา 

11. สงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรูและแผนการจัดการ
เรียนรูเรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

12. ขยายผลผานระบบ DLTV สงเสริมความรูเรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอมตอความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสูสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ 
และสิ่งแวดลอมท่ีดีและการเลือกผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและฉลาก 
ท่ีแสดงสัญลักษณท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใชกระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making  
การนําขยะมาใชประโยชนในรูปแบบผลิตภัณฑและพลังงานและลดประมาณขยะ การบําบัดน้ําเสีย  
ลดการใชเผาและลดใชสารเคมี สูโรงเรียนปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

14. ขยายผลจากโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ 
และสิ่งแวดลอมดี Green city ดานพลังงาน การจัดการขยะและน้ําเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค 
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

15. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียน โรงเรียนไดศึกษา เรียนรูจากแหลงเรียนรู
โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนวยงานสงเสริม 
การบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือนําความรูมาประยุกตใชและจัดทําโครงงานดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

16. สงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรูอาชีพท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา จัดคาย
เยาวชนวัยซนลดคารบอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนตนแบบท่ีนําความรูจากโรงเรียนตอยอด 
สูชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อยางนอย 2,000 ชุมชน 

17. จัดทําระบบนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานในสถานศึกษาท้ังในระบบออนไลนและนิเทศ
เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกขอมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนําเสนอผลงานและมอบรางวัล
เกียรติยศ ประชาสัมพันธและจัดพิมพ เว็บไซต ผลงานเพ่ือเผยแพรและเปนตนแบบ สรุปผลรายงาน 
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นโยบายท่ี 6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
บทนํา 

นโยบายดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เปนนโยบายจุดเนนท่ี
สําคัญ เนื่องจากเปนนโยบายท่ีกระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา  
มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมท้ังดานการบริหารวิชาการ ดานการ
บริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป และปรับบทบาทภารกิจ 
ของหนวยงานท้ังระดับสํานักงานท้ังสวนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสรางของหนวยงาน 
ทุกระดับตั้งแตสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลาง ใหมีความทันสมัย 
พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา หนวยงานสํานักงานเปนหนวยงาน 
ท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได 
อยางมีประสิทธิภาพ นําเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เชน Cloud Technology Big Data 
Technology และ Communication Technology เปนตน มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานท้ังระบบ มีความโปรงใส ตรวจสอบได พรอมท้ังปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความ
มัธยัสถและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
เปาประสงค 

1. สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล  
และดานการบริหารงานท่ัวไป 

2. หนวยงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตองปรับเปลี่ยนใหเปนหนวยงาน
ใหมีความทันสมัย พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานท่ี
มีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. หนวยงานทุกระดับ มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล  

4. หนวยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน 

5. หนวยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 
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ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ  
2. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลาง ไดรับการพัฒนาให

เปนหนวยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล 

3. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลาง นํานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ 

4. สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

5. สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

6. สถานศึกษาทุกแหงและหนวยงานในสังกัดมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ ผูเรียน 
ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด 

7. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลท่ีสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ นําไปสู
การวิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

8. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลางมีแพลตฟอรมดิจิทัล 
(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา 

9. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถใชในการวางแผน 
การจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

1. ใหสถานศึกษา หรือ กลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
     เปนมาตรการกระจายอํานาจใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษามีความเปน
อิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหาร
งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป โดยดําเนินการเปนราย
สถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษา อาจดําเนินการเปนรายดานหรือทุกดานได 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
  (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห หลักเกณฑ รูปแบบ หนาท่ี อํานาจ และโครงสรางการกํากับดูแลของสถานศึกษา  
หรือกลุมสถานศึกษา 
  (2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห หนาท่ีและอํานาจ องคประกอบ จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ  
และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา  
หรือของกลุมสถานศึกษา โดยใหคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเปนอิสระของสถานศึกษา 
หรือกลุมสถานศึกษา ใหมีความหลากหลายและความแตกตางของสถานศึกษารวมถึงความตองการ 
และขอจํากัดของแตละพ้ืนท่ี 
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  (3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาจัดหาเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุนงาน 
ดานธุรการ ดานการเงิน การบัญชีและพัสดุ และดานบริหารงานบุคคล เพ่ือมิใหงานดังกลาว 
เปนภาระท่ีเกินสมควรแกครู ผูปฏิบัติหนาท่ีการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 
  (4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอปฏิบัติใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจให
สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
  (5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
จัดทําแผนปฏิบัติการและดําเนินการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษา 
ใหมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีระบบการบริหารจัดการท่ีหลากหลาย เชน การบริหาร
จัดการแบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เปนตน 
  (7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เปนศูนยกลางในการพัฒนา 
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
  (8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  (9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริม สนับสนุนใหมีการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

(10) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา จัดอบรม พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรูความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาท่ี 
   (11) สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจใหอยางเปนอิสระ 
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ  
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป โดยดําเนินการเปนรายสถานศึกษา 
หรือกลุมสถานศึกษา อาจดําเนินการเปนรายดานหรือทุกดานได 
  (12) สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

2. พัฒนาสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนหนวยงาน 
มีความทันสมัยอยางมีประสิทธิภาพ 
  เปนมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของสํานักงานท้ังระดับ
สํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปนหนวยงานท่ีทันสมัย พรอมท่ีจะปรับตัว
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา มีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
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บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม  
เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง และพัฒนาสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปนหนวยงานท่ีทันสมัย มีหนาท่ี สนับสนุน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(2) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใช
ระบบการบริหารจัดการท่ีมุงเนนคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานตามหลักการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

(3) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานํา
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารงาน 

(4) สงเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน  
(Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” 

(5) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนท่ี 
(6) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย  

เชน เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต 
กลุมโรงเรียน ฯลฯ 

(7) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
ท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี 

(8) สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความ
เขาใจ และมีสวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 

(9) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา 

3. ปฏิรูปการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน และสถานศึกษา 
  เปนมาตรการท่ีเนนการนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนผูเรียนทุกคน สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ีตองการปฏิรูปการคลัง 
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผูเรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเปนเครื่องมือ
สําคัญในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาประสงคดังกลาว โดยสามารถพิสูจนตัวตนของผูเรียนท่ีรับ
จัดสรรงบประมาณไดอยางถูกตอง ลดความซํ้าซอนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผูเรียน สามารถ
กําหนดเง่ือนไขการจัดสรรงบประมาณใหแกผูเรียนกลุมตาง ๆ ไดอยางถูกตอง และสามารถเชื่อมโยง
ขอมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
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(1) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 
อุดหนุนผูเรียนและสถานศึกษาโดยตรง  

(2) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการงบประมาณอุดหนุนผูเรียนและสถานศึกษาโดยตรง  

(3) พัฒนาและประยุกตใช ระบบไบโอเมทริกซ (Biometric) ในการพิสูจนตัวตนของ
ผูเรียน เพ่ือลดความซํ้าซอนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทําการแลกเปลี่ยนขอมูลนักเรียน
รายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย  

(4) พัฒนาระบบเบิกจายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผูเรียน และสถานศึกษา โดย
ผานระบบธนาคาร 

4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทํางานท่ี
เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
  เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาด
ใหญ (Big Data Technology)  เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูล
สถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน มาวิเคราะหเพ่ือใหสถานศึกษาสามารถ
จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห
เปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ นํา Cloud Technology มา
ใหบริการแกหนวยงานทุกระดับท้ังระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล 
(Digital Platform) ระบบบริหารงานสาํนักงาน เชน ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี 
ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เปนตน เพ่ือเจาหนาท่ีสามารถใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เชื่องโยงกันท้ังองคกร 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห นํา Cloud  Technology มาใหบริการหนวยงานในสังกัดทุก
ระดับท้ังในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ท้ังในระดับ IaaS Paas 
และ SaaS 

(2) ศึกษา วิเคราะห นํา Big Data Technology มาใชในการเชื่อมโยงขอมูลของ
นักเรียนในฐานขอมูลตาง ๆ เพ่ือนํามาวิเคราะห คุณภาพของผูเรียนในมิติตาง ๆ 

(3) พัฒนาแพลตฟอรมดจิิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ 
ดานบริหารจัดการศึกษาท้ังระบบพรอมใหบริการ (Services) เชื่อมโยงขอมูล เพ่ือแลกเปลี่ยน 
และบูรณาการขอมูลภาครัฐท้ังภายในและนอกสังกัดอีกท้ังยังเปนระบบกลางสําหรับใชในการพิสูจน
ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทํางานรวมกับแพลตฟอรมดิจิทัลตาง ๆ 

(4) พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ท่ีสามารถเชื่อมโยง และบูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง  
หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยการเชื่อมโยงขอมูลรายบุคคลท่ีเก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง  
สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต เปนฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
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ประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดออน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคล
ของประเทศ นําไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

(5) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) ดานการเรียนรูของผูเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษา ดานการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือใหสอดคลอง 
กับความกาวหนาในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคล 
ตั้งแตระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลประชากรดานการศึกษาของประเทศ 
2.2 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 แบงเปน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   1) ความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
   2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 
   3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

4) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                      
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

   6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
   2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
   3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
   4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
 มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1 การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู 
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มาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใช

ในชีวิตได 
 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู 
2.3 มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560  (มี 3 มาตรฐาน 14 ตัวบงช้ี) 
 มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 มี 3 มาตรฐาน 14 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี  1  การบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ 
  ตัวบงชี้ท่ี  1 การบริหารจัดการท่ีดี 
  ตัวบงชี้ท่ี  2 การพัฒนาองคกรสูองคการสูการเรียนรู 
  ตัวบงข้ีท่ี  3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม 
 มาตรฐานท่ี  2  การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ตัวบงชี้ท่ี  1  การบริหารงานดานวิชาการ 
  ตัวบงชี้ท่ี  2  การบริหารงานดานงบประมาณ 
  ตัวบงชี้ท่ี  3  การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล 
  ตัวบงชี้ท่ี  4  การบริหารงานดานการบริหารท่ัวไป 
  ตัวบงชี้ท่ี  5  การตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศการจดัการศกึษาทีม่ ี

ประสทิธภิาพ 

 มาตรฐานท่ี  3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

  ตัวบงชี้ท่ี  1  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความสําเร็จและเปน 
แบบอยางได  
  ตัวบงชี้ท่ี  2  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาปฐมวยัและการศกึษา

ขัน้พืน้ฐานเพื่อการประกนัคุณภาพการศกึษา 

  ตัวบงชี้ท่ี  3  ผูเ้รยีนระดบัปฐมวยัและระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานมคีุณภาพตาม

หลกัสตูร 

  ตัวบงชี้ท่ี  4   ประชากรวยัเรยีนไดร้บัสทิธแิละโอกาสทางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

เท่าเทยีมกนัศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ หรอืมคีวามรูท้กัษะพืน้ฐานในการประกอบอาชพี 

  ตัวบงชี้ท่ี  5   ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา พนกังานราชการลกูจา้ง

ในสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษามผีลงานเชงิประจกัษ์ตามเกณฑ ์ไดร้บัการยก

ยอ่งเชดิชเูกยีรต ิ
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  ตัวบงชี้ท่ี 6   ผูร้บับรกิารและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี มคีวามพงึพอใจในการบรหิาร

และการจดัการศกึษา รวมทัง้การใหบ้รกิาร 

  
2.4 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2560 – 2564 

วิสัยทัศน  (VISION STATEMENT ) 

“เปนเมืองแหงการเรียนรูชั้นนําท่ีบริหารจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ระดับชาติสูสากล”   
          คําอธิบายวิสัยทัศน (VISION EXPLANATION) 

เมืองแหงการเรียนรูช้ันนํา หมายถึง หนวยงานทางการศึกษาทุกระดับของจังหวัด 
มหาสารคามมีการบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ   โดยมุงเนนพัฒนาการศึกษาภายใตการ
จัดการความรู (KM) อยางมีคุณภาพ 

มาตรฐานสากล หมายถึง หนวยงานทางการศึกษาทุกระดับของจังหวัดมหาสารคาม   
มีการบริหารจัดการการศึกษา  โดยมีการประยุกตใชมาตรฐานสากลอาทิเชน  TQA TQC  AUNQA 
CUPTQA ISO9001 ISO14001 ฯลฯ  

พันธกิจ  (MISSION) 
1. พัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนท้ังในระบบ และนอกระบบ  เพ่ือเขาสู

องคกรแหงการเรียนรู   
  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ตามหลัก
ธรรมาภิบาล   
  3. เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับผูเรียนและประชาชนอยางท่ัวถึง  
และเทาเทียม  
  4. เสริมสรางบรรยากาศ สภาพแวดลอม และพัฒนาแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการ
เรียนรู  

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู ความสามารถ

ในการใชและพัฒนาหลักสูตร โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน และสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
ไทย 4.0 

2. พัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษา ใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และระบบประกันคุณภาพ การศึกษา โดยใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม และสานพลังประชารัฐ 

4. เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับผูเรียนและประชาชนอยางท่ัวถึง เทาเทียม
และตอเนื่องตลอดชีวิต 

5. เสริมสรางบรรยากาศ สภาพแวดลอม และพัฒนาแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการ
เรียนรูอยางมีความสุข 
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เปาประสงค 
1. ครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความสามารถในการใชและ

พัฒนาหลักสูตร โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน และสอดคลองกับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
2. ผูเรียนทุกระดับการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะตามมาตรฐาน

วิชาชีพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
3. หนวยงานทางการศึกษามีระบบการบริหารจัดการ และระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม และสานพลังประชารัฐ 
  4. ผูเรียนและประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และ
ตอเนื่องตลอดชีวิต 

5. หนวยงานทางการศึกษา ชุมชน และสังคม มีบรรยากาศ สภาพแวดลอม และ
แหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู สงผลใหผูเรียนและประชาชนมีความสุข 

กลยุทธ 
1. สงเสริมการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู 

ความสามารถในการใชและพัฒนาหลักสูตร โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน และสอดคลองกับการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0 

2. พัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษา ใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม และสานพลังประชารัฐ 
  4. เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับผูเรียนและประชาชนอยางท่ัวถึง เทาเทียม
และตอเนื่องตลอดชีวิต 

5. เสริมสรางบรรยากาศ สภาพแวดลอม และพัฒนาแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการ
เรียนรูอยางมีความสุข 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  ผลิตและพัฒนาครู  คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู 
ความสามารถในการใชและพัฒนาหลักสูตร โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน และสอดคลองกับการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0 

เปาประสงคท่ี 1  ครู  คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา มีความรูความสามารถในการใช 
และพัฒนาหลักสูตรโดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน และสอดคลองกับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
  1. รอยละของครู ตามแผนการผลิตไดรับการผลิตใหสอดคลองกับความตองการใน
การจัดการศึกษาและมีคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด   
  2. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ
ในการใชและพัฒนาหลักสูตร โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน และสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
ไทย 4.0   
  3. ระดับความพึงพอใจในระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
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  4. จํานวนผลงานวิจัยและนวตักรรมสิ่งประดิษฐท่ีนําไปใชประโยชนหรือตอยอด 
ในเชิงพาณิชย    
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษา ใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

เปาประสงคท่ี 2  ผูเรียนทุกระดับการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. จํานวนโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมสงเสริมดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  2. รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการพัฒนากิจกรรมสงเสริมดานวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 
  3. รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
  4. รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับการศึกษาจากการ
ทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม และสานพลังประชารัฐ 

เปาประสงคท่ี 3 หนวยงานทางการศึกษามีระบบการบริหารจัดการ และระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม และสานพลังประชารัฐ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. รอยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ ภายใน ระดับดีเยี่ยม  
2. รอยละของหนวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา มีระบบเครือขายขอมูล 

สารสนเทศ 
3. รอยละของหนวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา มีผลงานสรางสรรค 

และนวัตกรรมท่ีไดรับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 
4. รอยละของหนวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษามีเครือขายความรวมมือ 

สานพลังประชารัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับผูเรียนและประชาชนอยางท่ัวถึง เทา
เทียม และตอเนื่องตลอดชีวิต 

เปาประสงคท่ี 4  ผูเรียนและประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม 
และตอเนื่องตลอดชีวิต 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
  1. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15–59 ป เพ่ิมข้ึน 
  2. รอยละของกําลังแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป   

  3. รอยละของประชากรวัย 13 – 15 ป และวัย 16 – 18 ป ไดรับการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามลําดับเพ่ิมข้ึน 
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  4. รอยละของผูเรียนพิการท่ีข้ึนทะเบียนคนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

5.รอยละของผูผานการฝกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนําความรูไป 
ใชในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได 
  6. จํานวนแรงงานอายุ 15 – 59 ป ท่ีขอเทียบโอนประสบการณและความรูเพ่ือ
ขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
  7. จํานวนแหลงเรียนรูท่ีไดรับการพัฒนาใหสามารถจัดการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ มีความหลากหลาย และใหบริการไดอยางท่ัวถึง  
  8. สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอสายสามัญ 

  9. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะ 
เปนท่ีพึงพอใจของสถานประกอบการ และมีงานทําภายใน 1 ป รวมท้ังประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมข้ึน 

  10. สัดสวนผูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตอเอกชน 
  11. จํานวนผูเรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 30 ตอป 
  12. รอยละของผูเรียนสายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับ
อนุปริญญาถึงปริญญาตรีเพ่ิมข้ึน 
  13. รอยละ 80 ของผูเรียนพิการท่ีข้ึนทะเบียนคนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  เสริมสรางบรรยากาศ  สภาพแวดลอม และพัฒนาแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอ
การเรียนรูอยางมีความสุข 

เปาประสงคท่ี 5  หนวยงานทางการศึกษา ชุมชน และสังคม มีบรรยากาศ  สภาพแวดลอม  
และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  สงผลใหผูเรียนและประชาชนมีความสุข 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. รอยละของหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับ มีสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู 

เหมาะสมพอเพียง 
2. รอยละของหนวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับ มีบรรยากาศ 

สภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  สงผลใหผูเรียนและประชาชนมีความสุข 
3. รอยละของหนวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับ มีเทคโนโลยี สื่อ 

วัสดุอุปกรณท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปงบประมาณ 2563 

 
วิสัยทัศน  (Vision) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เปนองคกรท่ี สงเสริม สนับสนุน บริหารจัด
การศึกษาอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน สูความเปนสากล อยางยั่งยืน บนพ้ืนฐานของความเปนไทย 
พันธกิจ  (Mission)  

1.สงเสริม สนับสนุนการ จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2.สงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาในสังกัด พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

3.สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
4.สงเสริม สนับสนุน การสรางโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคน

ไดรับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 
5.สงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
 6.พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศในอนาคต เปนแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผน
ปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 
2565) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุงสู Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

ของประเทศ 
นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
นโยบายท่ี 4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

    มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 5  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอม 
นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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มาตรการและแนวดําเนินการ 
นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
บทนํา 

นโยบายดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาต ิเปนการจัด
การศึกษาเพ่ือมุงเนนการพัฒนาผูเรียนทุกคน ใหมีความรักในสถาบันหลักของชาต ิยึดม่ันในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลัก
คิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาต ิและพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ มี
จิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ 
อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เปนผูเรียนท่ีมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
รูปแบบใหมทุกรูปแบบ ท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน ควบคูไปกับการ
ปองกันและแกไขปญหาท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต และเนนการจัดการศึกษาให
เหมาะสม สอดคลองกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร ดานเศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงมีความ
แตกตางทางดานสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาต ิเชน การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูใน
พ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาส
ไดรับการพัฒนาสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี ไดรับการบริการดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ 

และเหมาะสมตรงตามความตองการ เปนตน 
เปาประสงค 

1. ผูเรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  
ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. ผูเรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว  
ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 

4. ผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และการ
พัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

5. ผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล
ทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน ไดรับการบริการ 
ดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 
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ตัวช้ีวัด 
1. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
2. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง  

มีหลักคิดท่ีถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรม 
อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม ซ่ือสัตย สุจริต 
มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือ 
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 

4. รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และ
การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

5. รอยละของผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ี
หางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการ 
ดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ สอดคลองกับบริบท 
ของพ้ืนท่ี 

6. จํานวนสถานศึกษาท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

7. จํานวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรม จรยิธรรม 
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 
1. พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกท่ีดี 
  เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลัก
คิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาต ิและพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค  
มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน และสังคมและ
ประเทศชาติซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอาร ีมีวินัย และรักษาศีลธรรม 
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
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  1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  

สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการท่ีกําหนด 
  1.2 สถานศึกษา  

(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนด 
   (2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลก
ท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี 
มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
2. พัฒนาผูเรียนมีความใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความ
รุนแรง ท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศ 
  เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในการรับมือกับภัย
คุกคาม รูปแบบใหมทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การ
คุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน ควบคูไป
กับการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
  2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการท่ีกําหนด 
  2.2 สถานศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับภัยคุกคามท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 
การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  
และภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนรูจักวิธีการปองกัน และแกไขหากไดรับผลกระทบจากภัย
ดังกลาว 
  (2) มีมาตรการและแนวทางการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

(3) จัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหมีความม่ันคงปลอดภัย 
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือผูเรียน ในการแกปญหาตาง ๆ  ไดรับ

คําปรึกษาชี้แนะและความชวยเหลืออยางทันการณ ทันเวลา รวมท้ังการอบรมบมนิสัย 
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3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินแผนงาน โครงการตาม
ยุทธศาสตรการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2560 - 2579) 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร 6 ขอ คือ 
  1. การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง 
  2. การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการแขงขัน 
  3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
  4. การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางการศึกษา 
  5. การศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  6. การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษา 

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
   (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินการจัดการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพ้ืนฐานความหลากหลาย 
ในวัฒนธรรมท่ีสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิตและความตองการของชุมชน 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมและสรางโอกาส 
ใหผูเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง  

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมมาตรการการรักษา 
ความปลอดภัยของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตใหมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เสริมสรางสวัสดิการใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
4. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ 
  เปนมาตรการการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ 
กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และ
เกาะแกง ไดรับการบริการดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

4.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง และท่ีดูแลหอพักนอนตามความ
จําเปนและ เหมาะสมกับบริบท 
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(2) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมใหสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง 
ในถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ใหจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึก
รักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

(3) สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา 
ท่ีเหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง”  
ในรูปแบบตาง ๆ เชน จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดตอสื่อสารผานชองทางออนไลน  

4.2 สถานศึกษา 
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัด 

และประเมินผลท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส 
และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร 

(2) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กท่ีไมไดใชภาษาไทยใน
ชีวิตประจําวัน 

(3) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี 3 ท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
นโยบายท่ี 2  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
บทนํา 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ใหความสําคัญกับ
ศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัย
ขับเคลื่อนสําคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสูเปาหมายการเปนประเทศท่ีพัฒนา
แลวมีขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการใหสอดคลองกัน  
โดยเนนปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ใหเปนสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ 
และความถนัด อยางเต็มศักยภาพ มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
มีความเปนเลิศดานทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีทักษะความรูดานดิจิทัล 
(Digital Literacy) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรูและ
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย ท่ีมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เปนนักคิด เปน
ผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร เปนผูประกอบการ เปนเกษตรกรยุคใหม และอ่ืน ๆ สอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดภายใตสังคมท่ี
เปนพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 
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เปาประสงค 
1. ผูเรียนทุกระดับใหมีความเปนเลิศ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  
2. ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใจ นําไปสูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เปน

นักคิด เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร 
3. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูท่ีสอดคลองกับทักษะท่ี

จําเปนในศตวรรษท่ี 21  
2. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องการอาน 

(Reading Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่อง
วิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. รอยละของผูเรียนท่ีมีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 
 พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ นําไปสูความเปนเลิศดานวิชาการ 
ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 สรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
ของประเทศ 

โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1.1 ศึกษาวิเคราะห วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ 

วัดแววจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน  
1.2 สงเสริมสนับสนุน ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินการวัดแววความถนัดทางการ

เรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให
ผูเรียนคนหาตนเอง นําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมท่ีจะพัฒนาตอยอดไปสูความเปนเลิศดาน
ทักษะอาชีพท่ีตรงตามความตองการและความถนัดของผูเรียน 

1.3 ศึกษา วิเคราะหความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ  
ตั้งแตจํานวนงบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผูเรียนอยางเพียงพอ และเหมาะสม  
วิธีการจัดสรร วิธีการดานระบบบัญชี การเบิกจาย และการติดตาม ตรวจสอบ เปนตน เพ่ือ
กระจายอํานาจใหสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางเต็ม
ศักยภาพ 

1.4 สงเสริมสนับสนุนให สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผูเรียนตามความถนัด ความสนใจ  
และความตองการพัฒนา ท้ังดานวิชาการ ดานอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแตระดับ
สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

1.5 กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา พรอมท้ังรายงาน 
ผลการดําเนินงานตอกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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2. สถานศึกษา  
2.1 ดําเนินการวัดแววผูเรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพ และความ

ถนัด โดยจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบตัิจริง (Active Learning) เชน การจัด 
การเรียนรูตามกระบวนการ 5 ข้ันตอนหรือบันได 5 ข้ัน (Independent Study : IS) การเรียนรู 
เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM Education) เปนตน โดยสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณของสถานศึกษาใหมุงเนนการจัดการเรียนรูใหผูเรียน 
มีความเปนเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเรียน และจัดกิจกรรม 
เพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ใหเปนคนท่ีสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ 

2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนให
มีความเปนเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

2.4 สงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนา 
เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยเนนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 
เปนรายบุคคลตามความตองการ และความถนัดของผูเรียน 

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนมีความเปนเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาท่ี 3 เพ่ิมเติมอยางนอย 1 ภาษา 

2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผูเรียน โดยมุงเนนการวัดประเมิน
ตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดใหมีการวัดประเมินจากสวนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

2.7 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 
นโยบายท่ี 3  ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
บทนํา 

นโยบายดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย มุงเนนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเริ่มตั้งแตประชากรวัยเรียนทุกชวงวัย ตลอดจนการพัฒนา คร ูและบคุลากร
ทางการศึกษา ดังนี้ 

พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกชวงวัย ตั้งแตชวงปฐมวัย ประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษา ผูเรียนท่ีมีความตองการดูแลเปนพิเศษ ใหมีความพรอมท้ังทางดานรางกาย  
จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรูไดดวยตนเอง  
มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม สามารถดํารงชีวิต 
อยางมีคุณคา โดยการพัฒนาระบบการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต ผูเรียนสามารถกํากับการ
เรียนรูท่ีเหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเนื่องแมจะออกจากระบบการศึกษาแลว รวมถึงความตระหนัก
ถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุมผูมีความสามารถพิเศษของพหุ
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ปญญาแตละประเภท เสริมสรางใหผูเรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และ
พัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา ตองตระหนักถึงความสําคัญในอาชีพและหนาท่ีของตน โดย ครูตองมีจิตวิญญาณ 
ของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง และเปนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม 
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง เพ่ือประโยชนในการพัฒนาผูเรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู  
ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือ ผูอํานวยการการเรียนรูทํา
หนาท่ีกระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบ
กิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน และมีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 
เปาประสงค 

1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการพัฒนา 
ท่ีสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาของประเทศ  

2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ 
ท่ีสอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผน
ชีวิต ท่ีเหมาะสมในแตละชวงวัยและนําไปปฏิบัติได 

3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา 

 มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ   
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี 

สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการ

เรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู 
7. ครู มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเปนแบบอยาง 

ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
ตัวช้ีวัด 

1. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู 
ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  

2. รอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผานเกณฑท่ีกําหนด 

3. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 
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4. รอยละผูเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัด  
และความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

5. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุ
วัฒนธรรม 

6. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการ
เรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู 
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
เปนมาตรการสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางใหเปนหลักสูตร เชิงสมรรถนะ 

สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ เอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคลอยาง
เหมาะสมทุกดานท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย   

มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาท้ัง 4 ดาน (รางกาย จิตใจ อารมณ 

และสติปญญา) สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
(2) สงเสริมใหครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูอํานวยการการ

เรียนรู ผูใหคําปรึกษา หรือใหขอเสนอแนะการเรียนรู และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียน
ใหสอดคลองกับหลักสูตร 

1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง  
เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู 
ใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและบริบทของพ้ืนท่ี 

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียน 
2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผูเรียนระดับปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกดาน ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ สังคม และสติปญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  
(ฟง พูด) และทักษะดานดิจิทัล พรอมท่ีจะไดรับการพัฒนาในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน 
          โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
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2.1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  
   (1) จัดทําเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยปเวนป สรุปและรายงานผลตอกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(2) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษาเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยท้ัง
ผูบริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมท้ังผูปกครอง ใหมีความรูความเขาใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
   (3) สนับสนุนใหสถานศึกษามีครูหรือครูผูชวยดานปฐมวัยตามมาตรฐานท่ี
กําหนด 
   (4) ศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด  ทฤษฎี และ

นใจองคความรูใหม ๆ เก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแกโรงเรียนและผูส  
   (5) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา รวมท้ังสรุปและ
รายงานผลการดําเนินงานตอกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2.1.2 สถานศึกษา 
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย จัด

สภาพแวดลอมท้ังในและนอกหองเรียนใหเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู 
(2) จัดการเรียนรู สรางประสบการณ เนนการเรียนเปนเลน เรียนรูอยางมี

ความสุข 
(3) ปรับปรุงอาคารสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก สนามเด็กเลนใหได

มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(4) จัดหาสื่อ อุปกรณ ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความ

ปลอดภัย 
(5) อภิบาลเด็กปฐมใหมีสุขภาวะท่ีดี รางกายสมบูรณแข็งแรง ปราศจาก

โรคภัย ไข เจ็บ 
(6) สรางความรูความเขาใจแกผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือ

การมีสวนรวมและการสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา 
(7) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับประถมศึกษา 

ผูเรียนระดับประถมศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 

และสติปญญา มีวินัย มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
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2.2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(1) สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัด

การศึกษาพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดานท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 
และสติปญญา ใหมีคุณลักษณะ 

- เปนไปตามหลักสูตร  
    - มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
    - มีทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทําสอดคลอง
กับความตองการของประเทศ   
    - มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนา
นวัตกรรม 
    - มีความรูความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัลเปน
เครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ    
    - มีทักษะทางดานภาษาไทย เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มี
นิสัยรักการอาน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 

(2) จัดทําเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 และดําเนินการประเมิน รวมท้ังประสานการดําเนินงานเพ่ือทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 วิเคราะหผลการประเมิน
เพ่ือเปนฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 

(3 ) สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึง
การวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติ
ได 

(4) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ 

(5) ดําเนินการติดตาม และตรวจสอบใหผูเรียนไดรับประทานอาหารอยาง
ครบถวนถูกตองตามหลักโภชนาการ 

(6) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
ภาพรวม รวมท้ังสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2.2.2 สถานศึกษา 
   (1) จัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
   (2) จัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรูและระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEM Education) เชน 
    - ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม 
    - ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
    - ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา 
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    - ความรูและทักษะในดานศิลปะ 
    - ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผล 
และการหาความสัมพันธ 

(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวท้ังดานศึกษาตอ และดานอาชีพ เปนการวาง
พ้ืนฐานการเรียนรู การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

(4) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานใน
การดํารงชีวิต มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

(5) จัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณ และสังคม (Social and 
Emotional Learning : SEL) 

(6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปน
ข้ันตอน (Coding) 

(7) ดําเนินการใหผูเรียนไดรับประทานอาหารอยางครบถวนถูกตองตาม
หลักโภชนาการ เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบและวินัยการคลัง 

(8) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา 
  ผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ  
สังคม และสติปญญา มีวินัย มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห 
มีทักษะดานภาษาไทยเพ่ือใชในการเรียนรู มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีความสามารถ 
ในการใชเทคโนโลยี ไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา นําไปสู 
การมีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ มีความยืดหยุนทางดานความคิด  
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต 
มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
   2.3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  
    (1) สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดานท้ังทางดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคม และสติปญญา มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใต
สังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม ใหมีคุณลักษณะ 

- เปนไปตามหลักสูตร  
    - มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
    - มีทักษะทางดานภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ี 3  เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
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    - มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนา
นวัตกรรม 
    - มีความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัล 
เปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    - มีทักษะทางดานภาษาไทย เพ่ือใชเปนเครื่องมือ 
ในการเรียนรู มีนิสัยรักการอาน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 

(2) ประสานการดําเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 วิเคราะหผลการประเมินเพ่ือเปน
ฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 

(3) สงเสริม สนับสนุน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน 
ท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

(4) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือสงเสริม
กระบวนการเรียนรูตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ 

(5) จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผูเรียนท่ีมี
ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนา
นวัตกรรมในอนาคต รวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และสนับสนุนใหผูเรียน  
มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
ท้ังดานรางกายและจิตใจ 

(6) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา 
2.3.2 สถานศึกษา    

    (1) สงเสริมครูไดจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
    (2) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ข้ันตอนหรือ
บันได 5 ข้ัน (Independent Study : IS) 
    (3) สงเสริม สนับสนุนครูใหจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนน
การใชฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEM Education) เชน 

- ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม 
     - ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลย ี
     - ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา 
     - ความรูและทักษะในดานศิลปะ 

- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและ
การหาความสัมพันธ 

(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมีความรูและทักษะดาน
วิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต



60 
 

รวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ เม่ือถึงชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพไดตามความถนัด ความ
ตองการ และความสนใจของตนเอง 

(5) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social 
and Emotional Learning : SEL) 
    (6) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2.4 พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการดูแลเปนพิเศษ 
เปนการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส ใน

รูปแบบท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล 
โดยแนวทางการดําเนินการ 
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการวัด 

และประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 
  (2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริม สนับสนนุ 
การจัดการศึกษา รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กพิการ 
และเด็กดอยโอกาสในรูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตรองการจําเปนพิเศษ 
เฉพาะบุคคล 
  (3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริม สนับสนุน 
การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
  (4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากร  
และจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความตองการจําเปนพิเศษ 
  (5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมใหสถานศึกษา 
นําระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการ การใหบริการ และ
การเรียนรู 
  (6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑอัตรากําลังครูและ
บุคลกรใหมีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กดอยโอกาส 
  (7)สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริม สนับสนุน 
ใหมีการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะ ประสบการณ มีเจตคติท่ีดี 
ตอการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 
  (8) สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการใหบริการ
เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีสอดคลอง 
กับความตองการจําเปนพิเศษ 

(9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนการพัฒนา 
ภาคีเครือขาย (Education Partnership) ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
พิการและเด็กดอยโอกาส 
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3. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชสนับสนุนการเรียนรูใหแกผูเรียนทุก
ระดับการจัดการศึกษา 
   เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสงเสริมสนับสนุน
ใหผูเรียนพัฒนาวิธีการเรียนรูของตนเอง ตามความตองการ และความถนัด ของผูเรียนสามารถสราง
สังคมฐานความรู (Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต 
   โดยแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  (1) จัดหา พัฒนา ขอมูลองคความรู  สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ 
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีกําหนด 
  (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 
  (3) สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีอุปกรณดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเปนเครื่องมือ
ในการเขาถึงองคความรู และการเรียนรูผานระบบดิจิทัล อยางเหมาะสมตามวัย 
  (4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนให
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล 

3.2 สถานศึกษา 
  (1) ประยุกตใชขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ  
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีกําหนด 
  (2) จัดการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)  
เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 
  (3) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง 
ผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล 

4.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  การพัฒนาคุณภาพครู จึงตองดําเนินการตั้งแตการผลิต และการพัฒนาครู 
อยางตอเนื่อง โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตองรวมมือกับสถาบันการผลิตครู  
ในการผลิต และพัฒนาครูใหเปนไปตามเปาประสงค มีการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามา 
เปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่องครอบคลุมท้ังเงินเดือน 
เสนทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูท่ีมีความ เชี่ยวชาญดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปน
ระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผูเรียนโดยตรง 

4.1 การผลิตครูท่ีมีคุณภาพ 
การผลิตครูท่ีมีคุณภาพ เปนมาตรการการสรางความรวมมือกับสถาบัน 

การผลิตครู ใหผลิตครูท่ีมีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง  
และเปนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
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  (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สรางความรวมมือ 
กับสถาบันการผลิตครู วิเคราะหความขาดแคลน ความตองการครูของสถานศึกษา 
  (2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมมือกับสถาบันการผลิตครู
วางแผนวิเคราะหหลักสูตรใหสอดคลองกับแผนความตองการ 
  (3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาใหนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ท่ีมีทัศนคติท่ีดีตออาชีพครูเขารับการศึกษากับสถาบัน 
การผลิตครู 
  (4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิต
ครูอยางเปนระบบ 

4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนมาตรการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะตองดําเนินการเพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญ
ในอาชีพและหนาท่ีของตน โดยพัฒนาใหเปนครู เปนครูยุคใหม ปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน 
“Coach” หรือ “ผูอํานวยการการเรียนรู” ปรับวิธีสอน ใหเด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
เรียนรู และทํากิจกรรมในชั้นเรียน ทําหนาท่ีกระตุนสรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัด
ระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรม และสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน มีบทบาทเปน
นักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สงเสริม สนับสนุนใหครู ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง  
(Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
จัดใหมีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ท่ีเชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career 
Path) 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอ่ืน ๆ จัดทําหลักสูตรการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหตรงตามความตองการและความขาดแคลน 

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเขารับการพัฒนาตามหลักสูตร 
ท่ีกําหนดท่ีเชื่อมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 

(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 
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(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital 
Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี ๓ 
สอดคลองกับภารกิจและหนาท่ีของตน 

(7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริม พัฒนา และยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ  
โดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา (Common European Framework of Reference for 
Languages : CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด 

(8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริมและพัฒนาครูใหสามารถออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ 
การวัดประเมินผลท่ีเนนทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง  
(Active Learning) 

(9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียน 
ท่ีมีความแตกตาง (Differentiated Instruction) 

(10) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผล 
การเรียนรูดานทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 

(11) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครู ใหมีความรูความสามารถจัดการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็กได 
อยางมีประสิทธิภาพ 

(12) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ  
ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(13) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผานระบบ Online  
และแบบ Face - to - Face Training 

(14) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธภิาพและประเมินประสิทธิผล 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความมุงหมาย และหลักการจัดการศึกษาขอกําหนด
ดานคุณภาพ และแผนการศึกษาแหงชาติ 
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(15) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ตั้งแตการจัดทําฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

    1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผานระบบดิจิทัล เพ่ือใชในการพัฒนา
ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 

    2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาท่ีขาดแคลน 
เชน การพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ และ
ผูเรียนท่ีมีความแตกตาง เปนตน 

    3) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกประเภทพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องผานระบบดิจิทัล 

    4) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผูบริหาร  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 

5) พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา 
คอมพิวเตอร (Coding) 
นโยบายท่ี 4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
และการลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา  
บทนํา 

นโยบายการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน  
และการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา เนนการสรางโอกาสใหเด็กวัยเรียน และผูเรียนทุกคน 
เขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท่ีเปนมาตรฐานเสมอกัน ไมวาผูเรียนจะยาก ดี มี จน จะอยูใน
พ้ืนท่ีใดของประเทศ อยูในชุมชนเมือง พ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร หรือกลุมเปาหมายท่ีตองการการดูแล
เปนพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาของประเทศ โดย สนับสนุนใหสถานศึกษาจัด
การศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals for Sustainable 
Development) สรางกลไกความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ในทุกระดับตั้งแตระดับองคกรปกครอง
ทองถ่ินหรือตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค และสวนกลาง สรางมาตรฐาน
สถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี จัดสรรงบประมาณแผนดินเพ่ือสนับสนุนใหเด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ
ขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของ
สถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสม สอดคลอง
กับความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ และจัดสรร
งบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาตามความจําเปน ตลอดจนนํา
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียน
สามารถใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม 
สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกันสิทธิการไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 
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เปาประสงค 
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global 

Goals for Sustainable Development) 
2. สถานศึกษากับองคกรปกครองทองถ่ิน ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ในระดับพ้ืนท่ี รวมมือในการจัดการศึกษา 
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนท่ี 
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลอง 

กับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้ง
ของสถานศึกษา 

5. งบประมาณเพ่ือเปนคาใชจาย และงบลงทุนแกสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพ่ือให
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

6. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือใหผูเรียนไดมีโอกาสเขาถึง
บริการดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกันสิทธิ 
การไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 
ตัวช้ีวัด 

1. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน 
2. ผูเรียนทุกคนไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับ

สภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้ง
ของสถานศึกษา และความตองการจําเปนพิเศษสําหรับผูพิการ 

3. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device)  
เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ 

4. ครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใชเปน
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน 

5. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบท ดานประเภท ขนาด 
และพ้ืนท่ี 

6. สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนว 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

8. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการวางแผน
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 
1. สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงานท่ี

เก่ียวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  
   (1) สงเสริม สนับสนุนใหมีความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน 

ภาคเอกชน หนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี ตลอดจนการ
กํากับ ติดตาม และประเมินผล 

(2) จัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงขอมูล  
ศึกษา วิเคราะห เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน 

1.2 สถานศึกษา 
(1) รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี หนวยงานท่ีเก่ียวของ และ

ภาคเอกชน วางแผนการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
(2) รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน เอกชน และหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของระดับพ้ืนท่ี จัดทําแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษา 

(3) รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี จัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน  
(อายุ 0 - 6 ป) เพ่ือในไปใชในการวางแผนการจัดการศึกษา 

(4) รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได
เขาถึงบริการการเรียนรูไดอยางท่ัวถึงครบถวน 

(5) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาค
สวนบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนใหสามารถใชรวมกับไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(6) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี จัดอาหาร อาหารเสริม (นม)  
ใหผูเรียนอยางเพียงพอ มีคุณภาพ 

(7) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี สนับสนุนใหผูเรียนท่ีอยูหางไกล  
ไดเดินทางไปเรียนอยางปลอดภัยท้ังไปและกลับ 

2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ใหมีคุณภาพ  
และมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนท่ี 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
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(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาใหมีคุณภาพในดานตาง ๆ เชน 1) มาตรฐานดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 2) มาตรฐานดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐาน 
ดานระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology 
เปนตน การกําหนดมาตรฐานสถานศึกษาดานตาง ๆ ดังกลาวใหพิจารณาตามบริบทของสภาพทาง
ภูมิศาสตร ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เปนสําคัญ 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สงเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด  
โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ใหมีคุณภาพ และตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยเนน
สถานศึกษาระดับตําบล โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนท่ีหางไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สงเสริม สนับสนุน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
สถานศึกษาในทุกมิติ 

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนทุกกลุม และสถานศึกษาทุกประเภทอยาง
เหมาะสม และเพียงพอ 
  เปนมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ํา และสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงการบริการ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพ่ือใหเด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแตระดับปฐมวัย 

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดย
คํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา จัดหา
ทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย จัดสรรงบประมาณและทรพัยากรทางการ
ศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ี
มีความตองการจําเปนพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการ และงบลงทุนให
สถานศึกษาอยางเหมาะสม และเพียงพอ 

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ศึกษา วิเคราะห ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนใหกับผูเรียน และสถานศึกษา อยาง
เหมาะสม และเพียงพอ สอดคลองกับสถานภาพและพ้ืนท่ี 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําแผนงบประมาณการศึกษาอยางอิสระ โดยรับฟงความคิดเห็น
ของผูเก่ียวของในพ้ืนท่ีประกอบการจัดทําแผนงบประมาณกอนเสนอหนวยงานตนสังกัด 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณ 
ใหเด็กวัยเรียนกลุมขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริม สนับสนุน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนงบประมาณ และ
ติดตาม กํากับการใชจายงบประมาณของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใส 
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4. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
   (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ  
และมีความปลอดภัยสูง 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณท่ีใชเปนเครื่องมือ 
ในการพัฒนาทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital Literacy) แกผูเรียน 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียนท่ีประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรูแกผูเรียน 

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สงเสริม สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) สําหรับผูเรียนทุกระดับ  
ตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนา 
การเรียนรูของตนเองนําไปสูการสรางการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สงเสริม สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล 
(Digital Pedagogy) สําหรับครูอยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผูเรียน (Distance Learning Technology: DLT) 
นโยบายท่ี 5  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
บทนํา  

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดนอมนํา 

ศาสตรของพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล  
มีภูมิคุมกัน” มาเปนหลักในการจัดทํายุทธศาสตรชาติควบคูกับการนําเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ท้ัง 17 เปาหมาย มาเปนกรอบแนวคิดท่ีจะผลักดันดําเนินการเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวน
ความรวมมือ ระหวางกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศนเพ่ือให
ประเทศไทย “เปนประเทศพัฒนาแลวมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีสุดในอาเซียนภายในป พ.ศ. 
2580” 

ดังนั้น นโยบายดานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับวิสัยทัศนดังกลาว จึงไดนอมนํา 
ศาสตรพระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ัง 17 เปาหมาย  
มาเปนหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจดักิจกรรมการเรียนรู และการจัดสภาพแวดลอมของ
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สถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักการดังกลาว บนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปน
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง ๓ ดาน ไมให
มากหรือนอยจนเกินไป อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 
เปาประสงค 

1. สถานศึกษา นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและ
บริโภค ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2. สถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาจัดทําระบบสารสนเทศการเก็บขอมูล 
ดานความรู เรื่อง ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอม ฯลฯ และสามารถนํามาประยุกตใชในทุกโรงเรียน  
ตามแนวทาง Thailand 4.0 

3. สถานศึกษามีการจัดทํานโยบายจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ การผลิตและ

บริโภค สูการลดปริมาณคารบอนในโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่ํา 
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน 

ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเปนหนวยงานตนแบบสํานักงานสีเขียว (GREEN 
OFFICE) เพ่ือใหมีบริบทท่ีเปนแบบอยางเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน 

6. สถานศึกษาในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จาก 225 เขต  
มีนโยบายสงเสริมความรูและสรางจิตสํานึกและจัดการเรียนรูการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอม  

7. สถานศึกษาตนแบบนําขยะมาใชประโยชนเพ่ือลดปริมาณขยะ จํานวน 15,000 โรงเรียน 
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมตนแบบในการนํา 3RS มาประยุกตใชในการผลิต 

และบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จํานวน 6,000 โรงเรียน 
9. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 225 เขต มีการทํานโยบายการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 
ตัวช้ีวัด 

1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู ท่ีถูกตองและสรางจิตสํานึกดาน
การผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนําไปปฏิบัติใชท่ีบานและชุมชน  
เชน การสงเสริมอาชีพท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ 

2. สถานศึกษามีการนําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ 
และมีสงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคารบอนท่ีโรงเรียนและชุมชน 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนําขยะ 
มาใชประโยชนรวมท้ังสอดแทรกในสาระการเรียนรูท่ีเก่ียวของ 

4. นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรูดานการลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนแหลงเรียนรู  
และตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
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5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนไดออกไซต ใน
การดําเนินกิจกรรมประจําวันในสถานศึกษาและท่ีบาน และขอมูลของ Carbon Footprint  
ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less  

6. ครู มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดําเนินการจัดทํางานวิจัยดาน
การสรางสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได 

7. ครู และนักเรียนสามารถนําสื่อนวัตกรรมท่ีผานกระบวนการคิดมาประยุกตใช 
ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู และประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชุมชนไดตามแนวทาง  
Thailand 4.0 

8. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  
และสถานท่ีใหเปนสํานักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน 
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

1. จัดทํา Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดําเนินทาง 
การใหองคความรูและสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2. จัดทําคูมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia 
และอ่ืนๆ 

3. จัดทําเกณฑการประกวดโรงเรียนคารบอนต่ําและชุมชนคารบอนต่ําและพัฒนาวิทยากรให
ความรูเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) สูสังคมคารบอนต่ํา 

4. พัฒนาวิเคราะหแผนการจัดการเรียนและจัดทําหนวยการเรียนรูในเรื่อง 
การผลิตและบริโภคท่ีเปนกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแตระดับปฐมวัย  
จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการเก็บขอมูลการลดกาซท่ีมีผล 
ตอปรากฏการณภาวะเรือนกระจก เชน คารบอนไดออกไซด ในรูปแบบการเปรียบเทียบและ 
การลดการปลอยคารบอนไดออกไซดในการดําเนินชีวิตประจําวัน Carbon emission /Carbon 
Footprint ในสถานศึกษาสูชุมชน 

5. จัดจางผูเชี่ยวชาญในการจัดทํา Road Map เปนท่ีปรึกษาในการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่ํา 

6. พัฒนาตอยอดและขยายผลศูนยการเรียนรูลดใชพลังงาน การจัดการขยะ  
และอนุรักษสิ่งแวดลอมใน 6 ศูนย 4 ภูมิภาค 

7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการใหความรูและแนวทางการจัดการเรียนรู กิจกรรม เรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน 6 ภูมิภาค 



71 
 

8. จัดสรรงบประมาณดําเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 225 เขต เพ่ือ
ดําเนินการตอยอดขยายความรูและสรางเครือขายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมตอหนวยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน 

9. สนับสนุน สงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงคใหมีการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอมและยกระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีตนแบบ 225 เขต และสถานศึกษาดานการ
บริหารจัดการสํานักงานสีเขียวและสถานศึกษาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green office) 

10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานํารองขยายผล สงสถานศึกษาตนแบบ 
ดานการพัฒนา ดานการผลิต และบริโภค ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมท้ังระบบ เชน การเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑเบอร 5 และผลิตภัณฑท่ีมีฉลากและสัญลักษณเบอร 5 เพ่ือลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ
และลดปริมาณขยะในสํานักงานและสถานศึกษา 

11. สงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรูและแผนการจัดการ
เรียนรูเรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

12. ขยายผลผานระบบ DLTV สงเสริมความรูเรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอมตอความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสูสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ 
และสิ่งแวดลอมท่ีดีและการเลือกผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและฉลาก 
ท่ีแสดงสัญลักษณท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใชกระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making  
การนําขยะมาใชประโยชนในรูปแบบผลิตภัณฑและพลังงานและลดประมาณขยะ การบําบัดน้ําเสีย  
ลดการใชเผาและลดใชสารเคมี สูโรงเรียนปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

14. ขยายผลจากโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ 
และสิ่งแวดลอมดี Green city ดานพลังงาน การจัดการขยะและน้ําเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค 
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

15. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียน โรงเรียนไดศึกษา เรียนรูจากแหลงเรียนรู
โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนวยงานสงเสริม 
การบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือนําความรูมาประยุกตใชและจัดทําโครงงานดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

16. สงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรูอาชีพท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา จัดคาย
เยาวชนวัยซนลดคารบอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนตนแบบท่ีนําความรูจากโรงเรียนตอยอด 
สูชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อยางนอย 2,000 ชุมชน 

17. จัดทําระบบนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานในสถานศึกษาท้ังในระบบออนไลนและนิเทศ
เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกขอมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนําเสนอผลงานและมอบรางวัล
เกียรติยศ ประชาสัมพันธและจัดพิมพ เว็บไซต ผลงานเพ่ือเผยแพรและเปนตนแบบ สรุปผลรายงาน 
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นโยบายท่ี 6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
บทนํา 

นโยบายดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เปนนโยบายจุดเนนท่ี
สําคัญ เนื่องจากเปนนโยบายท่ีกระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา  
มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมท้ังดานการบริหารวิชาการ ดานการ
บริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป และปรับบทบาทภารกิจ 
ของหนวยงานท้ังระดับสํานักงานท้ังสวนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสรางของหนวยงาน 
ทุกระดับตั้งแตสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลาง ใหมีความทันสมัย 
พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา หนวยงานสํานักงานเปนหนวยงาน 
ท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได 
อยางมีประสิทธิภาพ นําเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เชน Cloud Technology Big Data 
Technology และ Communication Technology เปนตน มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานท้ังระบบ มีความโปรงใส ตรวจสอบได พรอมท้ังปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความ
มัธยัสถและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
เปาประสงค 

1. สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล  
และดานการบริหารงานท่ัวไป 

2. หนวยงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตองปรับเปลี่ยนใหเปนหนวยงาน
ใหมีความทันสมัย พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานท่ี
มีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. หนวยงานทุกระดับ มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล  

4. หนวยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน 

5. หนวยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 
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ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ  
2. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลาง ไดรับการพัฒนาให

เปนหนวยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล 

3. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลาง นํานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ 

4. สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

5. สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

6. สถานศึกษาทุกแหงและหนวยงานในสังกัดมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ ผูเรียน 
ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด 

7. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลท่ีสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ นําไปสู
การวิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

8. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลางมีแพลตฟอรมดิจิทัล 
(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา 

9. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถใชในการวางแผน 
การจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

1. ใหสถานศึกษา หรือ กลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
     เปนมาตรการกระจายอํานาจใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษามีความเปน
อิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหาร
งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป โดยดําเนินการเปนราย
สถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษา อาจดําเนินการเปนรายดานหรือทุกดานได 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
  (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห หลักเกณฑ รูปแบบ หนาท่ี อํานาจ และโครงสรางการกํากับดูแลของสถานศึกษา  
หรือกลุมสถานศึกษา 
  (2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห หนาท่ีและอํานาจ องคประกอบ จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ  
และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา  
หรือของกลุมสถานศึกษา โดยใหคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเปนอิสระของสถานศึกษา 
หรือกลุมสถานศึกษา ใหมีความหลากหลายและความแตกตางของสถานศึกษารวมถึงความตองการ 
และขอจํากัดของแตละพ้ืนท่ี 
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  (3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาจัดหาเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุนงาน 
ดานธุรการ ดานการเงิน การบัญชีและพัสดุ และดานบริหารงานบุคคล เพ่ือมิใหงานดังกลาว 
เปนภาระท่ีเกินสมควรแกครู ผูปฏิบัติหนาท่ีการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 
  (4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอปฏิบัติใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจให
สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
  (5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
จัดทําแผนปฏิบัติการและดําเนินการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษา 
ใหมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีระบบการบริหารจัดการท่ีหลากหลาย เชน การบริหาร
จัดการแบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เปนตน 
  (7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เปนศูนยกลางในการพัฒนา 
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
  (8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  (9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริม สนับสนุนใหมีการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนารปูแบบการระบบบริหารจดั
การศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

(10) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา จัดอบรม พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรูความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาท่ี 
   (11) สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจใหอยางเปนอิสระ 
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ  
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป โดยดําเนินการเปนรายสถานศึกษา 
หรือกลุมสถานศึกษา อาจดําเนินการเปนรายดานหรือทุกดานได 
  (12) สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

2. พัฒนาสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนหนวยงาน 
มีความทันสมัยอยางมีประสิทธิภาพ 
  เปนมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของสํานักงานท้ังระดับ
สํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปนหนวยงานท่ีทันสมัย พรอมท่ีจะปรับตัว
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา มีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
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บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม  
เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง และพัฒนาสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปนหนวยงานท่ีทันสมัย มีหนาท่ี สนับสนุน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(2) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใช
ระบบการบริหารจัดการท่ีมุงเนนคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานตามหลักการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

(3) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานํา
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารงาน 

(4) สงเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน  
(Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” 

(5) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนท่ี 
(6) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย  

เชน เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต 
กลุมโรงเรียน ฯลฯ 

(7) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
ท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี 

(8) สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความ
เขาใจ และมีสวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 

(9) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา 

3. ปฏิรูปการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน และสถานศึกษา 
  เปนมาตรการท่ีเนนการนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนผูเรียนทุกคน สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ีตองการปฏิรูปการคลัง 
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผูเรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเปนเครื่องมือ
สําคัญในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาประสงคดังกลาว โดยสามารถพิสูจนตัวตนของผูเรียนท่ีรับ
จัดสรรงบประมาณไดอยางถูกตอง ลดความซํ้าซอนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผูเรียน สามารถ
กําหนดเง่ือนไขการจัดสรรงบประมาณใหแกผูเรียนกลุมตาง ๆ ไดอยางถูกตอง และสามารถเชื่อมโยง
ขอมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
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(1) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 
อุดหนุนผูเรียนและสถานศึกษาโดยตรง  

(2) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการงบประมาณอุดหนุนผูเรียนและสถานศึกษาโดยตรง  

(3) พัฒนาและประยุกตใช ระบบไบโอเมทริกซ (Biometric) ในการพิสูจนตัวตนของ
ผูเรียน เพ่ือลดความซํ้าซอนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทําการแลกเปลี่ยนขอมูลนักเรียน
รายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย  

(4) พัฒนาระบบเบิกจายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผูเรียน และสถานศึกษา โดย
ผานระบบธนาคาร 

4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทํางานท่ี
เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
  เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาด
ใหญ (Big Data Technology)  เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูล
สถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน มาวิเคราะหเพ่ือใหสถานศึกษาสามารถ
จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห
เปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ นํา Cloud Technology มา
ใหบริการแกหนวยงานทุกระดับท้ังระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล 
(Digital Platform) ระบบบริหารงานสาํนักงาน เชน ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี 
ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เปนตน เพ่ือเจาหนาท่ีสามารถใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เชื่องโยงกันท้ังองคกร 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห นํา Cloud  Technology มาใหบริการหนวยงานในสังกัดทุก
ระดับท้ังในรปูแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ท้ังในระดับ IaaS Paas 
และ SaaS 

(2) ศึกษา วิเคราะห นํา Big Data Technology มาใชในการเชื่อมโยงขอมูลของ
นักเรียนในฐานขอมูลตาง ๆ เพ่ือนํามาวิเคราะห คุณภาพของผูเรียนในมิติตาง ๆ 

(3) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ 
ดานบริหารจัดการศึกษาท้ังระบบพรอมใหบริการ (Services) เชื่อมโยงขอมูล เพ่ือแลกเปลี่ยน 
และบูรณาการขอมูลภาครัฐท้ังภายในและนอกสังกัดอีกท้ังยังเปนระบบกลางสําหรับใชในการพิสูจน
ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทํางานรวมกับแพลตฟอรมดิจิทัลตาง ๆ 

(4) พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ท่ีสามารถเชื่อมโยง และบูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง  
หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยการเชื่อมโยงขอมูลรายบุคคลท่ีเก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง  
สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต เปนฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
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ประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดออน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคล
ของประเทศ นําไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

(5) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) ดานการเรียนรูของ
ผูเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ดานการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือใหสอดคลอง 
กับความกาวหนาในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคล 
ตั้งแตระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลประชากรดานการศึกษาของประเทศ 
 
คานิยม (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 
ทํางานมุงประสิทธิผล 
ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได 
สรางโอกาสสูความสําเร็จ 
สื่อสารสองทาง 
การบริหารจดัการแบบกระจายอํานาจและ
รวมมือกันเปน 6 สหวิทยาเขต 
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จุดเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 26 (ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562) 

 
ดาน จุดเนน ตัวช้ีวัด 

1. ดานผูเรียน 1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเปาหมายท่ีโรงเรียน     
กําหนด 

1.1.1 รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการ
เรียน 3 ข้ึนไป แตละกลุมสาระ 
1.1.2 รอยละของการเพ่ิม O-NET แต
ละกลุมสาระ 
1.1.3 รอยละของนักเรียนไดรับการ
พัฒนาการอาน เขียน สื่อสาร  
1.1.4 รอยละของนักเรียนท่ีสามารถใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
1.1.5 รอยละของนักเรียนท่ีพัฒนาการ
คิดข้ันสูง ระดับดีข้ึนไป 
1.1.6 รอยละของนักเรียนท่ีพัฒนา
สมรรถนะสําคัญระดับดีข้ึนไป 

1.2 นักเรียนเปนคนดี เกง กลา มี
ทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยูอยาง
พอเพียง และมีความสุข 

1.2.1 รอยละของนักเรียนท่ีมี
คุณลักษณะพึงประสงค ระดับดีข้ึนไป 
1.2.2 รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการ
พัฒนาทักษะชีวิต 
1.2.3 รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการ
ดูแลชวยเหลือดวยกิจกรรมบูรณาการ 

1.3 นักเรียนมีความมุงม่ันใน
การศึกษาและการทํางาน สามารถ     
ปรับตัวเขากับพหุวัฒนธรรมบน
พ้ืนฐานของวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงาม
ของไทย 

1.3.1 รอยละของนักเรียนท่ีมีการ
พัฒนาทักษะอาชีพ 
1.3.2 รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการ
แนะแนวอาชีพ/ศึกษาตอ 
1.3.3 รอยละของนักเรียนท่ีสามารถ
ปรับตัวเขากับพหุวัฒนธรรม 
1.3.4 รอยละของนักเรียนรวมอนุรักษ
สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีความ
เปนทองถ่ินของไทย 
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ดาน จุดเนน ตัวช้ีวัด 
2. ดานครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.1.1 รอยละของครูท่ีมีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม  
2.1.2 รอยละของครูท่ีมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความรู ความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐาน   
ตําแหนง 

2.2.1 รอยละของครูท่ีขับเคลื่อนศาสตร
พระราชาสูชั้นเรียน 
2.2.2 รอยละของครูท่ีพัฒนาการ
จัดการเรียนรูดวย Active Learning       
เชิงบูรณาการ (STEAM/MCMK/DLIT/ 
ICT/ทักษะอาชีพ) 
2.2.3 รอยละของครูพัฒนาระบบงาน
รองรับการประเมิน 

3. ดานการบริหาร
จัดการ 

3.1 สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีเขมแข็งและ  มี
คุณภาพเปนท่ียอมรับ 
3.2 สถานศึกษาบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล ไดมาตรฐานและ
พัฒนาสูความเปนเลิศ 
3.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ไดมาตรฐาน    
และพัฒนาสูความเปนเลิศ 

3.1.1 รอยละของโรงเรียนท่ีมีความ
เขมแข็งพรอมรับการประเมิน       
ภายใน/ภายนอก 
3.1.2 รอยละของโรงเรยีนท่ีพัฒนา
ระบบการนิเทศภายใน 
3.1.3 รอยละของโรงเรียนท่ีสรางเสริม
เครือขายชุมชนทางวิชาชีพ 
3.1.4 จํานวนรางวัลท่ีโรงเรียนท่ีมี
ผลงานเปนท่ีประจักษ (ระดับเขต/
ระดับภาค/ระดับชาติ) 
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 สวนท่ี 3 
รายละเอียดงบประมาณและโครงการ 

 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดมีการประชุมผูอํานวยการกลุมนโยบายและ
แผนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยแจงเรื่องการจัดสรรงบประมาณสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คราวๆ จะจัดสรรใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไมเกิน 
3 ลานบาท และหากมีงบประมาณเหลือก็จะจัดสรรใหเพ่ิมเติมทีหลัง  
 ดังนั้น กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงไดแจงกลุม
ตางๆ ภายในสํานักงาน จัดทําโครงการรองรับการใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2563 และมีการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการใชจายงบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ครั้งท่ี 1/2562 ในวันท่ี 
4 พฤศจิกายน 2562 และการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการและวงเงินงบประมาณเพ่ือ
บรรจุ/ใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1/2563 รายละเอียด
การจดัสรรงบประมาณ แบงเปน ดังนี้ 
 1. งบบรหิารสํานักงาน (งบประจํา)     จํานวน 5,000,000 บาท 
 2. งบดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม     จํานวน 3,000,000บาท 
    งบดําเนินงานโครงการใหใชงบจาก สพฐ. จากสํานักตางๆ (เงินตามทอ)  
1. งบบริหารสํานักงาน (งบประจํา) จํานวน  5,000,000 บาท 
 สพฐ. แจงจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งท่ี 1 งบดําเนินงาน เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภคฯ เขต
พ้ืนท่ีการศึกษาละ 1,500,000 บาท จาก 2 ผลผลิต 2 กิจกรรม  
 ในการนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
แผนการใชจายงบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามคําสั่งท่ี 
314/2562 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2562 ประชุมเม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแตเวลา 09.30 น. 
เปนตนไป ณ หองประชุม 150 ป สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ท่ีประชุมมีมติวาง
แผนการใชจายงบประมาณ ตลอดท้ังปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สําหรับบริหารสํานักงาน  
ตั้งงบประมาณไว จํานวน 5,000,000 บาท ดังนี้ 
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รายละเอียดงบบริหารสํานักงาน จาํนวน 5,000,000 บาท  
ท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

ก คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ   

1 คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 80,000 

2 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 50,000 

3 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะและคาท่ีพัก 500,000 

4 คาใชจายในการประชุมคณะทํางาน 50,000 

5 คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 100,000 

6 คาซอมแซมครุภัณฑ/คาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 100,000 

7 คาซอมแซมสิ่งกอสราง/ปรับปรุงภูมิทัศน 100,000 

8 คาวัสดุสํานักงาน 300,000 

9 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 

10 คาจางท่ัวไป 150,000 

  รวม (1-10) 1,530,000 

  คาจางลูกจาง 13 อัตรา   
11 
  
  

ลูกจาง(ป.ตรี) 3 อัตรา จาง 12 เดือน 
จางอัตราละ 15,000 บาท/เดือน 
ประกันสังคม 750 บาท/เดือน               567,000  

12 
  
  

แมบานทําความสะอาด 2 อัตราและยามฯ 2 อัตรา รวมท้ังสิ้น 4 อัตรา 
จาง 12 เดือน จางอัตราละ 9,000 บาท/เดือน 
ประกันสังคม 450 บาท/เดือน 

  
              453,600  

13 
  
  

ลูกจาง ปวส. 6 อัตรา จาง 12 เดือน 
จางอัตราละ 12,000 บาท/เดือน 
ประกันสังคม 600 บาท/เดือน 907,200 

  รวมคาจางลูกจาง 13 อัตรา (11-13)            1,927,800  
  รวมรายการ (1-13)            3,457,800  
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ข คาสาธารณูปโภค   

1 คาไฟฟา 500,000 

2 คาน้ําประปา 30,000 

3 คาโทรศัพท 50,000 

4 คาไปรษณียโทรเลข 50,000 

  รวมคาสาธารณูปโภค (1-4) 630,000 

  รวมท้ังสิ้น (ก-ข)            4,087,800  

ค -จัดสรรใหโครงการตางๆเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสํานักงาน   

  เขตพ้ืนท่ี ตามความจําเปน 912,200 

  รวมงบประมาณท้ังสิ้น (ก+ข+ค)           5,000,000  
 
2. งบดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
 จากการพิจารณาประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการและวงเงินงบประมาณเพ่ือบรรจุ/ใช
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ครั้งท่ี 1/2563 ในวันท่ี 9 มกราคม 2563 ตั้งงบประมาณไว จํานวน 3,000,000 
บาท จําแนกได ดังนี้ 
 

นโยบาย จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
1.ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง
ของมนุษยและของชาติ 

8 273,000 

2.ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

11 388,000 

3.ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

24 1,112,000 

4.ดานการสรางโอกาสในการเขาถึง
บริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี
มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา 

8 350,000 

5.ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3 120,000 

6.ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษา 

17 757,000 

รวม 71 3,000,000 
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รายละเอียดโครงการท่ีบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ กลุม

รับผิดชอบ 

  
นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย
และของชาติ   

 

1 คายทักษะชีวิต รูเทาทันหางไกลยาเสพติด ประจําป 2563 รองบ ปปส. สงเสริมฯ 
2 คายฝกอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจําป  

2563 
รองบ ปปส.  สงเสริมฯ 

3 ประกวดผลการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข ปการศึกษา 2563 

รองบ ปปส. สงเสริมฯ 

4 การแขงขันมหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาตานยาเสพติด  ป
การศึกษา 2563 

200,000 สงเสริมฯ 

5 เสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด 35,000 สงเสริมฯ 

6 เสริมสรางมาตรการองคกรเพ่ือความปลอดทางถนนใน
สถานศึกษา 

- สงเสริมฯ 

7 ประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม สพฐ ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ป 2563 

8000 สงเสริมฯ 

8 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและ
คานิยมของชาติ  (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 

30,000 นิเทศฯ 

  รวม 273,000  

  
นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ   

 

1 การจดังานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปการศึกษา 2563 250,000  สงเสริมฯ 
2 แขงขันฟุตบอลลีก  ครั้งท่ี 2  ประจําป 2563 - สงเสริมฯ 
3 พัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศดานการดนตรีนักเรียนและ

เยาวชนในจังหวัดมหาสารคาม 
- สงเสริมฯ 

4 พัฒนาคุณภาพการเรียนรูสูสากล ระดับนานาชาติ  ประจําป  
พ.ศ.  2563 (รอบแรก  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 

รองบ สพฐ. สงเสริมฯ 

5 พัฒนาผูเรียนตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับ
นานาชาติโดยเนนจัดการเรียนรูผานการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

20,000 นิเทศฯ 

6 พัฒนาแนวทางการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 2 

20,000 นิเทศฯ 
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ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ กลุม
รับผิดชอบ 

  นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน (ตอ)    
7 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทางการคิดคํานวณ โดย ชุดกิจกรรมการคิด

เลขเร็วแบบอินเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
8,000 นิเทศฯ 

8 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความตองการและจําเปนของ
โรงเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- นิเทศฯ 

9 
 

พัฒนาการเรียนการสอนและสงเสริมความเปนเลิศกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ 

30,000 
  

นิเทศฯ 

10 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร สูการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน 

30,000 นิเทศฯ 

11 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูสูการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

30,000 นิเทศฯ 

 รวม 388,000  

  
นโยบายท่ี 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย   

 

1  เสริมสรางสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนง ครูผูชวยเพ่ือการจัดการเรียนรูอยางมืออาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 

- 
  

พัฒนาครูและ
บุคลากรฯ 

2 
  

พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

230,000 
  

พัฒนาครูและ
บุคลากรฯ 

3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและ
พ้ืนท่ี ปฏิบัติงานเปนฐานดวยระบบ TEPE Online ป 2563 

60,000 พัฒนาครูและ
บุคลากรฯ 

4 พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

150,000 พัฒนาครูและ
บุคลากรฯ 

5 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา/การเลื่อนข้ันคาจาง และการเลื่อนคาตอบแทนพนักงาน
ราชการ 

60,000 บริหารงาน
บุคคล 

6 จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทํา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

60,000 สงเสริมฯ 

7 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปการศึกษา 2563ระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

20,000 สงเสริมฯ 
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ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ กลุม
รับผิดชอบ 

 นโยบายท่ี 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย (ตอ)   

 

8 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 

20,000 นิเทศฯ 

9 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยใชวิจัย
เปนฐาน 

50,000 นิเทศฯ 

10 PLC : พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรูวิทยาศาสตร 16,000 นิเทศฯ 
11 PLC : พัฒนาการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาดวยชุดกิจกรรม 

Active Learning บูรณาการ 
16,000 นิเทศฯ 

12 การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

- นิเทศฯ 

13 พัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภูมิศาสตรและ
หนาท่ีพลเมือง 

- นิเทศฯ 

14 พัฒนาโรงเรียน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูทุกกลุม
สาระ 

- นิเทศฯ 

15 ยกระดับผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย 20,000 นิเทศฯ 
16 พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานประเมิน

ตนเอง  SAR 
- นิเทศฯ 

17 การยกยองเชิดชูเกียรติผูมีผลงานดีเดนประสบผลสําเร็จเปนท่ี
ประจักษ และนําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ปงบประมาณ 2563 

300,000 นิเทศฯ 

18 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพความตองการจําเปนราย
โรงเรียนโดยใชวิจัยเปนฐาน 

10,000 นิเทศฯ 

19 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
โดยใชวิจัยเปนฐาน 

20,000 นิเทศฯ 

20 โครงการพัฒนาเครือขายโรงเรียนขนาดเล็ก (Stand Alone) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 

30,000 นิเทศฯ 

21 ถอดบทเรียนครูผูสอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนนํา
ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 

15,000 นิเทศฯ 
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ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ กลุม

รับผิดชอบ 
 นโยบายท่ี 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษย (ตอ)   
 

22 พัฒนาการจัดการเรียนรู  Active Learning สูทักษะผูเรียน
ศตวรรษท่ี 21ท่ีเนนกระบวนการคิด 

15,000 นิเทศฯ 

23 PLC : พัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตรดวยชุดกิจกรรม Active 
Learning บูรณาการ 

20,000 นิเทศฯ 

24 นิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเชิง
บูรณาการ 

- นิเทศฯ 

 รวม 1,112,000  

  
นโยบายท่ี 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

  

1 การรับนักเรียนประจําปการศึกษา 2563 30,000 สงเสริมฯ 
2 ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครอง

นักเรียน ประจาํป 2563 
90,000 สงเสริมฯ 

3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายโครงการสงเสริมนักเรียนผูมี
คุณธรรม จริยธรรม บําเพ็ญประโยชนเขาศึกษาตอใน
สถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) 

 70,000 สงเสริมฯ 

4 สงเสริมใหโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพลดอัตรา
ผูเรียนออกกลางคัน 

20,000 สงเสริมฯ 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บขอมูลระบบปจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจน 

20,000 สงเสริมฯ 

6 ประชุมพิจารณาและคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา ป 2563 20,000 สงเสริมฯ 
7 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
50,000 นิเทศฯ 

8 ยกยองเชิดชูเกียรติผูมีผลงานดีเดนประสบผลสําเร็จเปนท่ี
ประจักษ ผูเขารับการประเมินคัดเลือกเพ่ือรับ “รางวัลทรงคุณคา 
สพฐ.” (OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

50,000 นิเทศฯ 

 รวม 350,000  
 นโยบายท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม 
  

1 สรางจิตสํานึกดานการบริหารจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอม
ในสถานศึกษา 

40,000 สงเสริมฯ 
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ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ กลุม
รับผิดชอบ 

 นโยบายท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม (ตอ) 

  

2 สรางจิตสํานึกในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานโดย
ใชหลักการ 3R 

30,000 อํานวยการ 

3 อนุรักษสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณา
การแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

50,000 นิเทศฯ 

 รวม 120,000  
 นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด

การศึกษา 
  

1 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 50,000 นโยบาย
และแผน 

2 ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประจาํปงบประมาณ 2563 

40,000 นโยบาย
และแผน 

3 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป 40,000 นโยบาย
และแผน 

4 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ปองกันการทุจริต” (กิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต
และกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563) 

รองบ สพฐ. นโยบาย
และแผน 

5 พัฒนาศักยภาพการดําเนินงานดาน ICT 40,000 สงเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 

6 สรรหาบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 

200,000 บริหารงาน
บุคคล 

7 การประชุมผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

64,000 อํานวยการ 

8 เสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานตามมาตรฐานสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

- อํานวยการ 

9 วันสําคัญและวันสําคัญทางราชพิธ ี 40,000 อํานวยการ 
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ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ กลุม

รับผิดชอบ 
 นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด

การศึกษา (ตอ) 
  

10 ประชุมปฏิบัติการการประเมินสวนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและยั่งยืน 

30,000 อํานวยการ 

11 การสรางเครือขายประชาสัมพันธ 30,000 อํานวยการ 
12 ประชุมเชิงปฏิบัติการการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง

ทางอิเลคทรอนิกส 
23,000 บริหารงาน

การเงินฯ 

13 สงเสริมความเขมแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสู
มาตรฐานสากล 

200,000 นิเทศฯ 

14 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพปญหาและความตองการ
จําเปนรายโรงเรียน 

- นิเทศฯ 

15 การสงเสริม  พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความตองการจําเปน
ของโรงเรียน 

- นิเทศฯ 

16 นิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน สูการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน 

- นิเทศฯ 

17 ตรวจสอบภายในเพ่ือสรางความเขมแข็งในการบริหารงานภาครัฐ
แนวใหมปงบประมาณ 2563 

- หนวย
ตรวจสอบ

ภายใน 

 รวม 757,000  
 รวมงบประมาณท้ังส้ิน (6 นโยบาย) 3,000,000  
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รายละเอียดโครงการ 
 

โครงการ     คายทักษะชีวิต รูเทาทันหางไกลยาเสพติด ประจําป 2563 
สนองนโยบายท่ี 1  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ    นางสาวไพลิน  ภูมิวัน   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม – มิถุนายน  2563 
................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รวมกับ สํานักงาน ป.ป.ส.  และหนวยงานภาคี
เครือขายท่ีเก่ียวของ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของการสงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตซ่ึงจะเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติใหเปน
บุคคลมีคุณภาพ และสามารถปรับตัวและจัดการกับปญหาตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิผล  
 เพ่ือใหสามารถพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนใหเขาเปนท้ังคนเกง คนดี และมีความสุข  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงไดจัดทําโครงการคายทักษะชีวิต รูเทาทัน
หางไกลยาเสพติด ประจาํป 2563 เพ่ือปองกันปญหายาเสพติด เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของ
ผูเรียนใหสูงข้ึน มีความสามารถเพียงพอในการมีชีวิตอยูในสังคมท่ีผันผวนสามารถเตรียมพรอมสําหรับ
การปรับตัว ปรับจิตใจ ในอนาคตไดอยางถูกตองเหมาะสมและสามารถเผชิญกับสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนใหมีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองจากยาเสพติด   
ดวยกิจกรรมคายทักษะชีวิตฯ  
 2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนใหมีทักษะชีวิต มีความสามารถเพียงพอในการมีชีวิต 
อยูในสังคม สามารถเตรียมพรอมสําหรับการปรับตัว ปรับจิตใจไดอยางถูกตองเหมาะสมและสามารถ
เผชิญกับสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. นักเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ สามารถเปนแกนนําในการขับเคลื่อนการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษาได                                          
 4. เพ่ือใหมีการติดตามดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยง ท่ีชัดเจนเปนรูปธรรมและ 
มีคุณภาพ 
3. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26   
จํานวน 100 คน 35 โรงเรียน ไดเขารวมกิจกรรมคายทักษะชีวิต เพ่ือปองกันปญหายาเสพติด  
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 3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
    นักเรียนโรงเรียนในสังกัดไดรับการพัฒนาคุณภาพใหมีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองจาก
ยาเสพติด  ดวยกิจกรรมคายทักษะชีวิต ฯ  มีความสามารถเพียงพอในการมีชีวิตอยูในสังคม สามารถ
เตรียมพรอมสําหรับการปรับตัว  ปรับจิตใจในอนาคต  ไดอยางถูกตองเหมาะสมและสามารถเผชิญกับ
สิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ    
4. กิจกรรม และระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 4.1 การจัดคายทักษะชีวิต จํานวน 3 วัน 2 คืน ระหวางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน  2563   
ณ  คายทักษะชีวิตชั่วคราว  จังหวัดมหาสารคาม 

4.2 การติดตามผูผานการอบรมคายทักษะชีวิตของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ระหวาง
เดือนกรกฎาคม 2563 
   
ท่ี กิจกรรม/การดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 
 
 
2 
3 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 
5 

ขออนุมัติโครงการ 
ประชาสัมพันธโครงการ ประชุม/ 
ประสาน 
สถานศึกษาในสังกัด 
แตงตั้งและประชุมคณะทํางาน 
กําหนดจัดกิจกรรม  ไดแก 
-การเปดคาย 
-กิจกรรมกลุมสัมพันธ เพ่ือละลาย 
 พฤติกรรม  
-กิจกรรมท่ีนําเสนอกระบวนการเรียนรู 
 ในประเด็นหรือเนื้อหาหลักของคาย 
-กิจกรรมท่ีสามารถกอใหเกิดการ 
 ประยุกตกระบวนการเรียนรูมาปรับใช 
 ในระหวางคาย 
ดําเนินการตามกิจกรรม 
สรุป ประเมินผลและรายงาน 

พฤษภาคม  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. – มิ.ย. 63 
 

นางสาวไพลิน  ภูมิ
วัน 
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5. งบประมาณ   รอแจงจัดสรรงบประมาณจาก ปปส. 
 

ท่ี รายการ งบประมาณ 
จําแนกตามรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
  1 

 
  2 
 
  3 
 
  4 
   
   
  5 
  6 
  7 
  8 

คาอาหาร สําหรับนักเรียนเขารวม
กิจกรรมคายทักษะชีวิต 
(100x80x4) 
คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม  
(100x30x4) 
คาอาหาร สําหรับครู และ
คณะกรรมการ 
ดําเนินงาน (50x100x4) 
คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม  สําหรับครู
และคณะกรรมการดําเนินงาน  
(50x30x4) 
คาตอบแทนวิทยากร 
คาปาย 
คาวัสดุ/เอกสารฯ 
คาบํารุงสถานท่ี (คาน้ํา/คาไฟ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 

 - 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น - 
หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ  
 
6. การประเมินผล  

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใชวัดและ

ประเมินผล 
-ผูเขารวมกิจกรรมคาย  
 

-ทบทวนกิจกรรมคาย  ประมวล 
ประสบการณ สรุปความรู ความเขาใจ 
ทักษะตางๆ การคนพบความสามารถ 
ความถนัด สิ่งท่ีตองพัฒนาเพ่ิมเติมของ
ตนเอง  

1. แบบสอบถาม 
2. การสังเกต 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เด็กและเยาวชนท่ีผานการอบรมดวยกิจกรรมคายทักษะชีวิตฯมีภูมิคุมกัน ปลอดภัยจากยาเสพ
ติดทุกคน 
 2. เด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาใหมีทักษะชีวิต  มีความสามารถเพียงพอในการมีชีวิต 
อยูในสังคม  สามารถเตรียมพรอมสําหรับการปรับตัว  ปรับจิตใจในอนาคต  ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
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           3. เด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยง ไดรับการติดตามดูแลชวยเหลอืท่ีชัดเจนเปนรูปธรรมและมี
คุณภาพ  
           4. นักเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ สามารถเปนแกนนําในการขับเคลื่อนการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษาได 
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โครงการ  คายฝกอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจําป  2563   
สนองนโยบายท่ี 1       ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ  นางสาวไพลิน  ภูมิวัน  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
ระยะเวลาดําเนินการ มิถุนายน - กรกฎาคม 2563 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร 
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ป 2561  ยุทธศาสตรท่ี  1  การปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไป
เก่ียวของกับยาเสพติด กําหนดมาตรการกลุมวัยรุน อายุ 13–19 ป ใหมีการดําเนินการโครงการ
ลูกเสือตานภัยยาเสพติด เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีเฝาระวังปญหายาเสพติดในสถานศึกษาระดับขยายโอกาส
และมัธยมศึกษาทุกแหง   
 เพ่ือใหการขับเคลื่อนโครงการลูกเสือตานภัยยาเสพติด  ซ่ึงเปนโครงการท่ีเปนประโยชนแก
เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กในกลุมวัยรุน ท่ีจะชวยในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ
ประเทศไดอีกทางหนึ่ง ดังนั้น  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จึงไดจัดทําโครงการ
คายฝกอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจําป  2563 ข้ึน 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจในโทษและภัยของยาเสพติด  สามารถปองกันตนเองไม
เขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุข 
           2. เพ่ือเสริมสรางศักยภาพทักษะชีวิตและความเขมแข็งของนักเรียน  ในการดําเนินกิจกรรม
ในสถานศึกษากับเพ่ือนนักเรียน และชุมชน   

3. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีทักษะในการปองกันตนเองใหหางไกลจากยาเสพติด 
3.  วิธีการดําเนินการ 

จัดฝกอบรมตามหลักสูตรลูกเสือตานภัยยาเสพติด  ของกระทรวงศึกษาธิการ  จํานวน 3 วัน 
2 คืน  โดยกําหนดใหโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสงลูกเสือสามัญรุนใหญ  เขารับการฝกอบรม   
4.  เปาหมาย 

1. เชิงปริมาณ 
    1.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จํานวน 35 
โรงเรียนจัดกิจกรรมการดําเนินงานโครงการลูกเสือตานภัยยาเสพติด               

   1.2 นักเรียนทุกคนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไดรับการ
เสริมสรางศักยภาพ  ทักษะชีวิตและความเขมแข็งในการดําเนินกิจกรรมในสถานศึกษา  กับเพ่ือน
นักเรียน  และชมุชน โดยเนนกิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด 

2. เชิงคุณภาพ 
      2.1 สถานศึกษา บาน วัด ชุมชน มีการดําเนินงานรวมกันในการปกปองพฤติกรรม
เบี่ยงเบนของนักเรียน 
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      2.2 นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาเสริมสรางความรูความเขาใจในโทษและภัยของยาเสพ
ติดสามารถปองกันตนเองไมเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด 
5.  ระยะเวลาดําเนินการ/สถานท่ี 

ระหวางมิถุนายน - กรกฎาคม 2563  ณ  คายลูกเสือชั่วคราว  จังหวัดมหาสารคาม  
6.  งบประมาณ  รอแจงจัดสรรงบประมาณ จาก  ปปส. 
     

  
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ปญหาเด็กมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนลดลง  อันเปนผลจากการละเลิกอบายมุขของบุคลากร
เปาหมาย 

2. นักเรียน มีความรูความเขาใจเก่ียวกับภัยยาเสพติด  สามารถปองกันตนเองไมเขาไปยุงกับ
ยาเสพติด          
 3. นักเรียนไดรับการเสริมสรางศักยภาพ ทักษะชีวิตในการดําเนินกิจกรรมในสถานศึกษา  
กับเพ่ือนนักเรียน และชุมชน  โดยเนนกิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด 
 4. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกัน ปลอดภัยจากยาเสพติดทุกคน 
 5. สถานศึกษามีความเขมแข็งในการปองกันยาเสพติด 
 

ท่ี รายการ 

หมวดรายจาย 
หมาย
เหตุ 

คา      
ตอบ
แทน 

คาใช
สอย 

คาวัสดุ 

1 
 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
6 
7 

คาอาหารเชา/อาหารกลางวัน/อาหารเย็น   
สําหรับลูกเสือ ทุกโรงเรียนในสังกัด จํานวน 35 
โรงเรียน    
คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม  สําหรับลูกเสือ ทุก
โรงเรียนจํานวน 35 โรงเรียน   
คาอาหารเชา/อาหารกลางวัน/อาหารเย็น  
สําหรับครูผูควบคุมนักเรียน และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 
คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม สําหรับครูผูควบคุม
นักเรียน และคณะกรรมการดําเนินงานจัดการ
ฝกอบรม  
คาปาย 
คาวัสดุ/คาเกียรติบัตร 
คาสถานท่ี 

 
 
 
 

 - 
 

   
- 
 
- 

 
- 

 
 
 
      
 - 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

 

 
ถัวจาย 
ทุก
รายการ 

 รวมท้ังส้ิน  



95 
 

โครงการ  ประกวดผลการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ 
อบายมุข ปการศึกษา 2563 

นโยบายท่ี 1  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ   
กลุมท่ีรับผิดชอบ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ  นางสาวไพลิน  ภูมิวัน   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 1  ตุลาคม  –  30 กันยายน  2563 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ดวย กระแสโลกาภิวัฒนและการดํารงอยูในสังคมยุคขอมูลขาวสาร ตลอดจนความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีแทรกซึมสูวิถีชีวิตของผูคนในสังคมทุกรูปแบบ ทําใหคนไทยโดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว รุนแรง และเต็มไปดวย
สถานการณปญหาท่ีมีความสลับซับชอน นอกจากนี้การไหลบาของวัฒนธรรมตางชาติท่ีมุงเขาสู
สังคมไทย ดวยกระบวนการทางทุนนิยมและบริโภคนิยม ในขณะท่ีวัฒนธรรมดั้งเดิมนับวันแตจะ
ออนแอลง ทําใหเด็กและเยาวชนตกเปนเหยื่อของสถานการณความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมดังกลาว จนนําไปสูการมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค และความลมเหลวท้ังทางดานการเรียน 
ความไมม่ันคงในอนาคต 
 ในปจจุบันปญหายาเสพติดนั้นถือไดวาเปนปญหาระดับประเทศ  การระบาดท่ีกระจาย
ตัวอยางรวดเร็วในสังคมไทย เปนปญหาท่ีแกไขไดยากมาก เนื่องจากคนไทยในสมัยปจจุบันไมรูจักการ
หลีกเลี่ยงเพราะอยากรู อยากลอง บางคนมีความโลภท่ีจะหาเงินทางลัด โดยการนํามาขายเพ่ือหวัง
กําไรท่ีมากมายมหาศาล โดยไมคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมท่ีควรปฏิบัติตอประเทศชาติ  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จึงไดจัดทําโครงการการดําเนินงาน
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ประจําปการศึกษา 2563  ข้ึน 
2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจในโทษและภัยของยาเสพติด  สามารถปองกันตนเอง 
ไมเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุข 
 2. เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ ทักษะชีวิตและความเขมแข็งของนักเรียนในการดําเนินกิจกรรม                    
ในสถานศึกษา กับเพ่ือนนักเรียน และชุมชน  โดยเนนกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
 3. เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด ท่ีดําเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ดีเดน  เปนตัวแทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไปแขงขันในระดับจังหวัด และระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ 
3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
จํานวน  35  แหง  จัดกิจกรรมการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขในรูปแบบเครือขายและวิธีการตาง ๆ     
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             3.1.2 นักเรียนทุกคนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต26 
ไดรับการเสริมสรางศักยภาพ  ทักษะชีวิตและความเขมแข็งในการดําเนินกิจกรรมในสถานศึกษา กับ
เพ่ือนนักเรียน และชุมชน  โดยเนนกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
      3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 สถานศึกษา บาน วัด ชุมชน  มีการดําเนินงานรวมกันในการปกปองพฤติกรรม 
เบี่ยงเบนของนักเรียน 
   3.2.2 นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาเสริมสรางความรูความเขาใจในโทษและภัยของ 
ยาเสพติด สามารถปองกันตนเองไมเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด 

4.  กิจกรรม  
           1. จัดกิจกรรมประกวดสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ดีเดน   
ประจําปการศึกษา  2562  เพ่ือคัดเลือกเปนตัวแทนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ไปแขงขันในระดับจังหวัด 
และระดับกระทรวงศึกษาธิการตอไป 
5.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม  – กันยายน  2563 
6.  สถานท่ีดําเนินการ 
 ณ  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จํานวน  35  แหง 
7.  งบประมาณ 
 งบประมาณ ไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ป.ป.ส.)  จํานวน  10,000  บาท   รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้  

ท่ี รายการ งบประมาณ 
จําแนกตามรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. 

 
 

2. 
 
 

3.  

คาอาหาร จัดประชุมคณะทํางาน  
เพ่ือเตรียมความพรอมการประกวด
สถานศึกษาสีขาว  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จัด
ประชุมคณะทํางาน เพ่ือเตรียมความ
พรอมการประกวดสถานศึกษาสีขาว  
คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 
การประกวดสถานศึกษาสีขาว 

  
 

 
 
 
 
 

7,000 

 
 

2,000 
 
 

1,000 

 

รวมท้ังสิ้น 10,000 7,000 3,000  
หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 
8.  การประเมินผล 
 ใชแบบสอบถามการเขารวมกิจกรรมของครู และนักเรียน 
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9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ปญหาเด็กมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนลดลง  อันเปนผลจากการละเลิกอบายมุขของบุคลากร
เปาหมาย 

2. นักเรียน มีความรูความเขาใจเก่ียวกับภัยยาเสพติด  สามารถปองกันตนเองไมเขา 
ไปยุงกับยาเสพติด  

3. นักเรียนไดรับการเสริมสรางศักยภาพ  ทักษะชีวิตในการดําเนินกิจกรรมในสถานศึกษา 
กับเพ่ือนนักเรียน และชุมชน  โดยเนนกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
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โครงการ  การแขงขันมหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาตานยาเสพติด  

ปการศึกษา 2563 
แผนงาน  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
นโยบายท่ี 2    ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ    
กลุมท่ีรับผิดชอบ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา     
ผูรับผิดชอบ  นางวราลักษณ  บุษบง   นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2562-กันยายน 2563 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การออกกําลังกายและการเลนกีฬา เปนกิจกรรมสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันของทุกคน  
เพราะทําใหเกิดความแข็งแรง สมบูรณทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ตลอดจน
ทําใหเยาวชน  มีความสามัคคี มีน้ําใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  
ชวยลด และขจัดปญหา  ยาเสพติด  มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตทรัพยากร
บุคคลของชาติ  สงเสริมการ  เลนกีฬาเพ่ือการออกกําลังกายสุขภาพดีถวนหนา  จะสงผลใหเด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม  เปน
เยาวชนท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม  ซ่ึงสอดคลองกับคานิยมไทย 12 ประการคือ มีความแข็งแรงท้ัง
รางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจ ฝายต่ํา   
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จึงไดจัดโครงการแขงขันกีฬานักเรียน                     
ตานยาเสพติด ปการศึกษา 2563 ข้ึน  เพ่ือใหเยาวชน มีสวนรวมในการเลนกีฬา  เพ่ือนันทนาการและ
หางไกลยาเสพติด 
 2. วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนในโรงเรียนไดออกกําลังกาย เลนกีฬา เพ่ือพัฒนา 
คุณธรรม ความมีระเบียบวินัย และมีน้ําใจนักกีฬา 

     2.2  เพ่ือสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน  ใหมีเจตคติท่ีดีตอการออกกําลังกาย  
และใช เวลาวางใหเปนประโยชน เพ่ือหลีกเลี่ยงหางไกลยาเสพติด และอบายมุขทุกชนิด  

2.3  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดพัฒนาทักษะกีฬา  และมีมาตรฐานการแขงกีฬาใหสูงข้ึน 
2.4  เพ่ือเปนการเตรียมนักเรียนเปนตัวแทนไปเขารวมแขงขันในระดับสูงข้ึน 

3. เปาหมาย 
 3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 

        เด็กและเยาวชนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26  
จํานวน 35  โรงเรียน ไดเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬามัธยมศึกษาตานยาเสพติด 

3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
       เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ 
จิตใจ มีน้ําใจและใชชีวิตในสังคมอยางสันติสุข 
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4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมการจัดการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด 

ส.ค.-ก.ย. 2563 สพม.26 

2. กําหนดจัดกิจกรรมการแขงขัน ชนิดกีฬาและประเภท    
การแขงขัน ไดแก ฟุตบอล  ฟุตซอล เซปคตะกรอ        
(ทีมเดี่ยว) วอลเลยบอล บาสเกตบอล เปตอง และกรีฑา 

ส.ค.-ก.ย. 2563 สพม.26/โรงเรียน 

3. ขออนุมัติโครงการ ส.ค.-ก.ย. 2563 สพม.26 
4. แตงตั้งคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ส.ค.-ก.ย. 2563 สพม.26 

4. ประชาสัมพันธโครงการ ประชุม/ประสานงาน
หนวยงาน/รับสมัครชนิดกีฬาและประเภทกีฬาจาก
สถานศึกษาในสังกัด 

ส.ค.-ก.ย. 2563 สพม.26/โรงเรียน 

5. แตงตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการท่ีเก่ียวของ  ส.ค.-ก.ย. 2563 สพม.26/โรงเรียน 
6. ประชุมคณะทํางาน/คณะกรรมการท่ีเก่ียวของ                   

ในการดําเนินงาน 
ส.ค.-ก.ย. 2563 สพม.26 

7. จัดการแขงขันกีฬาระดับสหวิทยาเขต                                
และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ส.ค.-ก.ย. 2563 สพม.26/โรงเรียน 

8. สรุปและประเมินผล ก.ย. 2563 สพม.26  
 
5. งบประมาณ 

งบประมาณ  ไดรับจัดสรรจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จํานวน               
200,000 บาท (สองแสนบาทถวน)  รายละเอียดประกอบการใชจาย  ดังนี้ 
ท่ี รายการ งบประมาณ จําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1. ประชุมคณะกรรมการท่ีเก่ียวของใน

การดําเนินงาน 
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
-คาอาหารกลางวัน 

25,000 
 

25,000 
 

2. คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา
นักเรียนมัธยมศึกษาตานยาเสพติด  ป 
2563 
-คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 

160,000 160,000 
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ตอ 
ท่ี รายการ งบประมาณ จําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
3. คาใชจายในพิธีเปด-ปด 

-คาอาหารกลางวัน 
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
-คาทําการนอกเวลาราชการ 
-คาจัดทําเอกสาร เกียรติบัตร สูจิบัตร 
และจัดหาวัสดุ อุปกรณในการ
ดําเนินงาน 

15,000  15,000   

รวมท้ังส้ิน 200,000 160,000  40,000  
หมายเหตุ    ขอถัวจายทุกรายการ     
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใชวัด     
และประเมินผล 

1. การดําเนินการจัดการแขงขัน 
2.  การเขารวมกิจกรรมการแขงขัน          
3.  จํานวนทีมและนักกีฬาท่ีเขารวมแขงขัน  

1. แบบสอบถาม  
2. พฤติกรรมในการแขงขันและ
พัฒนาการดานตาง ๆ ของนักกีฬา   

1. แบบสอบถาม 
2. การสังเกต 
 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   7.1  เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียนไดออกกําลังกายอยางตอเนื่อง ไดรับการพัฒนาดาน
คุณธรรม ระเบียบวินัย และมีน้ําใจนักกีฬา 

 7.2  เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการออกกําลังกาย และใชเวลาวางให
เกิดประโยชน 

  7.3  เด็กและเยาวชนไดพัฒนาศักยภาพของตนดานทักษะกีฬา และมาตรฐานการแขงขัน
กีฬาและมาตรฐานการแขงขันกีฬาท่ีสูงข้ึน 

  7.4  เด็กและเยาวชนไดเปนนักกีฬาตัวแทนเขาไปรวมแขงขันระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
ระดับจังหวัด 

 7.5  เด็กและเยาวชนหลีกเลี่ยงหางไกลอบายมุข และสารเสพติดทุกชนิด 
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โครงการ  เสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด 
สนองนโยบายท่ี  1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ          กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ       นายสุดใจ  สุปญบุตร  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา        

นางเบ็ญจมาศ  เสรีวุฒิชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ      
ระยะเวลาดําเนินการ     พฤศจิกายน 2562  -   ตุลาคม  2563 
............................................................................................................................................................ 
1.  หลักการและเหตุผล 
          ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตระหนักถึง
ความสําคัญของเด็กและเยาวชนซ่ึงเปนพลังในการพัฒนาประเทศใหเจริญงอกงามเทียบเทานานา
อารยประเทศ และเปนความหวังของสังคม เปนอนาคตของชาติ ควรไดรับการพัฒนาใหเปนมนุษย
ท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข การสงเสริมกิจกรรมท่ีจะสรางความเขมแข็งใหกับองคกร
สภานักเรียนเปนกลไกสําคัญท่ีจะชวยพัฒนาโรงเรียน ตามกระบวนการนิติธรรม และเปนองคกรท่ี
ปลูกฝงทัศนคติ ความเปนประชาธิปไตย เพ่ือใหนักเรียนเติบโตเปนพลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศชาติ สงเสริมพฤติกรรมสรางสรรคใหเกิดกับนักเรียนทุกคน ดวยการลงมือปฏิบัติจริง ทําให
รูจักคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน เปนสมาชิกท่ีดีของหมูคณะ รูจักใชสิทธิและหนาท่ีในทางท่ี
ถูกตอง มีความรับผิดชอบ กลาแสดงออกในทางท่ีดี ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนเปนเยาวชนท่ีมี
คุณคาตอสังคม และเปนอนาคตของชาติสืบไป  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัดข้ึน  
2.  วัตถุประสงค 
     1. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเครือขายสภานักเรียน ใหเกิดข้ึนในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอยางเขมแข็ง 

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีคณะกรรมการสภานักเรียน และฝกความเปนผูนําใหนักเรียนมีสวนรวม      
ในการเมืองการปกครองในเรื่องของประชาธิปไตยในโรงเรียน 
           3. เพ่ือพัฒนาองคกรสภานักเรียนใหเขมแข็ง สามารถดําเนินการและมีสวนรวมในการบริหาร
และพัฒนาโรงเรียนอยางมีคุณคา และสรางสรรคสังคมในอนาคตใหเปนสังคมท่ียั่งยืน 
3.  เปาหมาย 

เปาหมายเชิงปริมาณ  
   โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จํานวน  35 โรงเรียน มี

การคัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน และมีการดําเนินงานสภานักเรียนใหเขมแข็งและยั่งยืน 
      เปาหมายเชิงคุณภาพ  
       นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษามีความรูความเขาใจ และเห็นคุณคาของการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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4.  กิจกรรมและการดําเนินงาน 
    1.  ประชุมวางแผนการดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินงานฯ 
 2.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ/เวทีเสวนาการดําเนินงานสภานักเรียนในสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัด 

3.  ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน สพม. 26 ประจําป 2563 
4.  จัดประกวดสภานักเรียนดีเดนสังกัด สพม.26 เพ่ือเปนตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ไป

คัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ประจําป 2564 ของ สพฐ.ตอไป 
5.  ติดตามผลการดําเนินงาน/ติดตามความกาวหนาของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 
6.  สรุปผลการดําเนินงาน/รายงานผลการดําเนินงานใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ  

5.  งบประมาณ  ไดรับจัดสรรจากงบเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ  จํานวน  35,000 บาท 
รายละเอียดการใชจายงบประมาณดังนี้  
 
ท่ี 

 
รายการ 

 
งบประมาณ 

จําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใช

สอย 
คา
วัสด ุ

 
 
 
 
1. 
2. 
3. 
 
 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
1. 
2. 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/เวทีเสวนาการ
ดําเนินงานสภานักเรียน ร.ร.ในสังกัด  
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการดําเนินงานฯ (25คน) 
คาอาหาร  80 x 25  
คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม  50 × 25 
เอกสารในการประชุมฯ                                                                                                                                                   
กิจกรรมท่ี 2 เลือกตั้งคณะกรรมการสภา
นักเรียน สพม.26 (ครู ร.ร.ละ 1 คนนักเรียน 
ร.ร.ละ 2 คน+คณะกรรมการฯ) รวม 140 คน 
คาอาหาร  80 × 140                                                                                                                                                              
คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม  50 × 140                                                                                                                                   
คาวัสดุ/เอกสารในการประชุมฯ                                                                                                                                                  
คาปาย                                                                                                                                                                                                                       
กิจกรรมท่ี 3  จัดการประกวดสภานักเรียน
ดีเดน   
คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถสําหรับการออกประเมิน
สภาพจริง 
คาวัสดุ/เอกสารการประเมินฯ                                                          

35,000   
       
 
 
2,000      
1,250 
 
 
     
 
11,200 
7,000 
            
 
       
3,000 

        
 
    
     
 
 
2,950 
 
 
      
 
 
5,000 
  600 
 
   
2,000 

                  รวมท้ังส้ิน   35,000 (สามหม่ืนหาพันบาทถวน) 

หมายเหตุ   ถัวจายไดทุกรายการ 
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6.  การประเมินผล 
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัด 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 มีคณะกรรมการ
สภานักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 
    
2. โรงเรียนในสังกัดท้ัง 35 โรงเรียนมี
คณะกรรมการ         สภานักเรียน 
 

- การเลือกตั้งคณะกรรมการ
สภานักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  
 
 
- การติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

- รองรอยการจัด   
  กิจกรรม 
- แบบรายงานผล 
 
- แบบประเมิน 
- แบบรายงานผล 
- แบบติดตาม 

 
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  มีความตระหนักใน
บทบาทหนาท่ีของสภานักเรียน มีทักษะในการดําเนินงานรวมกันตามหลักการกระจายอํานาจและการ
มีสวนรวม 
 2. องคกรสภานักเรียนมีการดําเนินงานท่ีเขมแข็ง และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องไปสูความ
ยั่งยืน 
 3. ไดโรงเรียนสภานักเรียนดีเดน เพ่ือเปนตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไปคัดเลือก
โรงเรียนตนแบบสภานักเรยีน ประจําป 2564 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอไป 
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โครงการ  เสริมสรางมาตรการองคกรเพ่ือความปลอดทางถนนในสถานศึกษา 
สนองนโยบายท่ี  1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ           กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ        นายสุดใจ  สุปญบุตร     ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา        

                      นางเบ็ญจมาศ  เสีวุฒิชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ      
ระยะเวลาดําเนินการ      พฤศจิกายน 2562  -   กันยายน  2563 
................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล  

นโยบายดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ เปนการจัดการศึกษา
เพ่ือมุงเนนการพัฒนาผูเรียน ใหมีหลักคิดท่ีถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี  มี
คุณธรรม  จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ มจิตสาธารณะ มีจิดอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซ่ือสัตย สุจริต โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เปนผูเรียนท่ีมี
ความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม ทุกรูปแบบ ท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เชน  
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรไซเบอร 
และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต และเนนการจัดการศึกษาใหเหมาะสมสอดคลองกับบริบทองพ้ืนฐาน สภาพ
ภูมิศาสตร ดานเศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงมีความแตกตางทางดานสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ  

ในการนี้ เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกในดานความปลอดภัยและวินัยจราจร เพ่ือลดจํานวน
อุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา และเพ่ือกระตุนเตือนใหนักเรียนเกิดจิตสํานึกในการชวยกันปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุงท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน รวมท้ัง สรางจิตสํานึก ให
นักเรียนมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมดวยการเสริมสรางความปลอดภัยในระบบการจราจร 
และเปนสวนหนึ่งในการรวมกันปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจรในภาพรวมท้ังระบบให
สามารถลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  26 จึงไดรวมกันจัดทําโครงการสานพลังสราง
มาตรการองคกรเพ่ือความปลอดภัยทางถนนของสถานศึกษา ข้ึน เพ่ือใหความสําคัญกับการรณรงค
ความปลอดภัยทางถนนใหเกิดข้ึน ภายในสถานศึกษา โดยใหนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดมีสวนรวมในการกําหนดมาตรการเพ่ือความปลอดภัยทางถนนและสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนนในสถานศึกษา 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสานพลังการสรางมาตรการองคกรในประเด็นความเสี่ยงหลัก เชน การสวมหมวก
นิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย ดื่มไมขับ ไมขับรถเร็ว ฯลฯ 

2. เพ่ือลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทาง
ถนนของนักเรียน 

3. เพ่ือคนหาองคความรูในการสรางมาตรการองคกร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ 
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3. กลุมเปาหมาย 
 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จํานวน 35 โรงเรียน  
ตัวช้ีวัด 

1.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เกิดมาตรการและมีการเฝาระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน/ครู/บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 10 แหง 

2.รอยละ 70 ของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยในผูใช
รถจักรยานยนตของ  นักเรียน/ครู/บุคลากรทางการศึกษา 100 % มีอัตราการคาดเข็มขัดนิรภัย ในผู
ขับและผูโดยสารรถยนต 100%  ฯลฯ 

3.รอยละ 70 โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ สามารถลดอุบัติเหตุฯ การบาดเจ็บและเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนของนักเรียน/ครู/บุคลากรทางการศึกษา จากปท่ีผานมา 10% 

4.เกิดชุดความรูและองคความรูในการสรางมาตรการองคกรสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย 
100 % คาดเข็มขัดนิรภัย 100% เมาไมขับ ไมขับรถเร็ว  
4. แนวทางการดําเนินงาน 

ทีมดําเนินงานโดยประสานการบูรณาการรวมกันระหวางโรงเรียนในสังกัดท้ัง 35 โรงเรียน  
และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26   
5. ข้ันตอนดําเนินการ  

ประชาสัมพันธโรงเรียนในสังกัด ท้ัง 35 โรงเรียน เพ่ือสรางจิตสํานึกในการดําเนินการปองกัน
และแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุของสถานศึกษาในสังกัด ใหตระหนักถึงการขับข่ีรถจักรยนต รถยนต 
และรถโดยสาร  อยางไรใหเกิดความปลดภัยมากท่ีสุด    
6. งบประมาณไมขอรับงบประมาณ 
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โครงการ  ประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม สพฐ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

ป 2563 
สนองนโยบายท่ี 1  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
สนองนโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ  นางสาวธิดารัตน  พลศรี และบุคลากร 

                                กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาท่ีดําเนินการ  พฤษภาคม 2563  – กันยายน 2563 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาการศึกษาเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาทุกระบบ การท่ีจะดําเนินกิจกรรมในอันจะ

สนับสนุนการพัฒนาท้ังในระยะสั้นและระยะยาวไดนั้นการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ                       
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 เปนแนวทางท่ีสําคัญ และ                           
ในหมวด 4 ในเรื่อง แนวการจัดการศึกษาเนนท่ีผูเรียนเปนสําคัญนั้น การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ                      
คือ การนําพาไปสูความสําเร็จ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงเนนพัฒนากระบวนการคิด                               
การแกปญหา เนนประสบการณและการปฏิบัติจริงการคิดนอกกรอบภายใตพ้ืนฐานความเปนไปได                            
จัดระเบียบความคิด ผลิตเปนงาน จากกระบวนการท่ีกลาวมานี้ หากนํามาบูรณาการเพ่ือใหสอดคลอง                       
กับการพัฒนาขยายการศึกษา รูปแบบของกิจกรรม การประกวดโครงงานการศึกษา จะเก้ือกูลตอ                     
แนวทางพัฒนาตอไป 

การประกวดโครงงานจะเปนตัวขับเคลื่อนตัวผูเรียนเปนสําคัญ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 จึงไดจัดใหมีโครงการนี้ข้ึน 
2. วัตถุประสงค   

1. เพ่ือสงเสริมเยาวชนใหมีการคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาอยางสรางสรรค   
2. เพ่ือสงเสริมใหมีการเผยแพรโครงงานของนักเรียน โดยการสงโครงงานเขาประกวด 
3. เพ่ือคัดเลือกโครงงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

เปนตัวแทนของจังหวัดและตัวแทนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเขาประกวดเพ่ือชิงเงินรางวัลและโล
เกียรติยศ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท ในระดับภาคตอไป    
3. เปาหมาย 
 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และโรงเรียน
ในเขตจังหวัดมหาสารคามสงโครงงานเขารวมประกวด ดังนี้ 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 และในเขตจังหวัดมหาสารคาม 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 และในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
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4.  กิจกรรม 
     - จัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักเรียน ประเภทโครงงานคุณธรรมจรงิยธรรม เพ่ือคัดเลือก 

ตัวแทนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังนี้ 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 1 โครงงาน เปนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเขารับการคัดเลือก
ระดับกลุมจังหวัด ตัวแทนกลุมจังหวัดจะไดเปนตัวแทนเขารับการประกวดกับมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท 
 - ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 2 โครงงาน เปนตัวแทนเขตพ้ืนท่ีเขารับการประกวดกับ
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท ท้ังนี้ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง” 
สงผลระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหสํานักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 เพ่ือเขารวมการพัฒนาโครงงานระดับภาคตอไป 

5.  ระยะเวลาดําเนินงาน 
  พฤษภาคม - กันยายน 2562 รายละเอียดดังนี้ 
  1. วางแผน       พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 
  2. อนุมัติโครงการและดําเนินงานตามโครงการ กรกฎาคม 2563 
  3. ติดตามการดําเนินงาน    สิงหาคม  2563 
  4. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน  กันยายน  2563 
6.  สถานท่ีดําเนินงาน 
  -  ประชุมชี้แจงเกณฑ ณ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
  -  กิจกรรมการประกวด  ณ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
7.  งบประมาณ  จํานวน 8,000 บาท (แปดพนับาทถวน) ดังนี ้

ที่ รายการ 
 

งบ 
ประมาณ 

จําแนกตามรายจาย 
คาตอบ 
แทน 

คาใชสอย คาวัสดุ 

1 ประชุมเกณฑการตัดสินคณะกรรมการตัดสินและ
คณะกรรมการดําเนินงาน 
1.1 คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ในวันจัด
ประกวดและแขงขันโครงงานนักเรียน  ใหกับ
คณะกรรมการตดัสินโครงงานและคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 1 วัน ๆ ละ 160 บาท 15 คน (15 x 160= 
2,400 บาท) 
1.2 คาวัสด ุ

   
 
 
 
 
 
2,400 

 
 
 
 
 
 
 
1,600 

2 การประกวดและแขงขันโครงงานนักเรียน 
 คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินในวันประกวด 1 วัน x 5 
คน x 400 บาท= 2,000 บาท 
2.2 อาหารวาง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน                
ในวันจัดประกวดและแขงขันโครงงานนักเรียน                
ใหกับคณะกรรมการดําเนินงาน 1 วัน x 10 คน x 160 
บาท = 1,600 บาท 
2.3 คาวัสดุ 

   
 
 
 
 
 
1,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
2,400 
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8. การประเมินผล 

ใชแบบสอบถามการเขารวมกิจกรรมการประกวดใหผูเขารวมการประกวด 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีโรงเรียนท่ีผานการพิจารณาคัดเลือก                     
ประเภทโครงงานคุณธรรมจริยธรรมในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย                             
เปนตัวแทนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงเขาประกวดเพ่ือชิงเงินรางวัล และโลเกียรติยศจากมูลนิธิเปรม ติณสู
ลานนท ในระดับภาคตอไป  ดังนี้ 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 1 โครงงาน เปนตัวแทนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือเขารับ
การคัดเลือกระดับกลุมจังหวัดมหาสารคาม-ขอนแกน ตัวแทนกลุมจังหวัดดังกลาวนี้ จํานวน 4 
โครงงานจะไดเปนตัวแทนเขารับการประกวดกับมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท ตอไป 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 2 โครงงาน เปนตัวแทนเขตพ้ืนท่ีเขารับการประกวด
กับมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท ตอไป 
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โครงการ  เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  และคานิยมของชาติ  (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)  
นโยบายท่ี  ขอท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
เปาประสงค  ขอท่ี 1 ผูเรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึด 
  ม่ันใน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
  ทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดท่ี 
  ถูกตองและเปนพลเมืองดีของชาติ และเปนพลเมืองโลกท่ีดี  
  (Global Citizen)ขอท่ี 2 ผูเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม  
  มีคานิยมท่ีพึงประสงค  มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและ 
  ผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
ประเด็นกลยุทธท่ี                       ขอท่ี 3.2 ตัวชี้วัดท่ี 3.2.1 และ 3.2.2 
สนองจุดเนน สพม.26 ขอท่ี 7 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง 
  ประสงคและคานิยมท่ีดีงาม 
กลุมท่ีรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมิลผลการจัดการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ        นางดวงใจ   จําปาทอง     ตําแหนง ศึกษานิเทศก  
ระยะเวลาดําเนินการ        ตุลาคม 2562  –   กันยายน  2563 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ดวย กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการสงเสริมคุณธรรม จรยิธรรมใหกับนักเรียนในสังกัด 
โดยมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดทําโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. เพ่ือนําหลักการการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ร.9)และ
พระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10) ในการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยมของชาติมาบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพรอมท้ังสงเสริมสนับสนุนการทํากิจกรรมท้ังในและนอกโรงเรียน
ตามนโยบายภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติเก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธและสถานศึกษาพอเพียง เพ่ือสรางพลเมืองให
มีคุณภาพ เปนคนดี คนเกง และมีความสุข และเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน ไดตระหนักถึงภาระหนาท่ีท่ีจะปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยมของชาติ จึงไดจัดทําโครงการเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดังกลาว  
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2.  วัตถุประสงคของโครงการ 
      2.1  เพ่ือใหผูบริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล 
ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ สรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการทํา
ความดี 
 2.2 เพ่ือใหบุคลากร ผูบริหาร ครู นักเรียนมีความรักความสามัคคี รูจักทํางานเปนทีมลดปญหา
ขอขัดแยง สรางจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางานและทํางานอยางมีความสุข                                    
 
3.  เปาหมายการดําเนินโครงการ 
    3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 
          3.1.1  โรงเรียนหนวยงานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เขารวม
โครงการ ครบ  100 % 
    3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
          3.2.1  ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความตระหนักรู เขาใจและคิด
อยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ สรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี และ
ภูมิใจ ในการทําความดี และรวมกันสรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม ดวยการขอความ
รวมมือ จากหนวยงาน และองคกรท่ีทํางานดานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรมชัดเจน ตอเนื่องและยั่งยืน  
4.  กิจกรรมดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนรวมกับบุคลากร/ครู/ผูนํา/

ผูรับผิดชอบหนวยงาน/โรงเรียนดาน
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค  

พฤศจิกายน 2562  – มกราคม 
2563 

นางดวงใจ จําปาทอง/
คณะศึกษานิเทศก/ 
สถานศึกษาในสังกัด 
สพม.26 

2 คืนคุณธรรมสูหองเรียน (โครงงาน
คุณธรรม สพฐ.) 

กุมภาพันธ – เมษายน 2563 นางดวงใจ จําปาทอง/ 
สถานศึกษาในสังกัด 
สพม.26 

3 การสรางเครือขายและการมีสวนรวม
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (กิจกรรม
ครอบครัวคุณธรรม) 

พฤษภาคม 2563 – กรกฎาคม 
2563 

นางดวงใจ  จําปาทอง/
หนวยงานในสังกัด 
 สพม.26 

4 การประเมินคนคุณธรรม(กิจกรรม10,000
คุรุชน คนคุณธรรม) 

มิถุนายน – สิงหาคม 2563 นางดวงใจ จําปาทอง/
คณะศึกษานิเทศก 

5 โรงรียนดีตองมีท่ียืน (กิจกรรมประเมิน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาวและ
3 ดาว) 

มิถุนายน – กันยายน 2563 นางดวงใจ จําปาทอง/
คณะศึกษานิเทศก 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
6 กิจกรรมนิเทศ กํากับ ติดตามการ

ดําเนินงานของสถานศึกษา การจัดประชุม
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การเขารวม
ประชุม อบรม และรวมกิจกรรมกับ
สวนกลาง  

มิถุนายน  - กันยายน 2563 นางดวงใจ จําปาทอง/
คณะศึกษานิเทศก 

7 จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ 
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมของ
ชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)  

กันยายน 2563 นางดวงใจ จําปาทอง 

 
5.  กิจกรรม และงบประมาณดําเนินงาน 
 งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 
30,000  บาท  แบงเปน  7  กิจกรรม และขออนุมัติถัวจายไดทุกรายการ  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณจําแนกตามรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมท่ี 1  ประชุมวางแผนจัดทําเอกสาร เกณฑ
การประเมินโดย 
      1.1 ครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. ท้ัง 35 โรงเรียนๆ ละ 3 คน รวม 105 คน และ
คณะศึกษานิเทศก 11 คน โดยบูรณาการ 
       กิจกรรมท่ี 2.  คืนคุณธรรมสูหองเรียน 
(โครงงานคุณธรรม สพฐ.) 
       กิจกรรมท่ี 3.  การสรางเครือขายและการมี
สวนรวมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (กิจกรรมครอบครัว
คุณธรรม) 
       กิจกรรมท่ี 4.  การประเมินคนคุณธรรม 
(กิจกรรม 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม) 
       กิจกรรมท่ี 5.  โรงเรียนดีตองมีท่ียืน (กิจกรรม
ประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ระดับ 2 ดาว และ 3
ดาว) 
      1.2 จัดทําเอกสาร ตัวชี้วดั เกณฑการประเมิน 
เพ่ือใชในการประเมินกิจกรรมท่ี 1, 2, 3, 4 โดยใชงบ
ดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
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ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณจําแนกตามรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

 1.2.1 คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม รวม ครู 
70 คน ศึกษานิเทศก 11 คน รวม 81 คน ๆ ละ 160 
บาท จํานวน 1 ม้ือ  
(81 x 160) 
 1.2.2 คาวัสดุ  

 
 
 
- 
- 

 
 
 

12,960 
- 

 
 
 
- 

 

 
 
 

12,960 
 

2 กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมนิเทศ กํากับ ติดตามการ 
ดําเนินงานของสถานศึกษา การจัดประชุมระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา การเขารวมประชุม อบรม และรวม  
กิจกรรมกับสวนกลาง 
 1.1 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรม 
ท้ัง 5 กิจกรรม โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ท้ัง 35 โรง  
 1.2 แบงคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล ออกเปน 3 ทีม ทีมละ 4 คน 
ประกอบดวย รองฯผอ. สพม.26 ท่ีรับผิดชอบกลุม
นิเทศฯ / ศึกษานิเทศก โดยออกนิเทศทีมละ 4 วัน 
(คาน้ํามันเชื้อเพลิงเหมาจาย วันละ 500 บาท = 500 
x 4 = 2,000 x 3) 
1.3 เบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ฯ โดย
แบงเปน 3 คณะ ๆ 4 คน ๆ 3 วัน (240 x 3 = 720 
x 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,640 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 
 
 

8,640 
3 กิจกรรมท่ี 7.  จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคและคานิยมของชาติ   
(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 

- - - - 

รวม 8,640 18,960 2,400 30,000 
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6.  การประเมินผลการดําเนินโครงการ 
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัด 

1. จํานวนนักเรียน ท่ีไดรับการพัฒนาและ
สงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ี
พึงประสงคในโรงเรียน 

สอบถาม / สัมภาษณ สอบถาม / สัมภาษณ / 
สังเกต 

2. จํานวนผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ท่ีไดรับการพัฒนาและสงเสริมใหมี
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

สอบถาม / สัมภาษณ 
การสังเกต 

สอบถาม / สัมภาษณ / 
สังเกต 

 
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
    7.1  ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  ไดรับการพัฒนาใหมีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค 
    7.2  ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความตระหนักรู เขาใจและคิดอยางมี
เหตุผล ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ สรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจ           
ในการทําความดี และรวมกันสรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม ดวยการขอความรวมมือ           
จากหนวยงาน และองคกรท่ีทํางานดานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรมชัดเจน ตอเนื่องและยั่งยืน 
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โครงการ  การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปการศึกษา 2563 
สนองนโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ    
กลุมท่ีรับผิดชอบ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ  นางวราลักษณ  บุษบง    
ระยะเวลาท่ีดําเนินการ ตุลาคม  2562 –  กันยายน  2563 
................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันการเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
และเก่ียวของกับวิถีชีวิตของประชาชนท่ัวไปมากยิ่งข้ึน  สงผลใหการดําเนินชีวิตของทุก ๆ คน  มีการ
พัฒนาและปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาวการณท่ีเปลี่ยนไปอยูตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษาจงึ
จําเปนตองสรางเด็กและเยาวชนใหมีความรู  ความสามารถ ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณในปจจุบัน  
การจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความเปนเลิศทางวิชาการ  
วิชาชีพ  และมีสุนทรียภาพดานดนตรี  กีฬา  ศิลปะการแสดง  รวมถึงการประดิษฐคิดคนนวัตกรรม
ใหม ๆ  ในการเตรียมพรอมใหเด็กและเยาวชนเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต   
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ในฐานะเปนหนวยงานหลักในการจัด
การศึกษาใหแกเด็กและเยาวชน ใหเปนผูถึงพรอมดวยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค (ดี เกง มีคุณธรรม
และจริยธรรม)จึงสรางโอกาสใหแกเด็กและเยาวชน ไดแสดงออกซ่ึงศักยภาพและสุนทรียภาพ 
กิจกรรมสรางสรรค ตลอดจนสนับสนุนสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดใชความรู 
ความสามารถ  ในการพัฒนาการเรียนการสอนอยางเต็มความสามารถ  โดยกําหนดจัดการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และคัดเลือกตัวแทนเขารวมการแขงขันระดับภาค และระดับ ประเทศตอไป  
 จากเหตุผลความจําเปนขางตนและสนองนโยบายท่ี 2  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุม
สงเสริมการจัดการศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  26  จึงไดจัดทําโครงการนี้
ข้ึน 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ
ศิลปะการแสดงและทักษะดานวิชาชีพ 
 2.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  ใหนักเรียนแสดงความสามารถท่ีเปนเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ 
สุนทรียภาพดานดนตรี – นาฏศิลป  กีฬา  ศิลปะการแสดง  และสิ่งประดิษฐ   ในระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ระดับภาค  ระดับประเทศ  และเผยแพรผลงานในตางประเทศ  
 2.3 เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําเสนอผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ใหปรากฏแกสาธารณชน 
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3. เปาหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ไดรวมกิจกรรมโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ 
      3.1.2  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จัดเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู  เพ่ือสงเสริมศักยภาพของนักเรียน และนําเสนอผลงานของนักเรียนในทุก ๆ ดาน ในระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา  
      3.1.3  คัดสรรกิจกรรมและผลงานยอดเยี่ยม  ไปแสดงแลกเปลี่ยนในเวทีระดับภาค และ
ระดบัประเทศ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
    3.2.1  เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะดาน
วิชาการสาขาตาง ๆ  และสามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข ซ่ึงเกิดจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณรวมกัน  
  3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการจัดกิจกรรมพัฒนาสงเสริมศักยภาพนักเรียน  และมีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกับผูเขาแขงขันจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ 
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 กิจกรรมท่ี 1 ขั้นเตรียมการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1.1 จัดทําโครงการขออนุมัต ิ

1.2 แตงตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

1.3 จัดประชุมคณะกรรมการระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา วางแผน

ดําเนินการรวมกัน แจงเกณฑการประกวดตามกิจกรรมแกนกลาง ให

โรงเรียน/กลุมโรงเรียนในสังกัด ดาํเนินการคัดเลือก  

 

 

ก.ค.-ก.ย. 63 

กลุมสงเสรมิ                 

การจัดการศึกษา 

2 กิจกรรมท่ี 2 ขั้นดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1.1 จัดกิจกรรมการประกวดแขงขันในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา1.2 สง

ตัวแทนเขารวมกิจกรรมการประกวดแขงขัน และการแสดงผลงานระดับ

ภาค ระดับชาติ  

 

ก.ย.63-ม.ค.64 

กลุมสงเสรมิ              

การจัดการศึกษา 

3 กิจกรรมท่ี 3 ขั้นการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1.1 ติดตามและประเมินผลโครงการ รายงานเผยแพรประชาสัมพันธ 

 

 

พ.ย.63-ม.ค.64 

กลุมสงเสรมิ             

การจัดการศึกษา 
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 ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   : คัดเลือกตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
 ระดับภาค/ระดับประเทศ   :  สงตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขารวมกิจกรรม ระดับภาค   
         (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และระดับชาติ  
 
5.  งบประมาณ 
        งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
จํานวน  250,000  บาท  (สองแสนบาทถวน)  รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้  

ท่ี รายการ งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมคณะกรรมการระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา วางแผนดําเนินการรวมกัน 
แจงเกณฑการประกวดตามกิจกรรมแกนกลาง 
ใหโรงเรียน/กลุมโรงเรียนในสังกัด ดําเนินการ
คัดเลือก 
-จัดทําเอกสาร/ขอมูลเพ่ือจัดประกวดแขงขัน
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

40,000 5,000 30,000  
 
 
 
 

5,000 

2. กิจกรรมท่ี 2 จัดกิจกรรมการประกวดแขงขัน             

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

210,000  210,000  

3. ติดตามและประเมินผลโครงการ รายงาน
เผยแพรประชาสัมพันธ 

     

รวมท้ังส้ิน 250,000  5,000 240,000 5,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัด

และประเมินผล 

1. นักเรียน คร ู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 ไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ  มีความคิดสรางสรรค ในการบูรณาการ

อยางหลากหลาย  รอยละ 80 

- ตรวจสอบขอมูล  

- ติดตาม ประเมินผล 

   

- แบบรายงาน 

-แบบสอบถาม  

 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26                     

จัดกิจกรรม  และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูบรรลุวัตถุประสงค   

รอยละ 80 

  

3. นักเรียน  บุคลากรครู  และบุคลากรทางการศึกษา                  

ไดแสดงผลงานทางการศึกษา ใหปรากฏ  เปนท่ีนาชื่นชม                

แกสาธารณชนแกชาวไทย  และชาวตางชาติ   รอยละ 80 

  

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1 นักเรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ไดรับการพัฒนาศักยภาพ  มีความคิดสรางสรรค ในการบูรณาการอยาง
หลากหลาย   
 7.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จัดกิจกรรม  และเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูบรรลุวัตถุประสงค    
 7.3 นักเรียน  บุคลากรครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ไดแสดงผลงานทางการศึกษา ให
ปรากฏ เปนท่ีนาชื่นชมแกสาธารณชนแกชาวไทย  และชาวตางชาติ 
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โครงการ  แขงขันฟุตบอลลีก  ครั้งท่ี 2  ประจําป 2563 
สนองนโยบายท่ี 2  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ    
กลุมท่ีรับผิดชอบ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา     
ผูรับผิดชอบ  นางวราลักษณ  บุษบง    นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
            นางเบ็ญจมาศ  เสรีวุฒิชัย  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2562- กันยายน 2563 
................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  มองเห็นความสําคัญของสุขภาพ
และมองเห็นปญหาในทางดานตาง ๆ ไมวาปญหาโรคภัยไขเจ็บ ปญหายาเสพติดท่ีเปนปญหาท่ีสําคัญ
ของประเทศ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงไดกําหนดนโยบายในเรื่องการ
แกปญหายาเสพติด เปนนโยบายสําคัญของหนวยงาน  โดยใหทุกโรงเรียนสงเสริมใหมีการจัดการ
แขงขันกีฬาเพ่ือใหนักเรียนหันมาสนใจเลนกีฬามีสุขภาพแข็งแรงและหางไกลจากยาเสพติด   
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงไดจัดทําโครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลลีก                   
โดยใหนักเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดหันมาใชเวลาวางใหเปนประโยชน  แลวหันมาสนใจฝกซอมกีฬา
นําไปสูการพัฒนาทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา สรางความสามัคคีใหนักกีฬามี
ระเบียบวินัย รูจักเคารพกฎกติกาการแขงขัน ซ่ึงจะนําไปสูความมีคุณภาพของอนาคตของชาติ   
 ท้ังนี้นักเรียนมัธยมศึกษาซ่ึงเปนกลุมเปาหมายจะไดมีสนามในการแขงขัน สงผลใหมีการ
ฝกซอม  อยางตอเนื่อง  มีการพบปะกันในกลุมเพ่ือทํากิจกรรมในเชิงสรางสรรค โดยการฝกซอมกีฬา 
การจัดการบริหารภายในของทีมท่ีเขารวมการแขงขัน  ทําใหมีสุขภาพแข็งแรง ละเวนอบายมุข และ
หางไกลสิ่งเสพติด  สุขภาพจิตแจมใส สามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข เพราะเปนกิจกรรมท่ี
ใหนักเรียนไดแสดงออกในเชิงสรางสรรค แสดงออกถึงความสามัคคี  และบริหารการจัดการภายในทีม
ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  บรรลุเปาหมายหางไกลจากสิ่งเสพติด       
2. วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือประสานความรวมมือ ผนึกกําลังนักเรียนมัธยมศึกษารวมใจตานภัยยาเสพติด 
2.2  เพ่ือสงเสริมความสามัคคี  และเสริมสรางสุขภาพพลานามัย 
2.3  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีความตื่นตัวในการออกกําลังกายอยางตอเนื่องและ หันมาใชเวลา

วางใหเปนประโยชน 
2.4  เพ่ือเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียน โดยใชกีฬาเปนสื่อในการแกไขปญหา 

ยาเสพติด ปญหาดานสังคม 
3. เปาหมาย 

3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
 นักเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ทุกโรงเรียน 
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

 นักเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสามารถใชเวลาวางใหเปนประโยชน  มีความสามัคคี  มีระเบียบ
วินัย และเคารพกฎกติกาการแขงขัน รูแพ รูชนะ รูอภัย 
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4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
 4.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 4.2  ประชุมคณะกรรมการ  
 4.3  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ 
 4.4  ประชาสัมพันธการแขงขันจัดการแขงขัน และเปดรับสมัคร 
 4.5  ประสานหาคณะกรรมการตัดสิน จากเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
 4.6  ดําเนินการแขงขันตามแผนงาน 
 4.6  สรุปผลประเมินโครงการ 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จํานวน  -  บาท                             
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมการ
จัดการแขงขัน  

พ.ค.-ก.ย. 2563 สพม.26 

2. ขออนุมัติโครงการ พ.ค.-ก.ย. 2563 สพม.26  

3. แตงตั้งคณะกรรมการจัดการแขงขัน  พ.ค.-ก.ย. 2563 สพม.26 
4. ประชาสัมพันธโครงการ ประชุม/

ประสานงานหนวยงาน/รับสมัครจาก
สถานศึกษาในสังกัด 

พ.ค.-ก.ย. 2563 สพม.26/โรงเรียน 

4. แตงตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการท่ี
เก่ียวของ  

พ.ค.-ก.ย. 2563 สพม.26/โรงเรียน 

5. ประชุมคณะทํางาน/คณะกรรมการท่ี
เก่ียวของ ในการดําเนินงาน 

พ.ค.-ก.ย. 2563  

6. จัดการแขงขัน พ.ค.-ก.ย. 2563 สพม.26/โรงเรียน 
7. สรุปและประเมินผล พ.ค.-ก.ย. 2563 สพม.26  
 
6. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใชวัด     
และประเมินผล 

1. การดําเนินการจัดการแขงขัน 
2. การเขารวมกิจกรรมการแขงขัน          
3. จํานวนทีมและนักกีฬาท่ีเขารวมแขงขัน  

1. แบบสอบถาม  
2. พฤติกรรมในการแขงขันและ
พัฒนาการดานตาง ๆ ของ
นักกีฬา   

1. แบบสอบถาม 
2. การสังเกต 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   7.1  ความรวมมือ ผนึกกําลังนักเรียนมัธยมศึกษารวมใจตานภัยยาเสพติด 
  7.2  สงเสริมความสามัคคี  และเสริมสรางสุขภาพพลานามัย 

  7.3  สงเสริมความตื่นตัวในการออกกําลังกาย และใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
  7.4  สรางความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียน    
  7.5  สงเสริมความเปนเลิศทางดานกีฬาฟุตบอล 
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โครงการ  พัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศดานการดนตรีนักเรียนและเยาวชน 
                           ในจังหวัดมหาสารคาม  
สนองนโยบายท่ี 2  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ    
กลุมท่ีรับผิดชอบ      กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา     
ผูรับผิดชอบ        นางวราลักษณ  บุษบง   นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
   นางเบ็ญจมาศ เสรีวุฒิชัย  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ระยะเวลาดําเนินการ    พฤศจิกายน  2562- กุมภาพันธ 2563 
ประเภทโครงการ     ใหม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันความกาวหนาทางการแพทยทําใหคนพบวา ดนตรีมีผลตอการพัฒนาสมองของมนุษย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในวัยเด็ก ซ่ึงการเรียนดนตรีมีจุดมุงหมายเพ่ือใหเด็กไดทํากิจกรรมทางดนตรีสราง
อุปนิสัยท่ีดี ตลอดจนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โดยดนตรีสามารถชวยสรางสรรคสังคมท่ีดีได    
จากการใชประโยชนของดนตรีท่ีเหมาะสม  ซ่ึงในสภาวะปจจุบันสังคมไทย  ครอบครัวสวนใหญ                  
ขาดความเขมแข็ง เยาวชนมีการใชเทคโนโลยีอยางขาดความรับผิดชอบ ซ่ึงสงผลใหขาดความอดทน 
ขาดสมาธิ และขาดทักษะการทํางานเปนทีมอยางสรางสรรค การพัฒนาสุนทรียภาพทางดานดนตรี                 
เปนวิธีการท่ีดีอยางหนึ่ง ท่ีสามารถชวยพัฒนามนุษยในการพัฒนาจิตใจ อารมณ สุนทรียภาพ และ
สังคม อันเปนประโยชนตอเยาวชน ท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติตอไป จังหวัดมหาสารคาม                          
โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  มีการสงเสริมใหนักเรียนและเยาวชนในจังหวัด
มหาสารคาม  มีพัฒนาการทางดานอารมณ โดยใหความสําคัญไมนอยกวาการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ดานอ่ืน ๆ โดยมีจุดมุงหมาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานดนตรีของนักเรียนและเยาวชนใหมีการพัฒนา
ตนเอง เต็มตามศักยภาพและสามารถสรางสรรค กิจกรรมทางดานดนตรีเพ่ือเปนท่ีประจักษตอ
สาธารณชน  มีมาตรฐานและคุณภาพเทียบเคียงในระดับสากล  สามารถเชื่อมโยงความรูไปใชในการ
พัฒนาตนเองดานการศึกษาตอการนําไปใชในชีวิตประจําวัน และสามารถ พัฒนาตนเองทางดาน
ดนตรี  สูมืออาชีพไดเปนอยางดี ซ่ึงวงดนตรีสากล (วงสตริง) เปนกิจกรรมท่ีตองใชทักษะความมี
ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความอดทน ใชสมาธิสูง มุงเนนในการสงเสริม ศิลปวัฒนธรรมอยางดี
งาม และทรงคุณคา ใหแกเยาวชนท่ีเปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคต สงเสริมการใชเวลาวาง ใหเกิด
ประโยชนตอนักเรียน เยาวชน  สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพ่ิมเติม   (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 23 (3) ความรู
เก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญา มาตรา 24 
(3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการ
อาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต26 เปนหนวยงานหนึ่งท่ีสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนและเยาวชน ในจังหวัดมหาสารคาม ไดเล็งเห็นความสําคัญและประโยชนของ
การพัฒนาสุนทรียภาพ  ทางดานทักษะดนตรีของนักเรียนและเยาวชน เพ่ือใหเกิดประโยชนทางดาน
รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา เสริมสราง ความมีระเบียบวินัย  ความรัก  ความสามัคคี 
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ในหมูคณะ ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม การฝกความเปนผูนําและผูตามท่ีดี  ซ่ึงยังชวยให
นักเรียนและเยาวชนไดฝกการทํางานเปนทีม  จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศ                  
ดานการดนตรีในจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือประกวดวงดนตรีสากล (วงสตริง) เปนการสงเสริมให
นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดมหาสารคาม ไดแสดงความสามารถทางดานทักษะดนตรีสากล และ
ไดรับประสบการณในการเขารวมการประกวด อันถือเปนการเพ่ิมศักยภาพทางดานดนตรีของนักเรียน
และเยาวชน ใหมีความรู  ความสามารถมากยิ่งข้ึน รวมท้ังสรางความพรอมทางดานรางกาย และจิตใจ
ใหเกิดแกตัวนักเรียนและเยาวชน สามารถแสดงออกตอสาธารณชนได อยางมืออาชีพ เปนการสราง
ชื่อเสียง  เสริมเกียรติคุณใหกับโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนของตนเองตอไป 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะดานดนตรีวงดนตรีสากล (วงสตริง) ของนักเรียนและ
เยาวชนในจังหวัดมหาสารคาม  
 2.2 เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความรู ความสามารถ และทักษะดานดนตรี                  
วงดนตรีสากล (วงสตริง) 
 2.3 เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหนักเรียนรักสถาบันพระมหากษัตริย พรอมแสดงออกถึงความสามัคคี 
รวมกันจากรุนสูรุน และตระหนักถึงการสรางความม่ันคงของชาติ เดินตามรอยพระบาทสมเด็จ                     
พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 2.4 เพ่ือสรางลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงค ใหแกนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดานดนตรี
สากล ใหมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี และการเปนผูนําและผูตามท่ีดี 
 2.5 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาทักษะ                         
ดานดนตรีสากล อยางเต็มศักยภาพ และหางไกลยาเสพติด 
3. เปาหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ 
  3.1.1 รอยละ 50 ข้ึนไปของทีมท่ีสมัครเขารวมแขงขัน   เปนนักเรียนและเยาวชน                  
ท่ีมีความสามารถพิเศษทางดานดนตรี เขารวมแขงขันทักษะดานดนตรีสูความเปนเลิศ 

3.2 ดานคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดมหาสารคาม มีความรู ความสามารถ และ
ทักษะ การบรรเลงเครื่องดนตรีสากลประเภทวงดนตรีสากล (วงสตริง) อยูในระดับมาตรฐานสากล 
  3.2.2 นักเรียนไดรับโอกาสในการแสดงออกถึงความรู ความสามารถ และทักษะดาน
ดนตรีสากล วงดนตรีสากล (วงสตริง) มากยิ่งข้ึน 
  3.2.3 นักเรียนมีลักษณะนิสัย ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความสามัคคี                 
และการเปนผูนําและผูตามท่ีดี ท่ีสงผลตอคุณภาพทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีสากล 
4.  การดําเนินการ 
 4.1 จัดทําและขออนุมัติโครงการ 
 4.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
 4.3 รับสมัครนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือเขารวมการแขงขันตอไป 
 4.4 ดําเนินการจัดการแขงขัน 
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 4.5 สรุปผลและประเมินผลโครงการ 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 จัดประกวดแขงขันในงานบุญเบิกฟาและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจําป 2563                      
เดือน มกราคม 2563 
6. งบประมาณ  
        จาํนวน  -  บาท   เบิกจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดประกวดแขงขัน และรางวัล
สําหรับทีมท่ีชนะเลิศ  
7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 นักเรียน และเยาวชนในจังหวัดมหาสารคาม มีความสามารถในการบรรเลงดนตรี
ประเภท  วงดนตรีสากล (วงสตริง) ไดอยางถูกตองตามมาตรฐานสากล มีคุณภาพ และเปนท่ียอมรับ 
 7.2 นักเรียนและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และหางไกลยาเสพติด 
 7.3 นักเรียนและเยาวชนเกิดความสามัคคี ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ และการเปน
ผูนํา 
8. การติดตามประเมินผล 
 8.1 ติดตามจากผลการดําเนินการ คือ กอนการดําเนินงาน ระหวางการดําเนินงาน และหลัง
การดําเนินงาน 
 8.2 สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
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โครงการ  พัฒนาคุณภาพการเรียนรูสูสากล ระดับนานาชาติ  ประจําป   

พ.ศ. 2563 (รอบแรก  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 
สนองนโยบายท่ี  2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

ของประเทศ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา     
ผูรับผิดชอบ  นายสุดใจ  สุปญบุตร  นางเบ็ญจมาศ  เสรีวุฒิชัย 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤศจิกายน 2562 ถึง ตุลาคม 2563 
.................................................................................................................................................. 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดจัดกิจกรรมโครงการพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการนักเรียน ผานกระบวนการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจําป พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนจากทุกสังกัดท่ัวประเทศ 
ไดพัฒนาความสามารถอยางเต็มตามศักยภาพ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูสูเวทีโลก โดยใชกลยทุธ
การแขงขันทางวิชาการเปนสื่อกลางสรางแรงบันดาลใจใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดี มีความสนใจ
ในการเปนนักคณิตศาสตรและนักวิทยาศาสตร ตลอดจนเปนการสรางบรรยากาศทาง
วิชาการขับเคลื่อนผูเก่ียวของ  ไดมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง และเชื่อมโยงสูการพัฒนาเนื้อหาสาระใหมีความทันสมัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและยกระดับความสามารถ ศักยภาพของผูเรียนใหกาวสูมาตรฐานสากล จึงกําหนด
จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียน ผานกระบวนการแขงขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2562 (กิจกรรมรอบแรก ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
เดือนมกราคม 2562/กิจกรรมรอบท่ีสองระดับประเทศ เดือน กุมภาพันธ 2562/กิจกรรม
รอบท่ีสาม คายอบรมเขมทางวิชาการเพ่ิมพูนประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562) โดยใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทุกเขต
ท่ัวประเทศ ดําเนินการในการจัดสอบแขงขันฯ รอบแรก ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในวัน
อาทิตยท่ี 13 มกราคม 2562 นั้น 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงไดดําเนินการตามแนวนโยบาย
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดไว เพ่ือขับเคลื่อนใหนักเรียนไดพัฒนา
ความสามารถดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยางเต็มตามศักยภาพ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของชาติกาวสูระดับสากลตอไป 
2.  วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียน ไดพัฒนาความสามารถอยางเต็มตามศักยภาพ 
2.  เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูสูเวทีโลกผานกระบวนการแขงขัน

ทางวิชาการ 
  3.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับความสามารถศักยภาพของผูเรียนให

กาวสูมาตรฐานสากล 
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   4.  เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง และเชื่อมโยงสู
การพัฒนาเนื้อหาสาระใหมีความทันสมัย 
3.  เปาหมาย 

3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ  
  นักเรียนท่ีสมัครเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการและมีคุณสมบัติสามารถเขารวม

กระบวนการทดสอบความสามารถทางวิชาการนักเรียนผานกระบวนการแขงขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2563 (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) รอยละ 100 

เปาหมายเชิงคุณภาพ  

1. นักเรียนท่ีสมัครเขารวมโครงการไดพัฒนาความสามารถดานคณิตศาสตรผาน
กระบวนการแขงขันทางวิชาการ อยางเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล 

2. นักเรียนท่ีผานกระบวนการแขงขันทางวิชาการตามเกณฑท่ีกําหนด มีโอกาสได
แลกเปลี่ยนเรียนรูสูเวทีโลก สามารถยกระดับความสามารถศักยภาพของผูเรียนใหกาวสู
มาตรฐานสากล 

3. เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
อยางตอเนื่อง เชื่อมโยงสูการพัฒนาเนื้อหาสาระใหมีความทันสมัย 
4.  กิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1 ประชาสัมพันธการแขงขันทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2563 

พ.ย. 2562 สพม.26 

2 รับสมัครนักเรียนเขาสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ทางระบบออนไลน 
  2.1 เปดระบบออนไลน 
  2.2 ปดระบบออนไลน 
  2.3 เปดระบบออนไลนใหแกไขขอมูลนักเรียน 

 
 
 
18  พ.ย. 2562 
18 ธ.ค. 2562 
20  ธ.ค.  2562 

สพม.26 / 
สถานศึกษา 

3 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ดังนี ้
  สาย 1 : นักเรียนท่ีมีสิทธิ์เขาสอบ รอบแรก( ระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ) 
  สาย 2 : นักเรียนท่ีมีสิทธิ์เขาสอบรอบสอง
(ระดับประเทศ) โดยมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดและไม
ตองสอบรอบแรก (ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 
  สาย 3 : นักเรียนท่ีมีสิทธิ์เขารอบสาม (คายวิชาการ) 
โดยมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดและไมตองสอบรอบแรก
(ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา)และรอบสอง
(ระดับประเทศ) 

ภายในวันท่ี 
25  ธ.ค.  2562 

สพม.26 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

4 โรงเรียน/นักเรยีน พิมพบัตรประจําตัวสอบของ
นักเรียน 

25 ธันวาคม  
2562 

ถึง 12 มกราคม 
2563 

โรงเรียน/
นักเรียน 

5 รับตนฉบับแบบทดสอบการแขงขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) เพ่ือ
จัดทําสําเนาตามจํานวนนักเรียนท่ีสมัครสอบ 

3  มกรคม  2563 สพฐ./สพม. 

6 จัดสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบ
แรก ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) พรอมกันท่ัวประเทศ 

12 มกราคม 
2563 

สพม.26 

7 ประกาศผลการแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 
  7.1 นักเรียนท่ีไดรับรางวัลการแขงขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 
  7.2 นักเรียนท่ีมีสิทธิ์เขาสอบแขงขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาต ิ(รอบสอง ระดับประเทศ) 

ภายในวันท่ี 
24  ม.ค.  2563 

สพม.26 

8 โรงเรียน/นักเรียนพิมพเกียรติบัตรรางวัลการแขงขัน 
จากระบบออนไลน 

24 ม.ค. 2563 
เปนตนไป 

โรงเรียน 

9 โรงเรียนยืนยันนักเรียนเขาสอบแขงขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) และสง 
คํารองขอยายสนามสอบใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

29 ม.ค.  2563 โรงเรียน 

10 เขตพ้ืนท่ีการศึกษายืนยัน และสงขอมูลจํานวน
นักเรียนเขาสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
(รอบสอง ระดับประเทศ) และขอมูลการขอยายสนาม
สอบ ใหศูนยสอบ 

31  ม.ค. 2563 สพม.26 

 
5.  งบประมาณ 

งบประมาณ จากเงินงบประมาณของ  สพฐ. จัดสรรตามจํานวนของผูสมัครสอบ 
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6.  การประเมินผล 
ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัด 

1. นักเรียนไดรับการประเมิน
และพัฒนาความสามารถทาง
วิชาการผูเรียน และคัดเลือก
ตัวแทนนักเรียนไปแขงขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจําป พ.ศ. 2562 
2. นักเรียนไทยมีโอกาสไป
แขงขันคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร ระดับนานาชาติ 
ประจาํป พ.ศ. 2562 

- การรายงานผล  
- การประเมินโครงการ 

- แบบรายงาน 
- แบบประเมิน 

 
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และโรงเรียนในสังกัดสงเสริม
ใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถดานคณิตศาสตรผานกระบวนการแขงขันทางวิชาการ 
อยางเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล ผานกระบวนการแขงขันทางวิชาการตามเกณฑท่ี
กําหนด มีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูสูเวทีโลก สามารถยกระดับความสามารถศักยภาพของ
ผูเรียนใหกาวสูมาตรฐานสากล 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และโรงเรียนในสังกัดไดมีสวน
รวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เชื่อมโยง
สูการพัฒนาเนื้อหาสาระใหมีความทันสมัยเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะทาง
วิชาการ นานาชาติ 
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โครงการ     พัฒนาผูเรียนตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ 
 โดยเนนจัดการเรียนรูผานการปฏิบัติจริง (Active Learning) เพ่ือให 
 ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
สนองนโยบายสพฐ. ท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ 
 ประเทศ 
สนองยุทธศาสตร สพฐ.    ท่ี 2  พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสราง 
 ขีดความสามารถในการแขงขัน   
เปาประสงค   ขอ 1 ผูเรียนทุกระดับใหมีความเปนเลิศ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษ 
 ท่ี 21 
 ขอ 2 ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใจ นําไปสู 
 การพัฒนา ทักษะวิชาชีพ เปนนักคิด เปนผูสรางนวัตกรรม  
 ขอ 3 ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 
สนองยุทธศาสตร สพม. 26     ขอท่ี 1  ผูเรียนมีความรู ความสามารถและมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
 ระดับสากล 
ตัวบงช้ีมาตรฐานการศึกษา      ตัวบงชี้ท่ี 2    ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 
                 ตัวบงชี้ท่ี 4    ผูเรียนคิดเปนทําเปน 
          ตัวบงชี้ท่ี 10   ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอน 
 เปนเอกลักษณของสถานศึกษา           
กลุมงานท่ีรับผิดชอบ งานวัดและประเมินผลการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางรุงฤทัย  รัตนคุณศาสน 
ลักษณะโครงการ   ใหม     ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปการศึกษา 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การท่ีประเทศไทยไดเขารวมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for 
International Student Assessment) และผลการประเมินความสามารถของนักเรียนไทยในดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและการอานในระดับนานาชาติ ผลการประเมินดังกลาวสะทอนคุณภาพ
ของนักเรียนการเตรียมนักเรียนใหมีความพรอมเพ่ือพัฒนาสูเลิศ จําเปนตองพัฒนาทักษะท่ีจําเปนใน
ศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย การคิดวิจารณญาณ  และการแกปญหา  การรวมมือกันผานเครือขาย 
การปรับตัว การสรางสรรค การสื่อสาร ท้ังดวยการพูดและเขียน การเขาถึงและการวิเคราะหขอมูล
ขาวสารความรู ความอยากรูอยากเห็นและการจินตนาการ ประกอบกับปจจุบันเด็กจะสามารถเขาถึง
เครื่องมือและแหลงความรูตาง ๆ เม่ือเปนดังนี้ การเรียนการสอนจึงตองเปนกิจกรรมท่ีชวยใหเด็กมี
ความรอบรู (literate) ในสื่อและเทคโนโลยี(media) ใชเทคโนโลยีผานอินเตอรเน็ต  เพ่ือใหการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาทักษะการคิดลงสูการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนในระดับตาง ๆ อยาง
จริงจัง  
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ดังนั้นเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษาศตวรรษท่ี 21 ผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 
โดยเฉพาะผูบริหารและครูผูสอนจึงจําเปนตองมีทักษะการใชคอมพิวเตอรในการทําขอสอบ มีความรู
และเขาใจเก่ียวกับPISA และตระหนักถึงความสําคัญของผลการสอบPISAท่ีมีตอประเทศ  

ดวยเหตุนี้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงจัดโครงการพัฒนาผูเรียนตาม
แนวทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติโดยเนนจัดการเรียนรูผานการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหสามารถนําความรูท่ีไดสูการปฏิบัติ 
นํากระบวนการการฝกทําขอสอบดวยคอมพิวเตอร และการฝกแกปญหาตามแนวการประเมินPISA 
ขยายผลตอในระดับโรงเรียน  

 
2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาเครื่องมือการวัดและ
ประเมินระดับชั้นเรียน ท่ีสอดคลองตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA : 
Programme for International Student Assessment) 
          2. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาเครื่องมือเสริมทักษะการคิด
แกปญหาตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA : Programme for 
International Student Assessment) 
 3. เพ่ือใหบริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
รวมกับนานาชาติ (PISA : Programme for International Student Assessment) แก สถานศึกษา 
ดวยระบบ Online-Testing 
 4. สงเสริม สนับสนุนการจัดเวทีวิชาการการแขงขันทักษะในระดับตาง ๆ และการนําเสนอ
นวัตกรรมทางการศึกษาท้ังในและตางประเทศ  
 5. เพ่ือกํากับและติดตามใหโรงเรียนใชสื่อท่ีไดรับอยางตอเนื่องและเกิดผล 
 6. เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานแกสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3.  เปาหมาย 
 3.1   เชิงปริมาณ 
  1. โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 3.2   เชิงคุณภาพ 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินระดับชั้นเรียน ท่ี
สอดคลองตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA : Programme for 
International Student Assessment) 
             2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาเครื่องมือเสริมทักษะการคิดแกปญหาตามแนว
ทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA : Programme for International Student 
Assessment) 
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  3. โรงเรียนในสังกัดท้ัง 35 โรงเรียนมีการนําเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนว
ทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA : Programme for International Student 
Assessment) แก สถานศึกษา ดวยระบบ Online-Testing มาใชในการจัดการเรียนการสอน 
  4. ครู นักเรียนและบุคคลากรทากการศึกษาเขารวมแขงขันในเวทีการแขงขันทักษะวิชาการ 
และการนําเสนอนวัตกรรมทางการศึกษาท้ังในและตางประเทศ  
  5.มีการนิเทศ กํากับและติดตามใหโรงเรียนใชสื่อท่ีไดรับอยางตอเนื่องและเกิดผล 
  6.รายงานผลการดําเนินงานแกสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4.   กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน 

4.1  ลักษณะกิจกรรม 
    1.  การสงเสริมสมรรถนะนักเรียนดานการรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) โดยการนิเทศ 
ติดตามการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและโครงการ กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึน 

     2.  การสงเสริมสมรรถนะนักเรียนดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) โดย
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและโครงการ กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึน  
     3.  การสงเสริมสมรรถนะนักเรียนดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)โดยการ
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและโครงการ กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึน  
      4.การสงเสริมการนําขอสอบ PISA ลงสูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นเรียนโดยการนิเทศ 
ติดตามการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และกระบวนการวัดและประเมินผลนักเรียน 
 
 4.2   ดําเนินงานจัดกิจกรรม 

ท่ี ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
 
 
 
 

ประชุมเสนอโครงการฯ เสนอขออนุมัติ 
แตงตั้งคณะกรรมการและหนังสือแจงโรงเรียน 
ดําเนินงานตามโครงการ 
การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนและ
โครงการ ตามระยะ แบงเปน 3 ระยะ/รายงาน
ผล 
 

พ.ค. 63 
พ.ค. 63 

 
ตลอดป

การศึกษา 
2563 

 

 
นางรุงฤทัย รัตนคุณศาสน 
และคณะศึกษานิเทศก 
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5.งบประมาณ  
               งบประมาณ    20,000  บาท 
6.วัน /  เวลา / สถานท่ี  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 
 
7.   การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1. เครื่องมือการวัดและประเมินระดับชั้นเรียน 
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน  ท่ี
สอดคลองตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
รวมกับนานาชาติ(PISA : Programme for 
International Student Assessment) 
2. แบบฝกเสริมทักษะ ตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียน  ท่ีสอดคลองตามแนว
ทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ
(PISA : Programme for International 
Student Assessment) 
3.การแขงขันทักษะ และการนําเสนอนวัตกรรม
ทางการศึกษา ของนักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
4.แบบสรุปรายงานผล 

1. การออกนิเทศ 
 
 
 
 
 
1. นิเทศติดตาม 

 
 
 
1.นิเทศติดตาม 
 
 
1.นิเทศติดตาม 
 

แบบติดตาม 
 
 
 
 
 
แบบติดตาม 
 
 
 
1.แบบติดตาม 
 
 
1.แบบติดตาม 
 

 
8.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  นักเรียน มีความรูและเขาใจเก่ียวกับPISA และตระหนักถึงความสําคัญของผลการสอบ 
PISAท่ีมีตอประเทศ 

2.  นักเรียนกลุมตัวอยาง เขาใจวิธีการ และทําแบบประเมินPISA ไดอยางถูกตอง 
3.   ครูไดมีนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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ช่ือโครงการ        พัฒนาแนวทางการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
แผนงาน                         โครงการใหม 
สนองแผนยุทธศาสตรท่ี 2    พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางความ 
        สามารถในการสื่อสาร    
สนองนโยบาย สพฐ.      นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครูและบุคลากร 

     ทางการศึกษา 
จุดเนน สพม.26      จุดเนนท่ี 2 การพัฒนาการอาน การเขียน และสงเสริมนิสัยรักการอาน
       จุดเนนท่ี 4  การสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 

     ของนักเรียน 
กลุมท่ีรับผิดชอบ       กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ       นางอรอนงค  อรรถเวทิน     
ระยะเวลาดําเนินการ      ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563 
................................................................................................................................................................ 

1. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยไดกาวเขาสูการเปนประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน ตั้งแต ป 2558 ซ่ึง
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลในการติดตอสื่อสาร ดังนั้น เพ่ือเปนการเพ่ิม
ปริมาณและคุณภาพของนักเรียนใหมีทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษมากข้ึน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองมีการ  จัดกิจกรรมเพ่ือการยกระดับการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ใหกับ
นักเรียนทุกระดับชั้น ไดแก การจัดทําแบบฝกภาษาอังกฤษ และการประเมินการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารของนักเรียน ใหสามารถใชภาษาอังกฤษ  ในชีวิตประจําวันได นอกจากนี้ยังเปนประโยชน
ตอการศึกษาคนควาและการศึกษาตอในระดับสูงตอไป 

2. วัตถุประสงค   
     เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2  

3. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

          1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 5,800 คน  สามารถพูดภาษาอังกฤษสื่อสาร 
อยางงายได  
          2. มีแผนการเรียนรู เพ่ือใชฝกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จํานวน 200  ชุด 
          3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ไดรับการประเมินการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

เชิงคุณภาพ 
          1. รอยละ 80 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี มีทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
   2. โรงเรียนมีแบบฝกเพ่ือใชในการฝกพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันได
อยางมีประสิทธิภาพ 
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  จํานวน  5,800 คน ไดรับการประเมินการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป อยางนอยรอยละ 80 
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4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

 การจัดทําแผนการจัดการเรยีนรู

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและประเมิน

การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของ

นักเรียนระดับช้ัน ม.2 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกลุมสาระ

ภาษาตางประเทศ  

2. ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือ

พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

สําหรับนักเรียน ใหครูไดนําไปใชฝกนักเรียน

พูดสื่อสารภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

3.  จัดสงใหโรงเรียนเพ่ือใหครูฝกนักเรียนตาม

คูมือการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

4.  โรงเรียนดําเนินการประเมินการพูด

ภาษาอังกฤษของนักเรียนตามคูมือฯ 

5. สรุปและรายงานผล 

ตุลาคม 2562 – 
สิงหาคม 2563 

1. นางอรอนงค  อรรถเวทิน 
2.  ครูผูสอนภาษาอังกฤษ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
จํานวน  35 คน 
 

5. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ  (ถัวจายทุกรายการ) 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการใชจาย 
                       เงินงบประมาณ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม 

 - การประชุมจัดทําแผนจัดการเรียนรู 
1. คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
สําหรับคณะทํางาน 45 คนๆละ 160 บาท 
2. คาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
  

  
 

7,200 
 

 

 
 
 

12,800 

 

 รวมท้ังส้ิน     20,000 
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6. การวัดและประเมินผล 
               ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการวัดผล /ประเมินผล    เครื่องมือท่ีใชวัดผล 
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 
5,800  คน มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการ สื่อสารในระดับดีข้ึนไป  

การประเมินการพูด - แบบประเมินการพูด 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 รอยละ 80 ของนักเรียนนักเรียนชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26  สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไดในระดับดีข้ึนไป  
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ช่ือโครงการ      พัฒนาคุณภาพผูเรียนทางการคิดคํานวณ โดย ชุดกิจกรรมการคิดเลขเร็ว 
       แบบอินเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
สนองนโยบายท่ี 2    ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
สนองจุดเนน สพม.26   ขอ 6, 10 
กลุมท่ีรับผิดชอบ       กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ        นางอรชุมา  ดวงชาง และคณะ  
ระยะเวลาท่ีดําเนินการ   พฤศจิกายน  2562  – มีนาคม 2563 
................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
          คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิด
สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยาง
ถ่ีถวน รอบ คอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันได
อยางถูกตอง เหมาะสม อีกท้ังยังเปนเครื่องมือในการศึกษาศาสตรอ่ืน ๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอ
การดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 คณิตศาสตรเปนวิชาทักษะ ดังนั้น การเรียนคณิตศาสตรก็เหมือนการเรียนเปยโน หากขาดการ
ฝกซอมก็จะไมสามารถเปนนักเปยโนท่ีเกงไดฉันใด การทําโจทยคณิตศาสตรทุกวันก็จะชวยใหเกง
คณิตศาสตรไดฉันนั้น ปจจุบันคณิตศาสตรเปนพ้ืนฐานของศาสตรอ่ืน ๆ อีกหลายสาขา เชน 
วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เศรษฐศาสตร เกษตรศาสตร เปนตน 
  หัวใจสําคัญของการเรียนคณิตศาสตร คือ มีความรูและเขาใจ ในหลักการ วิธีการ ทฤษฎี ท่ี
เก่ียวกับเนื้อหานั้น ๆ จากการตั้งใจฟงครูผูสอนศึกษาตามตัวอยางในหนังสือตาง ๆ การฟงหรืออาน
หากมีขอสงสัยหรือไมเขาใจตองถามผูรูทันที มีความเขาใจในความคิดรวบยอดของเรื่องนั้น ๆ อยาง
ถองแท จนสามารถอธิบาย เขียน หรือ ยกตัวอยางได ดังนั้นในการเริ่มตนเรียนคณิตศาสตรจะตองทํา
ความเขาใจความคิดรวบยอดกอน หากไมเขาใจตองศึกษาหรือถามผูรูใหเขาใจถองแท เพ่ือนําไปใชใน
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรตอไปมีทักษะการแกปญหา การนําความรูไปใชในชีวิตจริง การคิด
อยางมีเหตุผล การคิดคํานวณ การวัด การประมาณ การอาน และแปลผลขอมูล การนําเสนอขอมูล 
การทํานาย  สิ่งท่ีสําคัญคือฝกฝนทําแบบฝกหัดหรือทําโจทยคณิตศาสตรมาก ๆ อยางสมํ่าเสมอ ซ่ึง
เปนทักษะท่ีสําคัญมาก เพราะหากไมมีการฝกฝนก็จะไมสามารถเปนคนเกงคณิตศาสตรไดเลย และ
เม่ือฝกฝนจนทําไดแลวจะชวยใหรูสึกวาการเรียนคณิตศาสตรนั้นไมยากอยางท่ีคิด และจะเกิดความ
สนุกสนานในการแกปญหาโจทยอีกดวย มีความสามารถในการวิเคราะหและประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 จะเห็นวา คณิตศาสตรมิใชเปนวิชาท่ีเพียงใหคิดคํานวณเก่ียวกับตัวเลขเทานั้น แตการเรียนรู
คณิตศาสตรจะตองใหเกิดคุณสมบัติซ่ึงถือเปนศักยภาพทางคณิตศาสตรท่ีสําคัญ คือ ความสามารถใน
การสํารวจ ความสามารถในการคาดเดา ความสามารถในการใหเหตุผล และความสามารถในการนํา
ความรูไปใชแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ตามท่ี นายกรัฐมนตรีกลาวถึงแนวคิดเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดียวา “คนอินเดียคิดเลข
หลักแสน หลักลานภายในเวลาไมก่ีวินาที” ในงาน “นายกรัฐมนตรีพบเพ่ือนครู” และมอบนโยบายให
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สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดําเนินการลงสูการปฏิบัติ ท่ีศูนยการประชุม IMPACT 
เมืองทองธาน ีจังหวัดนนทบุรี เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต : Vedic Mathematics) 
มีท่ีมาจากคัมภีร โบราณในการคิดเลขเร็วซ่ึงเปนสวนหนึ่งของคัมภีรพระเวทของอินเดีย ประกอบดวย
สูตร 16 สูตร ท่ีเก่ียวกับ การบวก ลบ คูณ หาร เปนสูตรเฉพาะชวยใหคิดลัดข้ึน และจาก 16 สูตร
หลัก สามารถนํามาผสมผสานกันและ ผนวกกับพ้ืนความรูในดานการคิดคํานวณได โดยไดดําเนินการ
ขับเคลื่อนเทคนิคการคิดเลขเร็ว แบบอินเดีย (เวทคณิต) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
เห็นควรใหมีการพัฒนาเทคนิคการคิดเลขเร็ว แบบอินเดีย (เวทคณิต) และการขยายผลเทคนิคการคิด
เลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปสูการปฏิบัติระดับ สถานศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดดําเนินการ กําหนด
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเปนการเตรียม
ความพรอมท่ีจะเขาสูยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งสําคัญท่ีจะพัฒนา
ประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุมเปาหมาย ซ่ึงมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนมุงเนน
พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุมเปาหมาย โดย มีประเด็นกลยุทธเก่ียวกับพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีด
ความสามารถในการแขงขัน และการพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ  ในดาน
ผูเรียนเก่ียวกับตัวชี้วัด 3 รอยละของผูเรียนท่ีอานออก เขียนได คิดเลขเปน และมีนิสัยรักการอาน 
และตัวชี้วัดท่ี 6 รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องคณิตศาสตร 
(Mathematical Literacy) 
 จากนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของกระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นั้น สอดคลองกับนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ในเรื่องของการ  สงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ O-NET สู TOP 20  และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เปนภารกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถานศึกษาซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามีบทบาทหลักใน
การสนับสนุน สงเสริม ใหโรงเรียนไดดําเนินการเพ่ือพัฒนานักเรียนทุกคนใหมีคุณภาพตามเปาหมาย
ของหลักสูตร การกระตุน สงเสริมใหสถานศึกษาเรงรัดพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรของสถานศึกษา  การพัฒนาครูผูสอนคณิตศาสตรใหมีความสามารถในการ
ฝกใหผูเรียนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)  การประกวดผลงานท่ีประสบผลสําเร็จดานการพัฒนา
ทักษะการคิดคํานวณ/แกโจทยปญหาคณิตศาสตร และการแขงขันความสามารถทางคณิตศาสตรของ
นักเรียน เปนปจจัยในการสนับสนุน สงเสริมใหครูผูสอนคณิตศาสตร พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนา
ครูผูสอนคณิตศาสตรใหมีความสามารถในการฝกใหผูเรียนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)  การ
ประกวดผลงานท่ีประสบผลสําเร็จดานการพัฒนาทักษะการคิดคํานวณ/แกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
และการแขงขันความสามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียน เปนปจจัยในการสนับสนุน สงเสริมให
ครูผูสอนคณิตศาสตร พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 
จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทางการคิดคํานวณ โดย ชุดกิจกรรมการคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
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2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ดวยชุดกิจกรรม

การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
2.3 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูผูสอนคณิตศาสตรสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน  โดยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
3. เปาหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 
         1) ครูผูสอนรายวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดเขารวมจัดทําชุดกิจกรรม    
การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย จํานวน 35  คนและศึกษานิเทศก 15   คน รวม 50 คน 
         2) กิจกรรม นิเทศ ติดตาม การเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ท่ี
ใชชุดกิจกรรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 2 ครั้ง/ภาคเรียน 
   3.2 เชิงคุณภาพ  
         1) ครูสามารถพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในดานทักษะ
การคิดคํานวณอยางมีคุณภาพ 
  2) ครูมีนวัตกรรม ชุดกิจกรรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร       
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
  3) ครูมีความพึงพอใจในการเรียนรูคณิตศาสตรดวยชุดกิจกรรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย        
และพัฒนาตนเองสามารถเขารวมการแขงขันระดับชาติได 
4.  กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน    

     
ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมเตรียมการการสรางชุดกิจกรรมการคิดเลข
เร็วแบบอินเดีย/ปฏิทินงาน/กรรมการ 

ธันวาคม 2563 นางอรชุมา ดวงชาง 

2 สรางชุดกิจกรรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน โดยครูคณิตศาสตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 

มกราคม – 
กุมภาพันธ 2563 

นางอรชุมา ดวงชาง 
และคณะ
ศึกษานิเทศก 

3 กิจกรรม นิเทศ ติดตาม การเรียนรูรายวิชา
คณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีใชชุด
กิจกรรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 

มีนาคม 2563 นางอรชุมา ดวงชาง 
และคณะ
ศึกษานิเทศก 

4 ประเมินผล และรายงานผล มีนาคม 2563 นางอรชุมา ดวงชาง 
และคณะ 
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5.  งบประมาณท่ีใช 
 งบประมาณ  จํานวน  8,000 บาท (แปดพันบาทถวน) ไดมาจากงบพัฒนาของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ดังมีรายละเอียดประกอบการใชงบประมาณ  ดังนี้   
 

กิจกรรม/รายละเอียด เปาหมาย 
งบประมาณท่ีใชในโครงการ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ รวม 
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะทํางาน/วางแผน
ปฏิบัติงาน  
  1. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
     15 คน×30บ.×  2 ม้ือ     
  2. อาหารกลางวัน  
     15 คน×100บ.×1 ม้ือ  

  
 

900 
 

1,500 

 
 

 
 

 
 

900 
 

1,500 
 

รวมกิจกรรมท่ี 1  2,400   2,400 

กิจกรรมท่ี 2 สรางชุดกิจกรรมการคิดเลข
เร็วแบบอินเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน โดยครูคณิตศาสตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 
(ครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
20 คน คณะทํางาน 15 คน) 
  1. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
     35 คน×30บ.×  2 ม้ือ     
  2. อาหารกลางวัน  
     35 คน×100บ.×1 ม้ือ 

 
 
 
 
 
 

35 คน/ 
1 วัน 

 
 

 
 
 
 
 
 

2,100 
 

3,500 

   
 
 
 
 
 

2,100 
 

3,500 

รวมกิจกรรมท่ี 2  5,600   5,600 

กิจกรรมท่ี 3  นิเทศ ติดตาม การเรียนรู
รายวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน ท่ีใชชุดกิจกรรมการคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย 

     

รวมกิจกรรมท่ี 3 บูรณาการในงบฯ นิเทศ ติดตามและประเมินผล สพม.26 
สรุป รายงาน      

รวมท้ังสิ้น  8,000   8,000 
หมายเหตุ สามารถถัวจายไดทุกรายการ 
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6.  การประเมินผล 
  

 ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1. เขตพ้ืนท่ีไดนวัตกรรมพัฒนาครู ชุดกิจกรรมการคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   
2. รอยละของครูกลุมเปาหมายสามารถพัฒนานวัตกรรมชุด
กิจกรรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน 
3. ความพึงใจในการใชชุดกิจกรรมของครูคณิตศาสตร การใช 
นวัตกรรมชุดกิจกรรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน 

-ตรวจชิ้นงาน 
 
-ตรวจชิ้นงาน 
 
-การประเมิน
การจัดกิจกรรม 

-แบบประเมิน 
 
-แบบประเมิน 
 
-แบบประเมิน 
 

 
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
          7.1 ครูผูสอนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ดําเนินการเรงรัดพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
          7.2 ผูเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตรท่ีสอดคลองกับความแตกตางของ
นักเรียนอยางเต็มศักยภาพ   

7.3 ครูไดนวัตกรรมชุดกิจกรรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
7.4 ครูและโรงเรียนไดแนวทางจากชุดกิจกรรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอ่ืน 
 7.5 นักเรียนไดรับการฝกทางคณิตศาสตร ท่ีหลากหลาย  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงข้ึน 
 7.6 ผูปกครอง และชุมชนใหความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพของโรงเรียน 
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ช่ือโครงการ      พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความตองการและจําเปนของโรงเรียน  
                     เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
สนองยุทธศาสตร สพฐ.   ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาสรางขีด 
       ความสามารถในการแขงขัน 
       ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.    นโยบายท่ี ๒ ดานการพัฒนาผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษา 
       นโยบายท่ี 3 ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เปาประสงค        ขอ 3 ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพในแตละ 
       ชวงวัยอยางมีคุณภาพมีทักษะ ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศ 
       ทางดานวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีนิสัยรัก 
       การเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะ 
       อาชีพตามความตองการและความถนัด ขอ 4 ผูเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มี 
       สุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความเขมแข็ง อดทนและสามารถพ่ึงตนเอง 
       ไดในสังคมอนาคตท่ีซับซอนและการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ 
       ใหม สามารถปองกันตนเองจากปญหายาเสพติดได 
ประเด็นกลยุทธท่ี            ขอ 3.3 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
       มีความเปนเลิศ ดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการ 
       แขงขัน 
นโยบายและจุดเนน สพม.26 ขอท่ี 10 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ O-NET สู TOP 20  
        ขอท่ี 11  การพัฒนาการจัดการเรียนรูยุคไทยแลนด 4.0  ดวย Active  
        Learning   
         ขอท่ี 12  การสงเสริมและพัฒนาครูท้ังระบบสูการเปนครูมืออาชัพ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ        กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ         นางอรชุมา  ดวงชาง และคณะ  
ระยะเวลาท่ีดําเนินการ      มีนาคม – กันยายน 2563 
................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
             การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะตองสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม สภาพแวดลอม และความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว 
เพ่ือพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนของชาติใหสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ 
ประเทศ โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
สอดคลองกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษท่ี 21 กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงไดดําเนินการ ทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยนําขอมูลจากแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาใชเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนา
หลักสูตรใหมีความเหมาะสมชัดเจน ยิ่งข้ึน ในระยะสั้นเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรในกลุมสาระการ
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เรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ซ่ึงมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ และเปนรากฐานสําคัญท่ีจะชวยใหมนุษยมีความคิด
ริเริ่ม สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยาง
รอบคอบและถ่ีถวน สามารถนําไปใชใน ชีวิตประจําวัน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใน
การบูรณาการกับความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางานดวย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมท่ีนําไปสูการ คิดคนสิ่งประดิษฐ หรือสรางนวัตกรรมตาง ๆ ท่ีเอ้ือ
ประโยชนตอการดํารงชีวิต การใชทักษะการคิดเชิง คํานวณ ความรูทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร 
และเทคโนโลยีและการสื่อสารในการแกปญหาท่ีพบใน ชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใช
ความรู ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ และเครื่องมือทาง ภูมิศาสตร เรียนรูสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูรอบ
ตัวอยางเขาใจสภาพท่ีเปนอยูและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือนําไปสูการจัดการและปรับใชในการดํารงชีวิต
และการประกอบอาชีพอยางสรางสรรค  
          โรงเรียนเปนสถาบันทางสังคมท่ีมีหนาท่ีจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค มีความรู คุณธรรม  จริยธรรม สามารถอยูในสังคมไดอยางปกติสุข ภารกิจของสถานศึกษาจึง
มีความสําคัญอยางยิ่ง ในยุคของท่ีสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สถานศึกษาซ่ึงมีหนาท่ี
เตรียมและพัฒนาคน จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีคิดรูปแบบการดําเนินงานอยางตอเนื่องใหมีความ
เปนเลิศเพ่ือใหสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดอยางมีคุณภาพ  การท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือไปสู
ความเปนเลิศนั้น ตองอาศัยปจจัย องคประกอบ และกระบวนการหลายอยาง เนื่องจากโรงเรียนแตละ
แหงยอมมีบริบทแวดลอมท่ีแตกตางกัน ผูบริหารท่ีดีควรศึกษา รับทราบ และตระหนักถึงความสําคัญ
ของบริบทแวดลอมเหลานั้น เพ่ือจะไดนํามาสูแนวทางในการบริหารสถานศึกษาใหตรงตามความ
ตองการและประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว ท้ังนี้ เพ่ือใหสถานศึกษาไดปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาไปพรอมกัน โดยประการแรก การบริหารจัดการโดยปรับใชแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ในการ
บริหารงานในสถานศึกษา ประการตอมาคือ การสื่อสารท้ังภายในและระหวางองคกร โดยการสื่อสาร
ภายในเพ่ือการสรางความเขาใจในแนวทางการบริหารสถานศึกษาท่ีถูกตอง และนําไปสูการปฏิบัติท่ีมี
ประสิทธิภาพ สวนการสื่อสารระหวางองคกรนั้นเพ่ือเพ่ิมโอกาส และลดอุปสรรคในการบริหาร
สถานศึกษา ประการสุดทายคือ การสรางความรวมมือของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษา เชน 
ชุมชน องคกรเอกชน หนวยงานราชการ  
           ในบทบาทของศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ท่ีไดรับ
มอบหมายใหรับผดิชอบโรงเรียน 3 โรงเรียน ไดแก  โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  โรงเรียนมัธยมยางสี
สุราชและโรงเรียนแกดําวิทยาคาร ซ่ึงมีสภาพแวดลอมและบริบทท่ีแตกตางกัน จึงจัดทําพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามความตองการและจําเปนของโรงเรียน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เพ่ือสงเสริมใหกับโรงเรียนในการพัฒนาโรงเรียนอยางเปนระบบ สอดคลองกับความตองการและ
สภาพปญหาตามบริบทของโรงเรียนและสอดคลองกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ยุคไทยแลนด 
4.0 มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ สูความยั่งยืนสืบไป  
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2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารายโรงเรียนตามสภาพปญหาและความจําเปน ตาม
บริบทของโรงเรียน   
  2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานการจัดการเรียนรูและและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนกลุมเปาหมาย  
  2.3 เพ่ือสนับสนุนการนําเสนอผลการจัดการเรียนรูและผลงานนักเรียน นําไปสูการเผยแพร
ผลงานและ ยกยองเชิดชูเกียรติ 
3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 กิจกรรม PLC เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารายโรงเรียนตามสภาพปญหา 
ความตองการจําเปน และบริบทของโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชและ
โรงเรียนแกดําวิทยาคาร 
 3.1.2 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารายโรงเรียนตามสภาพปญหา 
ความตองการจําเปน และบริบทของโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชและ
โรงเรียนแกดําวิทยาคาร โรงเรียนละ 4 ครั้ง/ภาคเรียน 
 3.1.3 กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน นําไปสูการ
เผยแพรผลงานและยกยองเชิดชูเกียรติ 1 ครั้ง/ปการศึกษา 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ผูบริหารและครูมีแนวทาง/นวัตกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทโรงเรียน สู
ทักษะผูเรียนศตวรรษท่ี 21 อยางมีประสิทธิภาพ 
 3.2.2 ผูบริหาร และครูสามารถพัฒนาการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใชในการพัฒนาการ
บริหารและการจัดการเรียนอยางมีคุณภาพ 
 3.2.3 ครูไดรับการนิเทศ และมีโอกาสนําเสนอผลงานทางวิชาการสูการพัฒนาวิชาชีพดวย
ความภาคภูมิใจ 
          3.2.4 นักเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแกปญหา 
การทํางาน ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เปนระบบและยั่งยืน  
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4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมเตรยีมการรวมกับคณะกรรมการบริหารและ
วิชาการโรงเรียน 

26 มกราคม 
2563 

นางอรชุมา  ดวงชาง 

2 กิจกรรม PLC เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาราย
โรงเรียนตามสภาพปญหา ความตองการจําเปน และ
บริบทของโรงเรียน   

มิถุนายน 2563 นางอรชุมา  ดวงชาง 

3 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูสูทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในสังกัด สพม.เขต 26 

พค.-กย.2563 นางอรชุมา  ดวงชาง 
และคณะศึกษานิเทศก 

4 กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรู
และผลงานนักเรียน นําไปสูการเผยแพรผลงานและยก
ยองเชิดชูเกียรติ 

กันยายน 2563 ดร.นวพรรดิ์ นามพุทธา  
และคณะศึกษานิเทศก 

 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพฐ.  จํานวน          บาท (ถัวจายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณ 
จําแนกตามรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมท่ี 1 รวมประชุมเตรียมการกับคณะ
ผูบริหาร โรงเรียน เพ่ือสรางความเขาใจ/กําหนด
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
รวมกิจกรรมท่ี 1 - - - - 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม PLC เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษารายโรงเรียนตามสภาพปญหา 
ความตองการจําเปน และบริบทของโรงเรียน   
4  ครั้ง/ภาคเรียน 
   ครั้งท่ี 1 กําหนดปญหา/สาเหตุ/แนวทางแกไข 
   ครั้งท่ี 2 พัฒนานวัตกรรม 
   ครั้งท่ี 3 ผลการใชนวัตกรรม 
   ครั้งท่ี 4 การเขียนรายงาน BP/CAR 

 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

รวมกิจกรรมท่ี 2 - - - - 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การจัดการ
เรียนรูสูทักษะศตวรรษท่ี 21 และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนใน สพม.เขต 26  
(จํานวน 2 ครั้ง/โรง/ภาคเรียน) 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
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รวมกิจกรรมท่ี 3 บูรณาการในงบฯ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล สพม.26 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผล
การจดัการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน 
นําไปสูการเผยแพรผลงานและยกยองเชิดชู
เกียรติ 

    

รวมกิจกรรมท่ี 4 บูรณาการในงบฯ ตลาดนัดวิชาการ สพม.26 
รวมท้ังสิ้น (ถัวจายทุกรายการ) - - - - 

 
6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย
รอยละ 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 

1. โรงเรียนกลุมเปาหมายมีนวัตกรรมการบริหารเพ่ือ 
    ยกระดับคุณภาพการศึกษา (พยัคฆภูมิวิทยาคาร 
มัธยมยางสีสุราช และแกดําวิทยาคาร) 

100 -ตรวจหลักฐาน 
-สัมภาษณ 

-บันทึกนิเทศ 
-แบบสัมภาษณ 

2. ครูไดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ/หรือ 
   นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐาน/ 
   ตัวชี้วัด และสอดคลองกับธรรมชาติวิชา 

70 -ตรวจหลักฐาน 
-สัมภาษณ 

-บันทึกนิเทศ 
-แบบสัมภาษณ 

3. นักเรียนไดรับการพัฒนาตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
   สมรรถนะ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และคานิยมท่ี
ด ี

100 
 

-ตรวจ ปพ. 
-สังเกต
พฤติกรรม 

-บันทึกการตรวจ ปพ. 
-แบบสังเกต 

4. ครูและนักเรียนมีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการ 
    ไดรับการเชิดชูเกียรติ และเกิดความภาคภูมิใจ 

80 
 
 

-ตรวจ/
ประเมินผลงาน 
-สัมภาษณ 

-ตรวจ/ประเมินผล
งาน 
-แบบสัมภาษณ 
 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
7.1 ผูบริหารโรงเรียนไดแนวทาง/นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม

แนวปฏิรูปการเรียนรูยุคไทยแลนด 4.0 โดยใช  Active Learning ท่ีเนนการพัฒนากระบวนการคิด
และทักษะในศตวรรษท่ี 21  
 7.2 ครูไดแนวทาง/นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการ
เรียนรูยุคไทยแลนด 4.0 สูการทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21  
          7.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ไดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคลองกับปญหาและบริบทของโรงเรียน 
 7.4 ครูและโรงเรียนสรางเครือขายการจัดการเรียนรู และการบริหารโรงเรียน บริหารจัดการ
ชั้นเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรูยุคไทยแลนด 4.0   
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7.5 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาไดเรียนรูผานกิจกรรมการเรียนรู อยางมีคุณภาพ มี
ผลสัมฤทธิ์  สมรรถนะ สูงข้ึน และสามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ 
          7.6 ผูปกครอง และชุมชนใหความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพของโรงเรียน 
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โครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนและสงเสริมความเปนเลิศกลุมสาระการเรียนรู 

ศิลปะ 
สนองนโยบายท่ี 2  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
สนองจุดเนน สพม.26 ขอ 4, 5, 6, 12, 14, 15 
กลุมท่ีรับผิดชอบ   กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ    นางสาวอิทธิ์ณณัฏฐ   นันแกว  
ระยะเวลาท่ีดําเนินการ   ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563 
................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
 แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดใหสถานศึกษาตอง
ยึดหลักการจัดการศึกษาวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดดี และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด การจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางดานสุนทรียภาพ เปนโครงการท่ีรวบรวม
กิจกรรมตาง ๆ ดานสุนทรียภาพ ท่ีสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีความเปนเลิศดานสุนทรียภาพ อีกท้ัง
เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียน ท่ีมีความถนัดและความสนใจในดานสุนทรียภาพ กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะเปนกลุมสาระท่ีแบงสาระการเรียนรูออกเปนสาระยอย 3 สาระดวยกัน คือ 1. สาระทัศนศิลป 
2. ดนตรี 3. สาระนาฏศิลป ท้ัง 3 สาระนั้น มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังทฤษฏีและปฏิบัติ 
การสงเสริมใหนักเรียนมีความกลาแสดงออกทางศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป เปนสิ่งสําคัญท่ีสามารถ
ทําใหนักเรียนมีความม่ันใจในตนเองซาบซ้ึงในคุณคาของศิลปะและสงเสริมคานิยมทางศิลปะเห็น
คุณคาของศิลปะท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาไทย 
 ดังนั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26 ไดมีการจัดทําโครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนและสงเสริมความเปนเลิศกลุมสาระการเรียนรูศิลปะการจัดการจัดการเรียนรูกลุมสาระ
ศิลปะ ตองการการมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกฝาย ผูเรียนตองเรียนรูใหครบถวนดวยสมอง กาย ใจ 
ไดมีสวนรวมดวยการลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือเปนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนศิลปะ ของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  26  ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงจัดใหมี
โครงการ สงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะข้ึน 
2. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 2) เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 3) เพ่ือพัฒนาทักษะทางศิลปะท้ัง 3 สาระ  สูทักษะศตวรรษท่ี 21 ดวยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีเนน Active Learning ท่ีเนนกระบวนการคิด 
 4) สงเสริมใหนักเรียนมีสุนทรียภาพ ชื่นชม เห็นคุณคาของศิลปะ มีคานิยมในศิลปะไทย 
 5) สงเสริมการแสดงออกอยางสรางสรรค 
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3. เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 1) เปาหมายเชิงปริมาณ 
  - นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เขารวมกิจกรรมการ
เรียนการสอนศิลปะทุกคน 
  - สรางเครือขายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับครูผูสอนศิลปะในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
  - มีพ้ืนท่ีออนไลนในการแสดงผลงานทางศิลปะ 
  - ครูสามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูทางศิลปะอยางนอย 1 สาระ 
 2) เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานทางศิลปะ ท้ัง 3 สาระอยูในระดับดี 
  - นักเรียนมีสุนทรียภาพ ชื่นชม เห็นคุณคาของศิลปะ มีคานิยมในศิลปะไทย 
4. วิธีดําเนินการ/ข้ันตอนการดําเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะทํางานเพ่ือเตรียมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูถอดประสบการณ 

ธันวาคม 2562 นส.อิทธิ์ณณัฏฐ นัน
แกว และคณะ
ศึกษานิเทศก 

2 กิจกรรมถอดประสบการณการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูสู
ทักษะศตวรรษท่ี 21 ดวยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีเนน Active Learning ท่ีเนน
กระบวนการคิด 

มกราคม 2563 นส.อิทธิ์ณณัฏฐ นัน
แกว 
และคณะศึกษานิเทศก 

3 กิจกรรมพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

เมษายน 2563 นางกรนันท วรรณทวี  
และคณะศึกษานิเทศก 

4 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรูศิลปะสูทักษะศตวรรษท่ี 21 ของ
นักเรียนในสังกัด สพม.เขต 26 

พฤษภาคม – 
กันยายน 2562 

นส.อิทธิ์ณณัฏฐ  นัน
แกว  
และคณะศึกษานิเทศก 

 
5.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 ระยะเวลาดําเนินการ  ภาคเรียนท่ี 2/2562 – สิ้นสุดภาคเรียนท่ี 1/2563 
 สถานท่ีดําเนินการ  1.  หองประชุมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
      2.  โรงเรียนกลุมเปาหมาย 35 โรงเรียน 
6. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพม. เขต 26  จํานวน 30,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) 
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รายการ งบประมาณ 
จําแนกตามรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะทํางานเพ่ือ
เตรียมการแลกเปลี่ยนเรียนรูถอด
ประสบการณ (30 คน 2 วัน) 
   - คาอาหาร – อาหารวาง (15*160*1) 

 
 
 
2,400 

 
 
 
- 

 
 
 
2,400 

 
 
 
- 

รวมกิจกรรมท่ี 1 2,400 - 2,400 - 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมถอดประสบการณ
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรูสูทักษะศตวรรษท่ี 
21 ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเนน 
Active Learning ท่ีเนนกระบวนการคิด (1 
ครั้ง 1 วัน จํานวน 80 คน)  
   -คาอาหาร-เบรก (80*160*1) 
   -คาเอกสาร-เกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 
12,800 
  1,000 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
12,800 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
1,000 

รวมกิจกรรมท่ี 2 13,800 - 12,800 1,000 
กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ (1 ครั้ง 1 วัน จาํนวน 80 คน)  
   -คาอาหาร-เบรก (80*160*1) 
   -คาเอกสาร-เกียรติบัตร 

 
 
 
12,800 
1,000 

 
 
 
- 

 
 
 
12,800 
- 

 
 
 
- 
1,000 

รวมกิจกรรมท่ี 3 13,800 - 12,800 1,000 
กิจกรรมท่ี 4 นิเทศ ติดตามสนับสนุนพัฒนา 
(โรงเรียนละ 2 ครั้ง/ภาคเรียน) 

- - - - 

รวมกิจกรรมท่ี 4 บูรณาการในงบ สพม.ดานการนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

รวมท้ังส้ิน (ถัวจายทุกรายการ) 30,000 - 28,000 2,000 
 
7.  การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
 ปจจัยความเสี่ยง 
 1.  การจัดกิจกรรมไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดเนื่องจากงบประมาณจากสวนกลางลาชา 
 2.  ผูปฏิบัติงานมีภารกิจทับซอนทําใหไมสามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมไมเปนไปตามปฏิทิน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1.  ยืดหยุนการกําหนดการจัดกิจกรรมตามงบประมาณ 
 2.  จัดทําตารางการปฏิบัติงานตลอดป  และยืดหยุนตามภารกิจ 
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8. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด 
การวัดผลและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 

1)  ครูมีสื่อ  นวัตกรรมการจัดการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ  สูทักษะศตวรรษท่ี 21 ดวยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีท่ีเนน Active Learning ท่ีเนน
กระบวนการคิด 
2)  เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไป
อยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
3)  นักเรียนมีทักษะทางศิลปะท้ัง 3 สาระ   
 
4)  มีการแสดงออกทางศิลปะอยางสรางสรรค 
 

- ตรวจเอกสาร หลักฐาน
เชิงประจักษ 
- สัมภาษณ 
- ตรวจเอกสาร 
-สัมภาษณ 
-สัมภาษณ 
-ผลงาน/ชิ้นงาน 
-ตรวจเอกสาร/บันทึก 
- สัมภาษณ 

-บันทึกนิเทศ 
 
-แบบสัมภาษณ 
-แบบสัมภาษณ 
-รายงาน/บันทึกการ
นิเทศ 
-แบบสัมภาษณ 
-บันทึกการตรวจผลงาน 
-แบบบันทึกการแสดง
ผลงาน 
-แบบสัมภาษณ 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุมสาระศิลปะเปนไปอยางมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 2) นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีทักษะทางศิลปะท้ัง 3 ดาน คือ ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป 
 3) นักเรียนมีทักษะดานการแสดงออกทางศิลปะ อยางสรางสรรค 
 4) นักเรียน มีสุนทรียภาพ ชื่นชม เห็นคุณคา และอนุรักษไวซ่ึงศิลปะของไทย 
 5) ครูมีสื่อ  นวัตกรรมการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ทักษะศตวรรษท่ี 21 ดวย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเนน Active Learning ท่ีเนนกระบวนการคิด 
 6) ครู นักเรียนมีเวทีในการแสดงผลงานทางศิลปะ 
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โครงการ        การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร สูการพัฒนาคุณภาพ 
       ผูเรียน 
สนองนโยบายท่ี 2    ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
สนองจุดเนน สพม.26    ขอ 6 การสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน 
       ขอ 10 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ O-NET สู TOP 20 
       ขอ 12 การสงเสริมและพัฒนาครูท้ังระบบสูการเปนครูมืออาชีพ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ   กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ     นางเอมอร  จันทนนตรี  
ระยะเวลาท่ีดําเนินการ  มกราคม – กันยายน 2563 
................................................................................................................................................................ 
1.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนใหมีขีด
ความสามารถตามศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และเปนแรงผลักดันท่ีสําคัญตอการพัฒนาประเทศชาติ 
ใหเจริญรุงเรืองตอไปในอนาคต โครงการยกระดับวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  เปนเครื่องมือท่ีจะชวยในการกําหนดทิศทางการดําเนินการจัดการศึกษาใหชัดเจน  
ครบถวน  สมบูรณ และสอดคลองกับเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 และ โรงเรียนตองพัฒนา  กําหนดเปาหมาย และตัวบงชี้
ใหชัดเจน  โดยตองระดมความคิดเห็น  วิเคราะห กําหนดทิศทาง อันจะสงผลใหเห็นภาพ และทิศ
ทางการพัฒนา สามารถติดตาม และประเมินผลได   

การจัดการเรียนการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตองพัฒนาศักยภาพในการ
ดานการจัดการเรียนการสอน  เพราะคุณภาพของผูเรียนเปนผลสะทอนมาจากการจัดการเรียนการ
สอนของครูซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ท่ีระบุวา 
“การจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู และพัฒนาตนเองได และ
เต็มศักยภาพ” การพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร  ท่ีสงผลตอคุณภาพ
นักเรียนท่ีเปนไปตามมาตรฐาน  อันจะสงผลใหการจัดการศึกษาเปนไปตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และภาพความสําเร็จของโครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนสูการบรรลุตามมาตรฐาน 

จากการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรในสังกัด กอรปกับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับนานาชาติและระดับชาติ เชน การประเมินการสอบ TIMSS การประเมิน PISA  
และการสอบ O-NET พบวา วิชาคณิตศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวามาตรฐาน  มีหลาย
ปจจัยท่ีสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา แตมีปจจัยสําคัญและเก่ียวของโดยตรงคือครูผูสอนโดยครู
จะตองจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีความรู ความสามารถในการพัฒนาตนเองท้ังดานความรูและเทคนิค
วิธีการ สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหสามารถศึกษาไดเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี
หลากหลายมากมายตาง ๆ กันจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเรงดําเนินการชวยเหลือใหโรงเรียนและ
ครูผูสอนคณิตศาสตร สามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหสอดคลองกับนโยบายและ 
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 แนวดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการสงเสริมและสนับสนุน
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูท่ีนําไปสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 26 จึงไดจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร สูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
2.  วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร สูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
 2.2 เพ่ือสงเสริมสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูท่ีนําไปสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร 
       2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม สนับสนุนการการจัดการเรียนรูกลุมคณิตศาสตร 
3.  เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. ผูเรียนคณิตศาสตรทุกคนในสังกัด ไดรับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนคณิตศาสตร 
     2. รอยละ 80 ของครูท่ีสอนคณิตศาสตร ทุกโรงเรียนในสังกัด สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี
นําไปสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
 เชิงคุณภาพ 
 1. ผูเรียนคณิตศาสตรทุกคนในสังกัด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเพ่ิมข้ึน 
     2. ครูท่ีสอนคณิตศาสตรทุกโรงเรียนในสังกัด สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีนําไปสูการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรไดอยางมีคุณภาพ 
4.  กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน 
     4.1  ลักษณะกิจกรรม  
   4.1.1 การประชุมปฏิบัติการจัดทําคูมือแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูท่ีนําไปสูการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
       4.1.2 นิเทศ ติดตาม สนับสนุนการการจัดการเรียนรูกลุมคณิตศาสตร 
     4.2 กิจกรรมและการดําเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. จัดทําโครงการฯ  เสนอขออนุมัติ 
2.  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ และหนังสือแจง
โรงเรียน 
3.  ประชุมคณะทํางาน/วางแผนปฏิบัติงาน 

ต.ค. 62 
มี.ค. 63 
เม.ย.  63 

นางเอมอร  จันทนน
ตรีและคณะ 

4. ดําเนินงานประชุมปฏิบัติการฯ 
    การประชุมปฏิบัติการจัดทําคูมือแนวทางการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูท่ีนําไปสูการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

 
มิ.ย. 63 

นางเอมอร  จันทนน
ตรีและคณะ 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

5. กิจกรรมการสงเสริมและคัดเลือกครูเพ่ือรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร(Best 
Practices) 

ก.ย. 63 นางเอมอร  จันทนน
ตรีและคณะ 

6. นิเทศติดตาม ประเมินผล และรายงานผล มิ.ย. - ก.ย. 63 นางเอมอร  จันทนน
ตรีและคณะ 

 
5.  งบประมาณท่ีใช 
 งบประมาณ  จํานวน  30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถวน) ดังมีรายละเอียดประกอบการใช
งบประมาณ  ดังนี้   

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
คา 

ตอบ
แทน 

คา 
ใชสอย 

คา
วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 การประชุม
ปฏิบัติการจัดทําคูมือแนว
ทางการขับเคล่ือนการจัดการ
เรียนรูท่ีนําไปสูการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร  
มีเนื้อหาประกอบดวย 
1. การวิเคราะหคะแนนสอบ 
O-NET กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ปการศึกษา 2558-
2560 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 และ
มัธยมศึกษาปท่ี 6 เปน
รายบุคคล  
2. การวิเคราะหมาตรฐานการ
เรียนรู กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรจากผลการทดสอบ 
O-NET ท่ีตองการพัฒนา
นักเรียน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีนาคม -
พฤษภาคม  

2563 

นางเอมอร    
จันทนนตรี  
และคณะ 
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กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
คา 

ตอบ
แทน 

คา 
ใชสอย 

คา
วัสดุ 

3. แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู/เทคนิค เพ่ือยกระดับผล
การเรียนรูคณิตศาสตร  
จัดประชุมสัมมนคณะกรรมการ
จํานวน 20 คน เปนเวลา 1 วนั 
1.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
จํานวน 2 ม้ือ (30X20X2ม้ือ) 
1.2  คาอาหารกลางวัน จํานวน 
1 ม้ือ (100X20X1ม้ือ) 
1.3 คาพาหนะคณะกรรมการ 
(400X20คน X1วัน) 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

1,200 
 

2,000 
 

8,000 
 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 

1,200 
 

2,000 
 

8,000 
 

รวม - 11,200 - 11,200   
กิจกรรมท่ี 2 การนิเทศติดตาม
ระดับช้ันเรียน โรงเรียนใน
สังกัด 

- - - - กรกฎาคม  -
กันยายน  
2563 

คณะ
ศึกษานิเทศก 

กิจกรรมท่ี 3 การสงเสริมและ
คัดเลือกครูเพ่ือรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร(Best 
Practices) 
การประชุมคณะกรรมการ 
(รวม 20 คน 1 วัน) 
3.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
จํานวน 2 ม้ือ (30X20X2ม้ือ) 
3.2  คาอาหารกลางวัน จํานวน 
1 ม้ือ (100X20X1ม้ือ) 
3.3 คาพาหนะคณะกรรมการ 
(400X20คน X1วัน) 
3.4 คารางวัล 10 รางวัล 
3.5 คาวัสดุ อุปกรณ 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

7,600 
- 

 
 
 
 
 
 

1,200 
 

2,000 
 

8,000 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

1,200 
 

2,000 
 

8,000 
 

7,600 
- 

 

 

รวม 7,600 11,200 - 18,800   
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กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
คา 

ตอบ
แทน 

คา 
ใชสอย 

คา
วัสดุ 

 
4. นิเทศ กํากับ ติดตามผลการ 
ดําเนินงานรายงานผลการ
ดําเนินงานพรอมแนวการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู/เทคนิค 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
กันยายน  
2563 

 
นางเอมอร    
จันทนนตรี  
และคณะ 

รวมท้ังส้ิน 7,600 22,400 - 30,000   
หมายเหตุ สามารถถัวจายทุกรายการ 
 
6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต  (Outputs)   
1. ผูเรียนคณิตศาสตรทุกคนในสังกัด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรเพ่ิมข้ึน 
2. ครูท่ีสอนคณิตศาสตรทุกโรงเรียนในสังกัด สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรูท่ีนําไปสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรไดอยางมีคุณภาพ 

-สอบถาม  
-สังเกต 
-ประเมิน 
 

-
แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-แบบประเมิน 
 

ผลลัพธ  (Outcomes)     
1. ผูเรียนคณิตศาสตรทุกคนในสังกัด ไดรับการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
2. รอยละ 80  ของครูท่ีสอนคณิตศาสตร ทุกโรงเรียนในสังกัด 
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีนําไปสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร  

-สอบถาม  
-สังเกต 
-ประเมิน  

-
แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-แบบประเมิน  
 

 
7.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. โรงเรียนในสังกัดดําเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูท่ีนําไปสูการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  

2. ครูท่ีสอนคณิตศาสตรทุกโรงเรียนในสังกัด สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีนําไปสูการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรไดอยางมีคุณภาพ 
 3. ผูเรียนจากทุกโรงเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเพ่ิมข้ึน 
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ช่ือโครงการ        การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูสูการยกระดับ 
         คุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบายท่ี 2      ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ 
         ประเทศ 
สนองนโยบายท่ี 3     ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
นโยบายและจุดเนน สพม.26     ขอท่ี 10 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ O-NET  
         สู TOP 20  
         ขอ 11  การพัฒนาการจัดการเรียนรูยุคไทยแลนด 4.0  
                 ดวย Active Learning   
          ขอ 12  การสงเสริมและพัฒนาครูท้ังระบบสูการเปนครูมืออาชัพ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ     กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ผูรับผิดชอบโครงการ        นางเอมอร  จันทนนตรี และคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ        พฤศจิกายน   2562  - มีนาคม  2563 
................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล   
  การปรับปรุงและพัฒนาระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาใหสอดคลอง
เปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีเปนขอกําหนดของหลักสูตรแกนกลางฯ พุทธศักราช 2551 ตอง
ดําเนินการใหถูกตองและเปนปจจุบันซ่ึงอยูบนจุดมุงหมายการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียนและตัดสิน
ผลการเรียน โดยเฉพาะการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียนในระดับชั้นเรียน   ซ่ึงเปนการรวบรวมขอมูล
เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนท่ีอยูบนหลักพ้ืนฐานของสิ่งท่ีครูประเมินและตองไปบรรจบกับสิ่งท่ีครูสอนตาม
มาตรฐานหลักสูตรฯ  จากผลการวิจัยสนับสนุนวาการท่ีครูใชการประเมินเพ่ือการเรียนรู หรือ การประเมิน
ระหวางเรียนท่ีมีคุณภาพสูง จะชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได การประเมินดานการ
ปฏิบัติตองมีรูปแบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  จึงจะสามารถวัดไดตรง
ตามศักยภาพของผูเรียนนําไปสูการพัฒนาผูเรียนหรือตัดสินผลการเรียนท่ีถูกตอง  ดังนั้น จําเปนตองมีการ
เสริมสรางความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนใหกับครูเครือขายการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูในโรงเรียน เพ่ือใหสามารถพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรูไดสอดคลอง
กับสภาพผูเรียน อยางแทจริง  
  จากการสรุปปญหาในการติดตามผลการใชหลักสูตรแกนกลางฯ ๒๕๕๑  ของสํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา และสาํนักทดสอบทางการศึกษา พบวา ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับการวัดและประเมินผลมีความ
เก่ียวเนื่องตั้งแตสวนกลางท่ีขาดแผนการสรางความเขมแข็งในดานการวัดและประเมินผลใหกับสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขาดการติดตามและใหความชวยเหลือเพ่ือสนับสนุนกระบวนการ
วัดและประเมินผลอยางตอเนื่อง ครูผูสอนขาดความรูความชํานาญเก่ียวกับกระบวนการและวิธีการวัดและ
ประเมินผล   
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  การวัดและประเมินผลการเรียนรูท่ีมีคุณภาพจึงเปนกระบวนการท่ีจะตองวางแผนและ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง แลวนําผลการวัดและประเมินมาใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนอยางสมํ่าเสมอ  จึงจะจัดไดวาดําเนินการในเรื่องการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ได
อยางถูกตอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตระหนักถึงความสําคัญ ดังกลาว จึง
ไดจัดทําโครงการการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู สูการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
2. วัตถุประสงค 
     2.1 เพ่ือสงเสริมใหครูใชเครื่องมือวัดและประเมินผลอยางหลากหลายและเหมาะสมกับภาระงาน/ชิ้นงาน 
 2.2 เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ ใหกับครูผูสอนดานการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
ตามสัดสวน พฤติกรรมการเรียนรูเตรียมสูการประเมินระดับชาติและนานาชาติ (O-NET/PISA) 
3. เปาหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ    
            3.1.1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาขอสอบมาตรฐานกลาง คณะทํางาน จํานวน  15  คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ  
     3.2.1 โรงเรียนมีรูปแบบและเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนท่ีหลากหลาย เหมาะสม                 
      3.2.1 ครูพัฒนาขอทดสอบวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ 
ไดอยางมีคุณภาพ 
4.  กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน 
      4.1 ลักษณะกิจกรรม  
              ประชุมปฏิบัติการสรางแนวทางวัดและประเมินผลการเรียนรูแนวใหม การตรวจสอบ 
ปรับปรุง พัฒนา การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน การเลือกใชเครื่องมือวัดและประเมินผลในชั้น
เรียนแบบหลากหลายและการสรางขอสอบตามสัดสวนพฤติกรรมการเรียนรูของตัวชี้วัด หลักสูตร
แกนกลาง เทียบเคียง  กับขอสอบระดับชาติ(O-NET)และระดับนานาชาติ (PISA) 
    4.2 กิจกรรมและการดําเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. จัดทําโครงการฯ  เสนอขออนุมัติ 
2. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ และหนังสือแจง
โรงเรียน 
3. ประชุมคณะทํางาน/วางแผนปฏิบัติงาน 

ธ.ค. 63 
ม.ค. 63 
ก.พ. 63 

นางเอมอร จันทนนตรี 
และคณะ 

4. ดําเนินงานประชุมปฏิบัติการฯ  
    การสรางขอทดสอบในชั้นเรียนตามสัดสวนพฤติกรรม
การเรียนรูของตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 
เทียบเคียงกับขอสอบระดับชาติ(O-NET) และระดับ
นานาชาติ (PISA) 

มี.ค. 63 นางเอมอร  จันทนน
ตรีและคณะ 

5. นิเทศติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ม.ค.– มี.ค. 63 นางเอมอร  และคณะ 



157 
 

5.  งบประมาณ 
 งบประมาณ  จํานวน  30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถวน)   ดังมีรายละเอียดประกอบการใช
งบประมาณ  ดังนี้   

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด เปาหมาย 
งบประมาณท่ีใชในโครงการ 

คาตอบแทน 
คาใช
สอย 

คาวัสดุ รวม 

1 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
การเรียนรูการประชุมปฏิบัติการ
สรางแนวทางวัดและประเมินผล
การเรียนรูแนวใหมระดับ
มัธยมศึกษาปท่ี 3 (ประกอบดวยครู 
4 กลุมสาระ 35 โรงเรียน รวม 35 
คน คณะทํางาน 15 คน รวม 50 
คน)  คาใชจาย 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 
   1. อาหารกลางวัน50 คน×100
บ.×  2ม้ือ 
   2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
50 คน×30 บ.×4 ม้ือ 
   3. คายานพาหนะคณะทํางาน
จากโรงเรียน 5 คนx500x2 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 คน 
/2วัน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 

6,000 
 

5,000 
 
 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 สรุป รายงาน 
 1. อาหารกลางวัน10 คน×100 บ.
×  1 ม้ือ 
 2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
10คน×30บ.×2 ม้ือ 
 3. คายานพาหนะคณะทํางานจาก
โรงเรียน 5 คนx500x1 วัน 
 4. คาวัสดุ จัดทําเอกสารรายงาน 

   
 

 
1,000 

 
600 

 
2,500 

 
 
 
 
 
 
 

4,900 

 

รวมท้ังสิ้น  (สามหม่ืนบาทถวน) - 25,100 4,900 30,000 
หมายเหตุ สามารถถัวจายไดทุกรายการ 
 
 
 
 



158 
 
 
 
 
6.  การประเมินผล  

 ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1. รอยละครูผูสอนดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนในชั้น
เรียนไดอยาง เหมาะสมและหลากหลาย 
2. รอยละครูผูสอนจัดการเรียนรูและวัดประเมินผลการเรียนใน
ชั้นเรียน โดยใชขอมูลผลการวิเคราะหสัดสวนพฤติกรรมการ
เรียนรูตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู หลักสูตรแกนกลางฯ
พุทธศักราช 2551 

-การตรวจสอบ 
 
-การตรวจสอบ 
-การสังเกต 
-การตรวจสอบ 

-แบบประเมิน 
 
-แบบประเมิน 
-แบบประเมิน 
 

 
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
         7.1 ครูผูสอนมีขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู และการวัดประเมินผลการเรียน ตาม
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
           7.2 ครูผูสอนสามารถสรางขอทดสอบระดับชั้นเรียนไดเทียบเคียงกับขอสอบระดับชาติ (O-
NET) และระดับนานาชาติ (PISA) 
           7.3 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
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โครงการ เสริมสรางสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครู
ผูชวยเพ่ือการจัดการเรียนรูอยางมืออาชีพ  ในศตวรรษท่ี 21   

สนองนโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลุมงานท่ีรับผิดชอบ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ  1. นายทองสุข  มาตยคํามี  รองผอ.สพม.26 
   2. นางชุติมา  นามศรีอุน   นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม 2563 – ตุลาคม 2563 
................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมมาตรา 79 และระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการสงเสริม สนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือ ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2552 ขอ 5 บัญญัติให
ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนาผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหมีความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ความกาวหนาแกราชการ ท้ังนี้ ก.ค.ศ.ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาให
ดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง และไดมาตรฐานโดยถือวาการปฏิบัติงานและการเรียนรูเปน
เรื่องเดียวกัน และใหมีการประเมินสรุปผลการพัฒนาทุกรอบ 6 เดือน 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ครูสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตนับตั้งแตบรรจุจนถึงวันเกษียณอายุราชการ เพ่ือใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไดพัฒนาตนเองโดยการเรียนรูจากประสบการณจริง และเพ่ือยกยองเชิดชู
เกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีทําคุณประโยชนใหแกวงการศึกษาใหมีความพรอม
ทางดานสมรรถนะ ความภาคภูมิใจในอาชีพและมุงม่ันปฏิบัติงานใหบรรลุตามนโยบายและจุดเนนของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
อยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี 
และมีความรูในสิทธิประโยชนและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือสรางความเขาใจ ความสัมพันธ สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษาในสังกัด  
3. เปาหมาย 
 3.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26ตําแหนง ครูผูชวย จํานวน 100 คน 
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4. กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
-ประชุมสัมมนา 
ขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนง ครูผูชวย 

-รอยละของครูผูชวยท่ีเขารับการ
พัฒนามีความรู ความเขาใจใน
บทบาทหนาท่ี สิทธิประโยชนและ
ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงาน 

-รอยละ 100 

 
5. กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-ประชุมสัมมนา 
ขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการ
ศึกษาตําแหนง ครู
ผูชวย 

   ....... ...... ....... ...... ....... ...... ....... ...... ....... 

  
5. งบประมาณ 
 จากงบภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จํานวน  - บาท  
รายละเอียดประกอบการใชงบประมาณขออนุมัติถัวจายทุกรายการ ดังนี้ 
ที่ รายการ งบประมาณ  

(บาท) 
จําแนกตามรายการ  หมายเหตุ 

คาใชสอย คาวัสด ุ คาตอบแทน 
1. คาอาหาร 100 คน   - - - - ขออนุมัติ 

ถัวจาย 
ทุกรายการ 

2. คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 100 คน - - - - 
3. คาวิทยากร  - - - - 
4. คาจางจัดทําปาย - - - - 

                        รวมท้ังสิน้ - - - - 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 รอยละของครูผูชวยท่ีเขารับการพัฒนามีความรู ความ
เขาใจในบทบาทหนาท่ีสิทธิประโยชนและระเบียบท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
6.2 รอยละของครูผูชวยท่ีเขารับการพัฒนามีความพึงพอใจ 
ตอการเขารับการพัฒนา 

-ทดสอบ 
 
 
-สอบถาม 

-แบบทดสอบ 
 
 
-แบบสอบถาม 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจในสิทธิและหนาท่ี และมี
ความรูในสิทธิประโยชนและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
 7.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดรับการพัฒนาทุกคนมีความเขาใจ 
ความสัมพันธขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 
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โครงการ  พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
สนองนโยบาย  ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลุมงานท่ีรับผิดชอบ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ  1. นายทองสุข  มาตยคํามี  รองผอ.สพม.26 
   2. นางชุติมา  นามศรีอุน   นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม 2563 – กันยายน 2563 
................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษา ปจจัยหนึ่งคือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอ่ืน ๆ 
ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานอยูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตองเปนกลไกหลักท่ีสําคัญในการใหบริการ 
นําไปสูการขับเคลื่อนตามนโยบายและยุทธศาสตรใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดดําเนินการ
พัฒนาอยางตอเนื่องตลอดมานับตั้งแตประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 แตปจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางรวดเร็ว การแขงขันระดับประเทศสูงมากและ
ทุกฝายท่ีเก่ียวของมีความคาดหวังสูงตอคุณภาพการจัดการศึกษา จึงเปนเหตุใหตองพัฒนาสมรรถนะ
หลักของบุคลากรในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เปนหนวยงานการศึกษาท่ีจัดตั้งข้ึนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีหนาท่ีประสานการระดม
ทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดและการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จึงไดจัดทําโครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ข้ึน 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ใหเปนผูมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ใหมี
ประสบการณแนวคิด เจตคติ และความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงกลยุทธให
เทาทันกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและอนาคต 

3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ และองคความรูในการใหบริการของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
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3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 รอยละ 70 มีความรู ความ
เขาใจท่ีถูกตองตอการปฏิบัติงาน 
  2. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 รอยละ 70 สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ท่ีไดรับการพัฒนาตนเอง 
ท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ 
  2. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  มีประสิทธิภาพในการ
ทํางานเพ่ิมมากข้ึน 
4. กิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 
2 
3 

เสนอขออนุมัติโครงการ 
เสนอแตงตั้งคณะกรรมการ 
อบรมสัมมนาบุคลากรในสํานักงานเขต 
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
นอกสถานท่ี 

พฤษภาคม 2563 
พฤษภาคม – มิถุนายน 
2563 
มิถุนายน – ตุลาคม 2563 

นายทองสุข มาตยคํามี 
นางชุติมา นามศรีอุน 

 
5. งบประมาณ 
 จากงบภารกิจของกลุมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จํานวน  230,000 บาท  รายละเอียด
ประกอบการใชงบประมาณขออนุมัติถัวจายทุกรายการ ดังนี้ 
ท่ี รายการ งบประมาณ  

(บาท) 
จําแนกตามรายการ หมาย

เหตุ คาใชสอย คา
วัสดุ 

คาตอบแทน 

  230,000    ขอ
อนุมัติ 
ถัวจาย 
ทุก
รายการ 

1. คาจางเหมารถบัสปรับ
อากาศ  (13,000x3x2) 

 78,000   

2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
50 คน (50x50x4) 

 10,000   

3. คาอาหารกลางวัน จํานวน 
50 คน (50x350x2) 

 35,000   

4. คาอาหารเย็น จํานวน 50 
คน (50x350x2) 

 35,000   

5. คาท่ีพัก 25 หองๆ ละ 
1,200 (25x1,200x2) 

 60,000   
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ตอ 

ท่ี รายการ งบประมาณ  
(บาท) 

จําแนกตามรายการ หมายเหตุ 
คาใชสอย คาวัสดุ คาตอบแทน 

6. คาตอบแทนวิทยากร    5,400  

7. คาวัสด ุ   5,000  
8. คาปาย   1,600  
                        รวมท้ังสิน้ 230,000 218,000 6,600 5,400 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีความรู ความ
เขาใจ 
ในบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงาน 

-การสัมภาษณ 
-การสังเกต 

-การสัมภาษณ 
-การสังเกต 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ไดรับการพัฒนาและ
ทบทวน 
การปฏิบัติงานตามนโยบายและภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย อยางมีประสิทธิภาพ 
 7.2 บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สามารถนําความรูและ
ประสบการณไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีคุณภาพ 
 7.3 บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  สามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ มีความเขมแข็งในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



165 
 

โครงการ     การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนท่ี  
      ปฏิบัติงาน เปนฐานดวยระบบ TEPE Online ป 2563 
สนองนโยบาย   ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย           
กลุมงานท่ีรับผิดชอบ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ    1. นายทองสุข  มาตยคํามี  รองผอ.สพม.26 
      2. นางชุติมา  นามศรีอุน นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ี 
        ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      3. นายพงศธร  กันชัย  ครู ชวยราชการ สพม.26 
ระยะเวลาดําเนินการ ธันวาคม 2562 – ตุลาคม 2563 
................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดกําหนดใหมีการพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนท่ี ปฏิบัติงานเปนฐานดวยระบบ TEPE Online ปงบประมาณ 
2563  เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปดระบบใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขารับ
การพัฒนาหลักสูตร ดังนี้   
  1. หลักสูตรพัฒนาครูผูชวยใหไดรับการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน   
          2. หลักสูตรพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปน 
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน                    
  3. หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ ระยะเวลาการพัฒนา 90 วัน  

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
เห็นวาการพัฒนาบุคลากรนั้น เปนการชวยเพ่ิมพูนความรูทักษะประสบการณ อีกท้ังเปดมุมมองท่ีจะ
รับกับการเรียนรูในสิ่งใหม ๆ สรางความพรอมใหตัวบุคลากร ท้ังในดานความรู ความเขาใจ ความคิด 
ความสัมพันธ ชวยกระตุนใหเกิดการเรียนรูรวมกัน รวมท้ังแลกเปลี่ยนประสบการณ ทําใหไดเห็นถึง
เทคนิควิธีการในการนํามาปรับใชหรือการแกปญหา อันจะกอใหเกิดประโยชนในการทํางาน จึงได
จัดทําและดําเนินโครงการตาง ๆ เพ่ือการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
2. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและแบงปนประสบการณ  ระหวางผูเขารับการพัฒนาตาม
หลักสูตร TEPE Online ท่ีสําเร็จการพัฒนาและผานการทดสอบความรูตามหลักสูตรการพัฒนาครู
และบคุลากรทางการศึกษา 
3. เปาหมาย 

1. ครูผูชวย ใหไดรับการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ครู    
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          2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา กอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการ
พิเศษ  

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา กอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ   
4. ผูอํานวยการโรงเรียน กอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ  

 
4. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 
2 
3 

เสนอขออนุมัติโครงการ 
เสนอแตงตั้งคณะกรรมการ 
ดําเนินการพัฒนาตามปฏิทินท่ี 
สพฐ. และ สพม.26 กําหนด  

พฤศจิกายน 2562 
ธันวาคม 2562 
ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563 

นายทองสุข มาตยคํามี 
นางชุติมา นามศรีอุน 
นายพงศธร  กันชัย 

 
5. งบประมาณ 
 จากการจัดสรรงบประมาณเหลือจายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26   
จํานวน  60,000 บาท  รายละเอียดประกอบการใชงบประมาณขออนุมัติถัวจายทุกรายการ ดังนี้ 
ท่ี รายการ งบประมาณ  

(บาท) 
จําแนกตามรายการ  หมาย

เหต ุคาใชสอย คาวัสด ุ คาตอบแทน 
1. คาอาหารสําหรับผูเขารวมประชุม 

สัมมนาและคณะกรรมการฯ  
จํานวน 100 คน  (100x100x3) 

 30,000   ขอ
อนุมัติ 
ถัวจาย 
ทุก
รายการ 

2. คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับ
ผูเขารวมประชุมสัมมนาและ
คณะกรรมการฯ จํานวน 100 คน 
 (100x30x6) 

 18,000   

3 คาตอบแทนวิทยากร    1,800 
4 คาจางจัดทําเกียรติบัตรพรอม

กรอบ (100x90) 
 9,000   

5 คาปาย   1,200  
                        รวมท้ังสิน้ 60,000 57,000 1,200 1,800 

 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเขารับการพัฒนาตามหลักสูตร TEPE Online ท่ี
สําเร็จการพัฒนาและผานการทดสอบความรูตามหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูและแบงปนประสบการณ  สามารถนําไปใชในการวางแผนและปรับปรุงการ
พัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานได 
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โครงการ     พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา 
      สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
สนองนโยบายท่ี 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลุมงานท่ีรับผิดชอบ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ    1. นายทองสุข  มาตยคํามี     รองผอ.สพม.26 
      2. นางชุติมา  นามศรีอุน   นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม 2563 – ตุลาคม 2563 
................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
ผูปฏิบัติงานในการเพ่ิมเติมความรู ทักษะ ประสบการณ และการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให
เปนไปในทางท่ีดีข้ึน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และทํางานดวยความสุข จึงได
กําหนดโครงการไวในแผนปฏิบัติการ ประจําป 2562 เพ่ือใหบุคลากรไปพัฒนาตนเองดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
 กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
เห็นวาการพัฒนาบุคลากรนั้น เปนการชวยเพ่ิมพูนความรูทักษะประสบการณ อีกท้ังเปดมุมมองท่ีจะ
รับกับการเรียนรูในสิ่งใหม ๆ สรางความพรอมใหตัวบุคลากร ท้ังในดานความรู ความเขาใจ ความคิด 
ความสัมพันธ ชวยกระตุนใหเกิดการเรียนรูรวมกัน รวมท้ังแลกเปลี่ยนประสบการณ ทําใหไดเห็นถึง
เทคนิควิธีการในการนํามาปรับใชหรือการแกปญหา อันจะกอใหเกิดประโยชนในการทํางาน จึงได
จัดทําและดําเนินโครงการตาง ๆ เพ่ือการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางความเขาใจสิทธิและหนาท่ีของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. เพ่ือใหความรู ขอคิดในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 3. เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติการทํางานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไป
ในทางท่ีดีข้ึน  
3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 รอยละ 70 มีความรู  
ความเขาใจท่ีถูกตองตอการปฏิบัติงาน 
  2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 70 มีความรู ขอคิดในการปฏิบัติงาน
และการทําความเขาใจในสิทธิและหนาท่ีของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 70 มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติการ
ทํางานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปในทางท่ีดีข้ึน 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจในสิทธิและหนาท่ี 
  2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ขอคิดในการปฏิบัติงานและมีความ
เขาใจในสิทธิและหนาท่ี 
  3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับเปลี่ยนทัศนคติการทํางานของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปในทางท่ีดีข้ึน  
4. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 
2 
3 

เสนอขออนุมัติโครงการ 
เสนอแตงตั้งคณะกรรมการ 
ประชุมสัมมนาวิชาการขาราชการครู 
และบคุลากรทางการศึกษา 

มิถุนายน 2563 
กรกฎาคม-สิงหาคม 2563 
กันยายน 2563 

นายทองสุข มาตยคํามี 
นางชุติมา นามศรีอุน 

 
5. งบประมาณ 
 จากงบภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จํานวน  150,000 บาท  
รายละเอียดประกอบการใชงบประมาณขออนุมัติถัวจายทุกรายการ ดังนี้ 
ที่ รายการ งบประมาณ  

(บาท) 
จําแนกตามรายการ  หมายเหตุ 

คาใชสอย คาวัสด ุ คาตอบแทน 
1. คาอาหาร 300 คน  (300x350) 105,000 105,000   ขออนุมัติ 

ถัวจาย 
ทุกรายการ 

2. คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 300 คน 
 (300x50x2) 

30,000 30,000   

3. คาวิทยากร (8x600) 4,800   4,800 
4. คาจางจัดทําปาย 1,800  1,800  
5. คาวัสด ุ 8,400  8,400  

                        รวมท้ังสิน้ 150,000 135,000 10,200 4,800 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีความรู ความเขาใจ 
ในบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงาน 

-การสัมภาษณ 
-การสังเกต 

-การสัมภาษณ 
-การสังเกต 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจในสิทธิและหนาท่ีของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ขอคิดในการปฏิบัติงานและมีความ
เขาใจในสิทธิและหนาท่ีของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7.3 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับเปลี่ยนทัศนคติการทํางานของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปในทางท่ีดีข้ึน 
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โครงการ      การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ 

 การเลื่อนข้ันคาจาง  และการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ   
สนองนโยบายท่ี 3   ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
กลุมท่ีรับผิดชอบ   กลุมงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  กลุมบริหารงานบุคคล 
ผูรับผิดชอบ     1. นายทองสุข  มาตยคํามี รอง ผอ. สพม. 26 

 2. นางกุสุมา  โอษะคลัง   ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
 3. นางสมลักษณ  สุวรรณเพ็ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ    

ระยะเวลาท่ีดําเนินการ  1 ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26 มีนโยบายสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวน มุงผูรับบริการคือผูเรียนสําคัญ
ท่ีสุดจึงตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรในฐานท่ีเปนกลไกลขับเคลื่อนใหการจัดการศึกษาดําเนิน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีสมรรถนะสูง เปนผูบริหารมืออาชีพ 
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง มีผลสรุปการปฏิบัติงาน ไดขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญ มี
ตัวชี้วัดท่ีแสดงใหเห็นผลสัมฤทธิ์ทางดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนท่ีพึงพอใจ  ผูเรียนเปนคนดี  
เปนทรัพยากรท่ีมีสมรรถนะสูง เปนคนเกง อยูรวมสังคมไดอยางมีความสุข พรอมท่ีจะไดรับการพัฒนา 
เต็มตามศักยภาพ  ใฝรูใฝเรียนและมีความรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน 
  เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจาง ยุติธรรม ตามหลักธรรมมาภิบาล  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยกลุมบริหารงานบุคคลจึงกําหนดโครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  2563 
2. วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือสงเสริมขวัญกําลังใจและยกยองขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงาน
ดวยความวิริยะอุตสาหะและเปนแบบอยางท่ีดี 
 2.  เพ่ือสรางแรงจูงใจใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน 
 3.  เพ่ือใหการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา บริสุทธิ์ยุติธรรมตามหลักธรรมภิบาล  
 4.  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจาง   
3. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 3.1.1  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  1,800  คน  ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  จํานวน  33  คน 
 3.1.2  ลูกจางประจํา  จํานวน  57  คน   
 3.1.3  พนักงานราชการ  จํานวน  84  คน 
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 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจางประจํา  และพนักงานราชการ  
ไดรับการเลื่อนเงินเดือน  เลื่อนคาจาง  และเลื่อนคาตอบแทน  ตามผลการปฏิบัติงาน 
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือน 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีนาคม  2563/  
กันยายน  2563 

นางสมลักษณ  สุวรรณ
เพ็ง 

2. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

มีนาคม  2563/  
กันยายน  2563 

 

3. แตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบความถูกตอง 
ขอมูลเงินเดือน  คาจาง  และคาตอบแทน 

เมษายน  2563/  
ตุลาคม  2563 

 

4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,  
เลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา  และเลื่อน
คาตอบแทนพนักงานราชการ 

เมษายน  2563/  
ตุลาคม  2563 

 

5. งบประมาณ จากงบตามภารกิจของกลุมในสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท 
รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 
ท่ี รายการ งบประมาณ จําแนกตามรายจาย 

คาตอบแทน คาใช
สอย 

คาวัสดุ 

1. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5,000 5,000   

2. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือประกอบการพิจารณา 
เลื่อนข้ันเงินเดือน 

30,000 30,000   

3. แตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบความถูกตอง
ขอมูลเงินเดือน  คาจาง  และคาตอบแทน 

20,000 20,000   

4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  เลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา และ
เลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ 

5,000 5,000   

 รวมท้ังสิ้น 60,000 60,000   
หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและ

ประเมินผล 
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ลูกจางประจํา  
และพนักงานราชการไดรับการ
เลื่อนเงินเดือน  คาจาง  และ
คาตอบแทนในเดือนเมษายน  
และตุลาคม 2561 

จากการไดรับเงินเดือน คาจาง 
และคาตอบแทน 

คําสั่งเลื่อนเงินเดือน   
คําสั่งเลื่อนคาจาง 
คําสั่งเลื่อนคาตอบแทน 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจางประจํา  และพนักงานราชการไดรับ
เงินเดือนคาจาง  และคาตอบแทนในเดือนเมษายน  และเดือนตุลาคม  2563 
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โครงการ             จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทํา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 มัธยมศึกษา เขต 26 

สนองนโยบายท่ี 3    ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลุมท่ีรับผิดชอบโครงการ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา    
ผูรับผิดชอบโครงการ       นางสาวอรทัย   บุพโชติ  และบุคลากรกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา       
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ    ตุลาคม  2562 - กันยายน  2563  
................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล    
      กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  ประเด็นท่ี 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดเปนยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตและพัฒนากําลังคนให
สอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ มุงพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรง
ความตองการของตลาดแรงงานภายในประเทศ เรียนจบแลวตองมีงานทําไปสูการรองรับการเปนศูนย
พัฒนาอาเซียน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและโครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐบาล ใหมีความ
เพียงพอและตรงความตองการของสถานประกอบการ มีขีดความสามารถแขงขันไดในระดับสากลและ
ไดกําหนดกรอบวิธีการท่ีตองจัดทําฐานขอมูลความตองการแรงงานรวมกับหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน โดยท่ีสถานศึกษาจะตองมีฐานขอมูลการผลิตและพัฒนาผูเรียนใหเชื่อมโยงกับความตองการ
จําเปนในพ้ืนท่ีของจังหวัดและอําเภอ และตรงทิศทางการพัฒนาประเทศ ซ่ึงจะตองใหภาคประชาชน
ในสังคม อันไดแกสถานประกอบการ และกลุมอาชีพอิสระเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา มี
การบูรณาการการเรียนรูคูไปกับการทํางานและรวมกับสถานประกอบการหรือกลุมอาชีพอิสระ 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรท่ีเนน
ทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทํา หลักสูตรระยะสั้น ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เพ่ือเปนการสนองนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีไดขับเคลื่อนยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนให
สอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ เปนโครงการการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือการมีงานทํา ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือประชุมชี้แจงครูใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับหลักสูตรท่ีเนนทักษะอาชีพเพ่ือการมี
งานทํา ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพตอไป 
 2.2 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาหลักสูตรท่ีเนนทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทํา ตามแนวทางการจัด
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ใหใหครูผูสอน
สามารถนําหลักสูตรสูการปฏิบัติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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 2.3 เพ่ือยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอและการมีงานทํา เริ่มตนดวย
กิจกรรมการสนบัสนุนใหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 -6 ไดทําแบบวัดแววความถนัดดานอาชีพ 
เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการใหนักเรียนไดคนพบตนเองและโรงเรียนจัดการเรียนการสอนสอดคลอง
กับความสนใจและความถนัดดานอาชีพของนักเรียน 
 2.4 เพ่ือจัดทําระบบเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ ในการจัดทําขอมูลสารสนเทศโรงเรียนเพ่ือการ
บริหารจัดการ และการจัดกระบวนการเรียนรู 
3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ประชุมปฏิบัติการรองผูอํานวยการฝายวิชาการ หัวหนาโครงการ และครูผูสอนกลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพ  จํานวน 3 คน รวม  105 คน  /วิทยากร 15 คน รวมท้ังสิ้น  120 คน   
จํานวน  2  วัน  
  3.1.2 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ หัวหนาโครงการ และครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรท่ีเนนทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทํา ตามแนวทางการ
จัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26   
  3.1.3 โรงเรียน 35 โรง ปฏิบตัิการจัดการเรียนการสอน การดําเนินกิจกรรมท่ีเนนทักษะ
อาชีพเพ่ือการมีงานทําบรรลุตามเปาหมายทุกโรงเรียน 
      3.1.4 เพ่ือคนหาสถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ดานการจัดการศึกษา
เพ่ือการมีงานทําระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะสั้น 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูมีความรูความเขาใจและสามารถจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ 
ศตวรรษท่ี 21  
  3.2.2 ครูผูสอนมีหลักสูตรท่ีเนนทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทํา หลักสูตรระยะสั้น และ
สามารถนําหลักสูตรสูการปฏิบัติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3.2.3 ครูผูสอนมีเครื่องมือการวัดผลใหตรงตามสภาพจริง และประเมินผลโดยเนนการ
ประเมินความสมดุลเชิงคุณภาพ 
  3.2.4 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ ในการจัดทําขอมูลสารสนเทศโรงเรียน 
เพ่ือการบริหารจัดการ และการจัดกระบวนการเรียนรู 
  3.2.5 เพ่ือคนหาสถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ดานการจัดการศึกษา
เพ่ือการมีงานทําระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะสั้น 
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4. กิจกรรมการดําเนินงาน วิธีการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1. 1. ข้ันเตรียมการ  

1.1 เสนอโครงการ/วางแผนการดําเนินงาน           
พ.ย. 62 – ม.ค.63 สพม.26 

2 ข้ันดําเนินการ/กิจกรรม  
1. ศึกษาหลักสูตรท่ีเนนทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 
ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
2. ประชุมชี้แจงใหโรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูหลักสูตรท่ีเนนทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทํา ตาม
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21    
3. ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรท่ีเนนทักษะอาชีพเพ่ือ
การมีงานทํา ตามแนวทางการจัดทักษะ การเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 และสรางเครื่องมือการวัดผลใหตรงตาม
สภาพจริง  
4. ดําเนินการจัดทําระบบเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ 
ในการจัดทําขอมูลสารสนเทศโรงเรียน เพ่ือการบริหาร
จัดการ และการจัดกระบวนการเรียนรู   

 
ม.ค. – มี.ค. 63 
 
 
 
มิ.ย. – ก.ย.63 
 
พ.ค.– ก.ย. 63 
 
 
พ.ค.– ก.ย. 63 

สพม.26 / 
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สพม.26
สถานศึกษา 

3 ข้ันประเมินผล 
สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน  

 
ก.ย. 63 

สพม.26
สถานศึกษา 

 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 60,000 บาท (หกหม่ืนบาทถวน)  
ท่ี 

รายการ งบประมาณ 
จําแนกตามรายการ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1  
1. การประชุมปฏิบัติการการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือ
การมีงานทํา หลักสูตรระยะสั้น  
- คาอาหารและอาหารวาง
เครื่องดื่ม (150 คน X1 วัน 
X160 บาท) 
- คาตอบแทนวิทยากร  12 
ชั่วโมงๆ 600 บาท 
- คาท่ีพักวิทยากร 
- คาวัสดุ/จัดทําเอกสาร/จัดทํา
ปาย 

60,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4,200 
 

 
 
 
 
 
19,200 
 
 
 
3,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
12,000     
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ท่ี 

รายการ งบประมาณ 
จําแนกตามรายการ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

2 กิจกรรมท่ี 2 การจัดประกวด  
และยกยองชมเชยสถานศึกษาท่ีมี
วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best 
Practice)  
เก่ียวจัดการศึกษาเพ่ือการมีงาน
ทําระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร
ระยะสั้นใหกับสถานศึกษา
(คาใชจาย 
จํานวน 100 คน จัด 1 วัน) 
- คาอาหารกลางวัน /อาหารวาง
เครื่องดื่ม (100X1X160) 
- คาวัสด ุ

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,600 

  60,000 4,200 38,200 17,600 
หมายเหตุ ขอถ่ัวจายทุกรายการ 
 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัววัดความสําเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. ครูมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรท่ีเนนทักษะ
อาชีพเพ่ือการมีงานทํา ตามแนวทางการจัดทักษะ 
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 รอยละ 80 
2. ครูผูสอนนําหลักสูตรท่ีเนนทักษะอาชีพเพ่ือการมีงาน
ทําและเครื่องมือวัดผลและประเมินผลสูการปฏิบัติจริง
ไดรอยละ 80 
3. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ ในการ
จัดทําขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการ
จัดกระบวนการเรียนรูทุกโรงเรียน 
4. โรงเรียนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะ
อาชีพเพ่ือการมีงานทําบรรลุตามเปาหมายทุกโรงเรียน 

1. สังเกต 
2. การสอบถาม 
3. นิเทศติดตาม 
และประเมินผล 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบนิเทศ 
ติดตาม 

 
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ครูมีความรูความเขาใจและสามารถจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ 
ศตวรรษท่ี 21 (Learning and Innovation Skills) 
 2. ครูผูสอนมีหลักสูตรท่ีเนนทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทํา ตามแนวทางการจัดทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และสามารถนําหลักสูตรสูการปฏิบัติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 3. ครูผูสอนมีเครื่องมือการวัดผลใหตรงตามสภาพจริง และประเมินผลโดยเนนการประเมิน 
ความสมดุลเชิงคุณภาพ 
 4. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ ในการจัดทําขอมูลสารสนเทศโรงเรียนเพ่ือการ
บริหารจัดการ และการจัดกระบวนการเรียนรู 
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โครงการ  คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สนองนโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย  
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 26 
ผูรับผิดชอบ               นางสาวไพลิน  ภูมิวนั  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ   
ระยะเวลาดําเนินการ     กันยายน   -  ตุลาคม 2563 
................................................................................................................................................................ 
1.  หลักการและเหตุผล 
  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน เปนงานท่ีสนองพระราช
ปรารภ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดดําเนินการตั้งแตป
การศึกษา 2506 เปนตนมา โดยท่ีทรงมีพระประสงคท่ีจะพระราชทานรางวัลใหแกนักเรียนท่ีมีความ
ประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษา เลาเรียนจนไดผลดีรวมท้ังโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาดีจน
นักเรียนไดรับผลการเรียนดีเปนสวนรวม โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรับผิดชอบ
การดําเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึง
กระบวนการในการดําเนินงานคัดเลือกเริ่มต้ังแตการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับจังหวัด  
ระดับกลุมจังหวัด และสงผลการคัดเลือกใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตรวจสอบ            
เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการในระดับกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาคัดเลือกและประกาศผล 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทานในแตละปการศึกษาตอไป 
2.  วัตถุประสงค 
  2.1  เพ่ือดําเนินการสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในอันท่ีจะนํามาซ่ึงความเจริญรุงเรืองในดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศใหดํารงสภาพท่ีดี 
  2.2  เพ่ือคัดเลือกนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความประพฤติดี  มีผลการเรียนดี   
มีกิจกรรมรวมกับสถานศึกษาอยางสมํ่าเสมอ มีความคิดสรางสรรค  มีความเปนผูนํา มีคุณธรรม
จริยธรรม และผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษตอนักเรียนและบุคคลท่ัวไป  
  2.3  เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจัดการศึกษาไดมาตรฐานดีเดนในดาน
ตาง ๆ ตามขอบเขตการประเมิน 
3. เปาหมาย 
  3.1 ประเมินคัดเลือกประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  แบงเปน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง  ขนาดใหญ 
  3.2 ประเมินคัดเลือกประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบงเปน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง  
ขนาดใหญ 
  3.3 ประเภทและจํานวนรางวัล ทุกระดับมี 3 รางวัล  ขนาดละ 1 รางวัล 
  3.4 โรงเรียนในสังกัด สพม.26 
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4. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4.1 สถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจงความประสงคขอเขารับการประเมินตอ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ท้ังประเภทนักเรียนและสถานศึกษา ภายในวันท่ี 
30 สิงหาคม 2563 
 4.2  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประเมินคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษาตามระดับและขนาดของสถานศึกษา ภายในเดือนกันยายน 2563 
 
5.  งบประมาณ  จากงบบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จํานวน  20,000  บาท  
(หนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถวน)   รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้  
 
ท่ี กิจกรรม คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ รวม 
1 การประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล

พระราชทาน 
15,000 

 
     3,000 2,000 20,000 

 
 รวมท้ังสิ้น 20,000 

(หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ) 
 
6.  การประเมินผล 
   คณะกรรมการประเมินคัดเลือก  - ประเภทสถานศึกษา  คัดเลือก 2 ระดับ ๆ ละ 3 ขนาด     
                                                 - ประเภทนักเรียน       คัดเลือก 2 ระดับ ๆ ละ 3 ขนาด  
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ผูบริหารและครูมีความรูความเขาใจรูปแบบการประเมินและวิธีการประเมินแบบใหม  
        2. นักเรียนไดแสดงออกถึงความรูความสามารถของตนเองอยางชัดเจนตามศักยภาพ 
      3. สถานศึกษาไดพัฒนาดานคุณภาพนักเรียน  ดานการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ                    
ดานบุคลากร  ดานการบริหารจัดการ  ความสัมพันธกับชุมชน  และอาคารสถานท่ี 
 4. หนวยงานมีตัวแทนนักเรียนและสถานศึกษาแตละระดับ/ขนาด เพ่ือเขารับการประเมิน
คัดเลือก ในระดับสูงข้ึนตอไป 
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งาน/โครงการ     การพัฒนาหลักสตูรการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ 
       เทคโนโลยใีนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
แผนงาน      โครงการตอเนื่อง 

สนองนโยบาย สพฐ.   นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 
       ของประเทศ  
       นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของมนุษย 
       ตัวช้ีวัดท่ี 4 ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเชื่อมโยงสูอาชีพ 
       และการมีงานทํา มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ   กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ     นางสาวฐิตารีย วิลัยเลิศ  ศึกษานิเทศก สพม.26 และคณะศึกษานิเทศก 
ระยะเวลาท่ีดําเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
................................................................................................................................................................ 
  

1.  หลักการและเหตุผล 

 

กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดดําเนินการทบทวน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนําขอมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579  
มาใชเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรใหมีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งข้ึน ในระยะสั้น
เห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและสาระภูมิศาสตร 
ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซ่ึงมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ  
และเปนรากฐานสําคัญท่ีจะชวยใหมนุษยมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ 
สามารถวิเคราะหปญหา หรือสถานการณ ไดอยางรอบคอบและถ่ีถวน สมมารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการบูรณาการกับความรูทางดานวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางานดวยกระบวนการอกแบบเชิงวิศวกรรมท่ีนําไปสูการ
คิดคนสิ่งประดิษฐ หรือสรางนวัตกรรมตาง ๆ ท่ีเอ้ือประโยชนตอการดํารงชีวิต การใชทักษะการคิดเชิง
คํานวณ ความรูทางวิทยาการคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีและการสื่อสารในการแกปญหาท่ีพบในชีวิต
จริงไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใชความรู ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร เรียนรูสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวอยางเขาใจสภาพท่ีเปนอยูและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือนําไปสู
การจัดการและปรับใชในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพอยางสรางสรรค ดังนั้นมาตรฐานการ
เรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 จึงไดจัดทําข้ึน เพ่ือใหสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใชเปนกรอบในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเปนแนวทางใหผูท่ีเก่ียวของเขาใจใน
เปาหมายการพัฒนาผูเรียน และมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด
ไว ดังนั้นเพ่ือใหไดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดในตัวบงชี้และตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงไดจัดทําโครงการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2563  ข้ึน    
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2. วัตถุประสงคโครงการ 

 

 2.1 เพ่ือสรางความรู เขาใจ การนํามาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรู  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไปสูการปฏิบัติ 
  2.2 เพ่ือใหสถานศึกษาในสังกัดใชเปนกรอบในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผูเรียน 
  2.3 เพ่ือใหผูบริหารและครูมีความเขาใจท่ีชัดเจนตรงกัน สามารถนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ 
ไดอยางม่ันใจและมีประสิทธิภาพ 
 2.4 เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ 
 

3. เปาหมายการดําเนินโครงการ 

 

 3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวม 105 คน ศึกษานิเทศก 10 คน  
และคณะวิทยากรพ่ีเลี้ยง 10 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 125 คน 
 3.1.2 คนหานวัตกรรมหรือวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) การพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวน 35 โรงเรียน   
 3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
   2.1 เพ่ือสรางความรู เขาใจ การนํามาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการ
เรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสูการปฏิบัติ 
   2.2 เพ่ือใหสถานศึกษาในสังกัดใชเปนกรอบในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัด 
การเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผูเรียน 
   2.3 เพ่ือใหผูบริหารและครู มีความเขาใจท่ีชัดเจนตรงกัน สามารถนําหลักสูตร 
ไปสูการปฏิบัติไดอยางม่ันใจและมีประสิทธิภาพ 
  2.4 เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ 
 2.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
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4. กิจกรรม และระยะเวลา ดําเนินโครงการ 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 การวางแผน  (Plan) 

1.1 ศึกษาสภาพปจจุบัน / ปญหา   
     ในสวนท่ีเก่ียวของกับโครงการฯ 
1.2 ศึกษาผลการดําเนินโครงการฯ  
     ในปท่ีผานมา 
1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเปน 
     ไปได ในการพัฒนาโครงการฯ 
1.4 จัดทําโครงการฯ นําเสนอผูบริหาร 
     บริหาร 

1 พ.ค. 63  ถึง 
30 พ.ค. 63 

ดร.ฐิตารีย  วิลัยเลิศ 
และคณะ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติ  (Do) 
2.1 ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจง 
     โครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
2.2 ดําเนินงานตามโครงการฯ ตางๆ  
     โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
     2.2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ   
“การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
และเทคโนโลย”ี 
     2.2.2 คนหานวัตกรรมหรือวิธีการ
ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 

1 มิ.ย. 63  ถึง 
25 ส.ค. 63 

 
 
 

11 – 12 มิ.ย. 63   
 
 
 

29 ส.ค. 63 

ดร.ฐิตารีย  วิลัยเลศิ 
และคณะ 

 
 
 

ดร.ฐิตารีย  วิลัยเลิศ 
และคณะ 

 
 

ดร.ฐิตารีย  วิลัยเลิศ 
และคณะ 

3 ข้ันนิเทศติดตามผล (Check) 
    นิเทศติดตามการดําเนินงาน  
และอํานวยความสะดวกในการดําเนิน
กิจกรรมของผูเก่ียวของใหเปนไปตาม
ภาระงานท่ีโครงการฯ กําหนด 

1 มิ.ย. 63  ถึง 
30 ส.ค. 63 

 
 

ผูอํานวยการ 
กลุมนิเทศฯ 

4 ข้ันสรุปและประเมินผล (Act) 
  4.1 สรุปประเมินโครงการ 
  4.2 จัดทํารายงานโครงการฯ  
       นําเสนอผูบริหาร 

25 – 30 ส.ค. 63 ดร.ฐิตารีย  วิลัยเลิศ 
และคณะ 
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5. งบประมาณ  และสถานท่ีดําเนินโครงการ 
 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน  20,000 บาท  
รายละเอียดประกอบการใชจาย  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
รายละเอียดการใชงบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมคณะกรรมการวาง
แผนการดําเนินงาน จํานวน 10 คน 

    

1 คาอาหารวางเครื่องดื่ม (10X1X30) 300 - 300 - 
2 คาอาหารกลางวัน (10X1X100) 1,000 -  1,000 - 

รวมท้ังส้ิน 
ถัวจายทุกรายการ 

1,300 บาท 
(หนึ่งพันสามรอยบาทถวน)   

กิจกรรมท่ี 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ   
“การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
และเทคโนโลย”ี กลุมเปาหมาย ไดแก 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี จํานวน 35 โรงเรียน  
รวม 35 คน และคณะกรรมการดําเนินงาน  
จํานวน 15 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 50 คน  

    

1 คาอาหารวางเครื่องดื่ม (50X2X30) 3,000 - 3,000 - 
2 คาอาหารกลางวัน (50X1X100) 5,000 - 5,000 - 
3 คาตอบแทนวิทยากร (1X1X600X6)  3,600 3,600 - - 
4 คาวัสด ุ+ จัดทําเอกสาร 7,100 - - 7,100 

รวมท้ังส้ิน 
ถัวจายทุกรายการ 

18,700 บาท 
(สองหม่ืนหนึ่งพันหกรอยบาทถวน)   

กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
จํานวน 35 โรงเรียน  

    

รวมท้ังส้ิน 
ถัวจายทุกรายการ 

 

(ใชงบการนิเทศ ติดตามฯ ตามปกติ) 
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ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
รายละเอียดการใชงบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
กิจกรรมท่ี 4 นําเสนอผลงานท่ีมีวิธีปฏิบัติ 
ท่ีเปนเลิศ (BP) เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู 
การงานอาชีพและเทคโนโลยีในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ในงานตลาดนัดวิชาการ 
เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

  
 
 
 

  
 
 
 
 

รวมท้ังส้ิน 
ถัวจายทุกรายการ 

 

(ใชงบบูรณาการรวมกับงานตลาดนัดวิชาการ) 

กิจกรรมท่ี 6 สรุปผลการดําเนินงาน     
กิจกรรมท่ี 6 มอบโลรางวัล ยกยองเชิดชู
เกียรติเพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจให
พัฒนางานตอไป 

 
- 

รวมท้ังส้ิน 
ถัวจายทุกรายการ 

 
(ใชงบบูรณาการรวมกับงานตลาดนัดวิชาการ) 

 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัด 

รอยละ 85 ครูและผูบริหารมีความเขาใจท่ีชัดเจน
ตรงกัน สามารถนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติได 
อยางม่ันใจและมีประสิทธิภาพ 

- ศึกษาเอกสาร 
ผลการประเมิน 

- ผลการประเมิน 
รอบสาม 

รอยละ 85 ครสูามารถจัดการเรียนการสอน 

พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ทักษะและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเต็ม
ศักยภาพ 

- ตรวจสอบเอกสาร - แบบตรวจสอบ
เอกสาร 

รอยละ 85 นักเรียนไดรับการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 

- ประเมินจากผลการปฏิบัติ 
และรองรอย 

- แบบสอบถาม 

- รองรอย 
รอยละ 85 ผูรับบริการมีความพึงพอใจ - สอบถามความคิดเห็น - แบบสอบถาม 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 ครูและผูบริหารมีความเขาใจท่ีชัดเจนตรงกัน สามารถนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติได 
อยางม่ันใจและมีประสิทธิภาพ 
 7.2 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ทักษะและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ 
 7.3 นักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพดวยวิธีการท่ีเหมาะสม  และสอดคลองกับผูเรียน  
 7.4 นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษากําหนด 
 7.5 สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง  มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสม มีความสอดคลองกับ 
ความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน   
 7.6 สถานศึกษาไดรับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง และเปนระบบ
จากการมีสวนรวมของทุกฝาย  
 7.7 สพม.26 มีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศดานการบริหารจัดการท่ีเปนแบบอยาง  
 7.8 สพม.26 มีเครือขายผูประเมินภายในสถานศึกษาเกิดจากการมีสวนรวมทุกฝายท่ีเก่ียวของ
กับการศึกษาของสถานศึกษา 
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โครงการ                พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
      พุทธศักราช (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยใชวิจัยเปนฐาน 
นโยบายท่ี              ขอ 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
เปาประสงค       ขอ 1 ผูเรียนเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ มีสมรรถนะ ทักษะ และ 
      คุณลักษณะท่ีสําคัญจําเปนในศตวรรษท่ี 21   
ประเด็นกลยุทธท่ี       ขอ 3.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอ้ือตอ 
      การพัฒนา สมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี  
      21  
                             ขอ 3.3 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
      มีความเปนเลิศ ดานวิชาการ นาไปสูการสรางขีดความสามารถในการ 
      แขงขัน 
สนองจุดเนน สพม.26  ขอ 6, 10, 11, 12 

กลุมท่ีรับผิดชอบ     กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ       นางกรนันท  วรรณทวี 
ระยะเวลาท่ีดําเนินการ มีนาคม-กันยายน 2563 
................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
   กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดดําเนินการ
ทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนําขอมูลจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2560-2579 มาใชเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรใหมีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งข้ึน ใน
ระยะสั้นเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและสาระ
ภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซ่ึงมีความสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศ และเปนรากฐานสําคัญท่ีจะชวยใหมนุษยมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปน
ระบบ สามารถวิเคราะหปญหา หรือสถานการณ ไดอยางรอบคอบและถ่ีถวน สมมารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการบูรณาการกับความรูทางดานวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางานดวยกระบวนการอกแบบเชิงวิศวกรรมท่ีนําไปสูการ
คิดคนสิ่งประดิษฐ หรือสรางนวัตกรรมตาง ๆ ท่ีเอ้ือประโยชนตอการดํารงชีวิต การใชทักษะการคิดเชิง
คํานวณ ความรูทางวิทยาการคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีและการสื่อสารในการแกปญหาท่ีพบในชีวิต
จริงไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใชความรู ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร เรียนรูสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวอยางเขาใจสภาพท่ีเปนอยูและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือนําไปสู
การจัดการและปรับใชในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพอยางสรางสรรค มาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใหสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใชเปนกรอบในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเปนแนวทางใหผูท่ีเก่ียวของเขาใจใน
เปาหมายการพัฒนาผูเรียน และมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด
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ไวผานประสบการณในการทํา กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) 
หรือ กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)  
           สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง มาตรฐาน
และตัวชี้วัด พ.ศ. 2560) สูการปฏิรูปการเรียนรูยุคไทยแลนด 4.0 เพ่ือใหทุกโรงเรียนสามารถพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา และครูสามารถนําหลักสูตรไปสูการจัดการเรียนรูระดับชั้นเรียน ท่ีสอดคลองกับ
การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ยุคไทยแลนด 4.0 ดวยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ท่ีเปน
ระบบ มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ โดยใชวิจัยเปนฐาน สูความยั่งยืนสืบไป  
 
2. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือสรางความรู เขาใจ การนํามาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใชวิจัยเปนฐาน 
  2.เพ่ือใหสถานศึกษาในสังกัดท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใชเปนกรอบในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผูเรียนโดยใชวิจัยเปนฐาน 
  3.เพ่ือใหผูเก่ียวของท้ังระดับ เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษามีความเขาใจท่ีชัดเจนตรงกัน 
สามารถนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติไดอยางม่ันใจและมีประสิทธิภาพโดยใชวิจัยเปนฐาน 
 3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนางานหลักสูตรในสังกัดทุกคน จํานวน 70 คน 

 3.1.2  กิจกรรมถอดประสบการณ PLC การพัฒนาโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
คําอธิบายรายวิชา โครงสรางรายวิชา และระเบียบการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และถอดประสบการณ PLC การทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยใชวิจัยเปนฐาน จํานวน 1 ครั้ง 1 วัน  (5 
คน/โรงเรียน) รวม 190 คน 
  3.1.3 นิเทศ ติดตามสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงตัวชี้วัด พ.ศ. 2560) โรงเรียนละ 2 ครั้ง/ภาค
เรียน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง  มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสม มีความสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียนและทองถ่ินโดยใชวิจัยเปนฐาน 

 3.2.2 สถานศึกษาไดปรับปรุงหลักสูตรตามกลุมสาระเรียนรูท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 3.2.3 ครูมีความรูความเขาใจและสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยใชวิจัยเปนฐาน 
  3.2.4 นักเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแกปญหา 
การทํางาน ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เปนระบบและยั่งยืน  
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4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะทํางานเพ่ือเตรียมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูถอดประสบการณ หลักสูตรสถานศึกษา  
โดยใชวิจัยเปนฐาน 

มีนาคม 2563 นายอภิชาต เข็มพิลา  
และคณะศึกษานิเทศก 

2 กิจกรรมถอดประสบการณและเติมเต็ม PLC 
การพัฒนาโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  โดย
ใชวิจัยเปนฐาน 

เมษายน 2563 ดร.กรนันท วรรณกวี  
และคณะศึกษานิเทศก 

3 นิเทศ ติดตามสนับสนุนพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา สาระคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และภูมิศาสตร และยกยองเชิดชู
เกียรติ 

เมษายน 2563 นส.อิทธิ์ณณัฐฏ นันแกว
และคณะศึกษานิเทศก 

 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จํานวน  50,000 
บาท (ถัวจายทุกรายการ) 
 

รายการ งบประมาณ 
จําแนกตามรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะทํางาน  
   (จํานวน 15 คน 1 วัน) 

    

   -คาอาหาร-เบรก (15*160*1) 2,400 - 2,400 - 
รวมกิจกรรมท่ี 1 2,400 - 2,400 - 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมถอดประสบการณการ     
   และเติมเต็ม พัฒนาโครงสรางหลักสูตร    
   สถานศึกษา (1 ครั้ง 1 วัน จํานวน 190 คน)  
   -คาอาหาร-เบรก (120*160*1) 
   -คาเอกสาร-เกียรติบัตร-รางวัล 

 
 
 

30,400 
17,200 

 
 
 

- 

 
 
 

30,400 
- 

 
 
 

- 
17,200 

รวมกิจกรรมท่ี 2 47,600 - 30,400 17,200 
กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ติดตามสนับสนุนพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและยกยองเชิดชูเกียรติ 
(โรงเรียนละ 2 ครั้ง/ภาคเรียน) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
รวมกิจกรรมท่ี 3 บูรณาการในงบฯ นิเทศติดตามและประเมินผล สพม.

26 
รวมท้ังส้ิน (ถัวจายทุกรายการ) 50,000 - 32,800 17,200 
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6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 
รอยละ 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 

1. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร 
    สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน 
    พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  
    2560) ใชในปการศึกษา 2561 (ม.1, 2, 3, 4, 5, 6)  
2. ครูไดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนว 
    ปฏิรูป ยุคไทยแลนด 4.0 ท่ีเนน Active Learning  
    ท่ีเนนกระบวนการคิด ดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
    สอดคลองกับธรรมชาติวิชาและเนนกระบวนการ
คิด 
3. นักเรียนไดรับการพัฒนาตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด  
   สมรรถนะ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และคานิยมท่ีดี 

100 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

90 

-ตรวจหลักสูตร 
-สัมภาษณ 
 
 
-ตรวจคําอธิบาย
รายวิชา 
-ตรวจโครงสราง
รายวิชา 
-ตรวจหนวยการ
เรียนรู 
-ตรวจแผนการเรียนรู 
-สังเกตการสอน 
-ตรวจ ปพ. 
-สังเกตการเรียนรู 
-ตรวจผลงานนักเรียน 
-สัมภาษณ 

-บันทึกนิเทศ 
-แบบสัมภาษณ 
 
 
-บันทึกสังเกต 
-แบบสังเกตการ
สอน 
 
 
 
-บันทึกการตรวจ 
ปพ. 
-แบบสังเกต 
-แบบตรวจผลงาน 
-แบบสัมภาษณ 
 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
          9.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ไดแนวทางการปรับหลักสูตร และการ
บริหาร จัดการกิจกรรมสูการจัดการเรียนรูยุคไทยแลนด 4.0 
  9.2 ครูไดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรยีนรู/สื่อ/นวัตกรรมตามแนวปฏิรูปการเรียนรูยุคไทย
แลนด 4.0 แบบ Active Learning ท่ีเนนกระบวนการคิด  
          9.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาไดเรียนรูผานกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ี
เนน กระบวนการคิด ท่ีสอดคลองกับธรรมชาติวิชา อยางมีคุณภาพ สงผลใหมีผลสัมฤทธิ์/สมรรถนะ
สูงข้ึน และสามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ 
          9.4 ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจและใหความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพของ
โรงเรียน 
  9.5. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจ สามารถนํามาตรฐานและ
ตัวชี้วัด ท่ีไดปรับปรุงแกไข  ไปสูการปฏิบัติไดอยางม่ันใจและมีประสิทธิภาพ 
  9.6 .สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง  มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสม มีความสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน 
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โครงการ                PLC : พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรูวิทยาศาสตร  
สนองนโยบายท่ี 3          ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
สนองจุดเนน สพม.26      ขอ 6, 10, 11, 12, 14 

กลุมท่ีรับผิดชอบ            กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ             นางกรนันท  วรรณทวี  
ระยะเวลาท่ีดําเนินการ     มีนาคม-กันยายน 2563 
................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการศึกษาในปจจุบันครูคือผูเอ้ืออํานวยใหเกิดการเรียนรูและเปนผูทํางานรวมกับ
นักเรียนใน การแสวงหาและปอนขอมูลท่ีถูกตอง  ใหกับนักเรียน สื่อการเรียนรูหรือนวัตกรรมตาง ๆ 
ท่ีครูนํามาใชจัดกิจกรรม การเรียนรูหากมีความหลากหลายท้ัง สื่อธรรมชาติ  สื่อสิ่งพิมพ สื่อ
เทคโนโลยี และ สื่ออ่ืน ๆ จะชวยสงเสริมใหการจัดการเรียนรูเปนไปอยาง มีคุณคา นาสนใจ ชวนคิด 
ชวนติดตามเขาใจงาย  และรวดเร็วข้ึน รวมท้ังจะชวยกระตุนใหนักเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรู 
เกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง ลึกซ้ึงและตอเนื่องตลอดเวลา  ดังนั้นฝายวิชาการจึงจัดโครงการนี้ข้ึน
เพ่ือเปนการสงเสริมใหครูคิดคน สรางสรรคสื่อการการเรียนรูและนวัตกรรมตาง ๆไดอยางหลากหลาย 
เปนการพัฒนาสื่อการการเรียนรูและนวัตกรรมตาง ๆ ใหสามารถนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพอีกท้ัง
เปนการสนับสนุนครูในการสรางสรรค ผลงานทางวิชาการใหกาวหนาเปนแบบอยางแกผูท่ีอยูรอบขาง
อีกดวยวิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของ
กับทุกคนท้ังในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชและ
ผลผลิตตาง ๆท่ีมนุษยไดใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางานเหลานี้ลวนเปนผลของ
ความรูวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืน ๆ  วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยได
พัฒนาวิธีคิดท้ังความคิดเปนเหตุเปนผลคิดสรางสรรค คิดวิเคราะหวิจารณ  มีทักษะสําคัญในการ
คนควาหาความรู ความสามารถในการแกปญหาอยาง เปนระบบสามารถตัดสินใจโดยใชขอมูล ท่ี
หลากหลายและมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซ่ึงเปน
สังคมแหงการเรียนรู (Knowledge based society) ดังนั้น ผูเรียนทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการ
พัฒนาใหรูวิทยาศาสตรเพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึน
สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม ดังนั้นการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
ในสถานศึกษาเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน และสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 
21 ท่ีเนนใหผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปน ไดแก 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)  ทักษะ
ดังกลาวจําเปนตองอาศัยนวัตกรรมและสื่อการสอนสมัยใหมเขามาใชในการจัดการเรียนรู เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตรมีหลายเรื่องท่ีเปนนามธรรมนักเรียนทําความเขาใจไดยากนวัตกรรมและสื่อการสอนเปน
สิ่งท่ีชวยเปนตัวกลางในการถายทอดเนื้อหาจากผูสอนไปยังผูเรียนชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจเนื้อหา
บทเรียนท่ียุงยากซับซอนไดงายข้ึน ชวยใหเกิดความคิดมโนมติในเรื่องท่ีศึกษาไดอยางถูกตองและ



191 
 

รวดเร็ว ชวยกระตุนเราความสนใจของผูเรียนทําใหเกิดความรูสนุกสนานอยากเรียน สงผลใหการเรียน
การสอนวิทยาศาสตรมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   ดังนั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงไดจัดทําโครงการ PLC : PLC : 
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรูวิทยาศาสตร เพ่ือใหครูสามารถสรางนวัตกรรมท่ีใชในการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตรใหมๆ ท่ียังไมเคยมีใชมากอนหรือเปนการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมท่ีมีอยูแลวให
ทันสมัยและใชไดผลดียิ่งจะชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีเนน
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
          2.2 เพ่ือพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน    
  2.3 เพ่ือจัดสราง จัดหา และพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู 
 2.4 เพ่ือจัดเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรยีน นําไปสูการ
เผยแพรผลงานและยกยองเชิดชูเกียรติ 
 3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 กิจกรรม PLC ครูแกนนําผูสอนวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตนเพ่ือสราง 
สื่อและเทคโนโลยีการเรียนรูวิทยาศาสตร  จํานวน 50 คน และศึกษานิเทศก 15 คน  รวม 65 คน 
 3.1.2 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม นิเทศ ติดตาม การเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนดวยสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรูวิทยาศาสตร  คนละ 2 ครั้ง/ภาคเรียน 
 3.1.4 กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน นําไปสูการ
เผยแพรผลงานและยกยองเชิดชูเกียรติ 1 ครั้ง/ปการศึกษา 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ครูสามารถพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนท่ีเนนทักษะในศตวรรษท่ี 21ท่ีเนน Active Learning อยางมีคุณภาพ 
          3.2.2 ครูมีนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนตามบริบทของปญหาและสภาพแวดลอม  
 3.2.3 ครูไดรับการนิเทศ และมีโอกาสนําเสนอผลงานทางวิชาการสูการพัฒนาวิชาชีพดวยความ
ภาคภูมิใจ 
          3.2.4 นักเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแกปญหา 
การทํางาน ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เปนระบบและยั่งยืน  
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4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมเตรียมการสรางสื่อ/คูมือ/เครื่องมือ/ปฏิทินงาน  
ของคณะทํางาน/กรรมการ 

26 มกราคม 
2562 

นางกรนันท   วรรณทวี 
 

2 กิจกรรม PLC ครูแกนนําผูสอนวิชาวิทยาศาสตร 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนเพ่ือสรางสื่อและเทคโนโลยี
การเรียนรูวิทยาศาสตร (1 วัน) 

มีนาคม 2562 นางกรนันท   วรรณทวี 
และทีม ศน.วิทยาศาสตร 

4 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม นิเทศ ติดตาม การเรียนรู
วิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนดวยสื่อและ
เทคโนโลยีการเรียนรูวิทยาศาสตร 

พค.-กย.2562 นางกรนันท   วรรณทวี 
และทีม ศน.วิทยาศาสตร 

5 กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียน
เรียนรูและผลงานนักเรียน นําไปสูการเผยแพรผลงาน
และยกยองเชิดชูเกียรติ 

กันยายน 2562 ดร.นวพรรดิ์ นามพุทธา  
และคณะศึกษานิเทศก 

 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพฐ.  จํานวน 16,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) 
 

รายการ งบประมาณ 
จําแนกตามรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเตรียมการสรางสื่อ/คูมือ/
เครื่องมือ/ปฏิทินงาน ของคณะทํางาน/กรรมการ 
จํานวน 1 ครั้ง 1 วัน  

 
 
 

   

รวมกิจกรรมท่ี 1 - - - - 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม PLC ครูแกนนําผูสอนวิชา
วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1, 2 เพ่ือ
สรางสรางสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู
วิทยาศาสตร 
      -คาอาหาร-เบรก (65*160*1) 
      -คาวุฒิบัตร/คาเอกสาร/สื่อ 
      -คาตอบแทนวิทยากร 

 
 
 

10,400 
2,000 
3,600 

 
 
 

- 
- 

3,600 

 
 
 

10,400 
- 
- 

 
 
 

- 
2,000 

- 

รวมกิจกรรมท่ี 2 16,000 3,600 10,400 2,000 
กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ติดตาม นิเทศ ติดตาม การ
เรียนรูวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาท่ี 1, 2 
ดวยสรางสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู
วิทยาศาสตร(จํานวน 2 ครั้ง/โรง/ภาคเรียน) 

 
 

 
 

 
 

 

รวมกิจกรรมท่ี 3 บูรณาการในงบฯ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล สพม.26 
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รายการ งบประมาณ 
จําแนกตามรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผล
การจดัการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน 
นําไปสูการเผยแพรผลงานและยกยองเชิดชู
เกียรติ 

    

รวมกิจกรรมท่ี 4 บูรณาการในงบฯ ตลาดนัดวิชาการ สพม.26 
รวมท้ังส้ิน (ถัวจายทุกรายการ) 16,000 3,600 10,400 2,000 

 
6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 
รอยละ 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 

1. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 100 -ตรวจหลักสูตร 
-สัมภาษณ 

-บันทึกนิเทศ 
-แบบสัมภาษณ 

2. ครูไดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และพัฒนาสรางสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

80 -ตรวจแผนจัดการ
เรียนรู 
-สังเกตการสอน 

-บันทึกสังเกตการสอน 
-แบบสังเกตการสอน 

3. นักเรียนไดรับการพัฒนาตามมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด สมรรถนะ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค
และคานิยมท่ีดี 

80 -ตรวจ ปพ. 
-สังเกตการณเรียนรู 

-บันทึกการตรวจ ปพ. 
-แบบสังเกต 

4. ครูและนักเรียนมีเวทีแสดงผลงานทาง
วิชาการ ไดรับการเชิดชูเกียรติ และเกิดความ
ภาคภูมิใจ 

50 -ตรวจ/ประเมินผล
งาน 
-สัมภาษณ 

-ตรวจ/ประเมินผลงาน 
-แบบสัมภาษณ 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
          7.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ไดแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 7.2 ครูไดแนวทาง สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวปฏิรูป
การเรียนรูยุคไทยแลนด 4.0 โดยใชสรางสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 7.3 ครูและโรงเรียนสรางเครือขาย (PLC) เพ่ือการจัดการเรียนรู และการบริหารจัดการชั้น
เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรูยุคไทยแลนด 4.0    
          7.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาไดเรียนรูผานกิจกรรมการเรียนรู อยางมีคุณภาพ มี
ผลสัมฤทธิ์  และสมรรถนะสูงข้ึน และสามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ 
          7.5 ผูปกครอง และชุมชนใหความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพของโรงเรียน 
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โครงการ                PLC : พัฒนาการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาดวยชุดกิจกรรม Active  
      Learning บูรณาการ 
นโยบายท่ี                ขอ 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
เปาประสงค         ขอ 3  ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพในแตละชวงวัย 
      อยาง มีคุณภาพมีทักษะ ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็นกลยุทธท่ี         ขอ 3.3 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
      มีความเปนเลิศ ดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  
                             ขอ 3.7 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา นา Digital Technology มาใชใน 
      การจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ  
      และความถนัด สรางสังคมฐานความรู (Knowledge-Based Society)เพ่ือ 
      การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
สนองจุดเนน สพม.26      ขอ 6, 10, 11, 12, 14 

กลุมท่ีรับผิดชอบ          กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ            นางกรนันท   วรรณทวี  
ระยะเวลาท่ีดําเนินการ   มีนาคม-กันยายน 2562 
................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยมพระมหากษัตริยท่ีทรงเปนแบบอยางท่ีดีตอประชาชนในการออกกําลังกาย ดังนั้น
ประชาชนควรตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาพเพราะสุขภาพเปนเปนคุณคาสูงสุดของมนุษยชาติ
การมีสุขภาพท่ีดีเปนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคประการแรกของคนไทยท่ีรัฐบาลไดกําหนดไวเปน
นโยบายและมาตรการในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสามารถยืนหยัดอยางไทยใน
ประชาคมโลกท้ังปจจุบันและอนาคต 
  สุขศึกษาและพลศึกษาเปนการศึกษาดานสุขภาพท่ีมีเปาหมายเพ่ือการดํารงสุขภาพการสราง
เสริมสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนใหยั่งยืน การจัดกิจกรรม
เปนผลจากการเรียนรูของผูเรียน ท่ีนํามาใชในสถานการณจริง เพ่ือใหผูเรียนมีประสบการณตรง ไดนํา
ความรูและทักษะจากการเรียนรูมาบูรณาการเชื่อมโยงในชีวิตจริง ฝกการทํางานเปนกลุม การจัดการ 
การแกปญหา ความคิดริเริ่มสรางสรรค กอใหเกิดคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะในการดํารงชีวิต ท่ี
ดีมีคุณภาพ สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเนนใหผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปน 
ไดแก 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)  ทักษะดังกลาวจําเปนตองอาศัยนวัตกรรมและสื่อ
การสอนสมัยใหมเขามาใชในการจัดการเรียนรู เนื้อหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษามีหลายเรื่องท่ีเปน
รูปธรรมนักเรียนทําความเขาใจไดยากนวัตกรรมและสื่อการสอนเปนสิ่งท่ีชวยเปนตัวกลางในการ
ถายทอดเนื้อหาจากผูสอนไปยังผูเรียนชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาบทเรียนท่ียุงยากซับซอนได
งายข้ึน ชวยใหเกิดความคิดมโนมติในเรื่องท่ีศึกษาไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ชวยกระตุนเราความ
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สนใจของผูเรียนทําใหเกิดความรูสนุกสนานอยากเรียน สงผลใหการเรียนการสอนสุขศึกษาและพล
ศึกษามีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงทักษะกีฬาตาง ๆ เปนพ้ืนฐานในการพัฒนาการเลนกีฬาชนิดนั้น 
ๆเปนอยางมาก เม่ือบุคคลมีทักษะของ  กีฬา  ชนิดนั้นดีก็จะทํา ใหการเลนกีฬาไดดีสนุกสนาน  ซ่ึง
การแขงขันกีฬาแตละประเภทมีความจําเปนในการพัฒนาทางดานจิตใจ รางกายอารมณ และสังคม 
ของบุคคล ถาบุคคลในชาติมีการพัฒนาดานดังกลาวก็จะเปนการพัฒนาชาติไดสวนหนึ่งคุณธรรมใน
ดานตาง ๆ รวมท้ังไหวพริบในการ แกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี จากผลการดําเนินกิจกรรมใน 
ปการศึกษา 2559 พบวานักเรียนไดพัฒนาดานทักษะการเลนกีฬาบาสเกตบอล ฟุตบอล เทควันโด 
สูงข้ึน และสามารถเขาเปนตัวแทน ของโรงเรียนเพ่ือแขงขันกับโรงเรียนอ่ืนไดสวนกีฬาวอลเลยบอล 
เซปคตะกรอ และกีฬาชนิดอ่ืน จะตองพัฒนาทักษะเพ่ิมข้ึนอีก  ทักษะกีฬาตาง ๆเปนพ้ืนฐานในการ
พัฒนาการเลนกีฬาชนิดนั้น ๆ เปนอยางมาก เม่ือบุคคลมีทักษะของ  กีฬา ชนิดนั้นดีก็จะทํา ใหการ
เลนกีฬาไดดีสนุกสนาน  ซ่ึงการแขงขันกีฬาแตละประเภทมีความจําเปนในการพัฒนาทางดานจิตใจ 
รางกายอารมณ และสังคม ของบุคคล ถาบุคคลในชาติมีการพัฒนาดานดังกลาวก็จะเปนการพัฒนา
ชาติไดสวนหนึ่งคุณธรรมในดานตาง ๆ รวมท้ังไหวพริบในการ แกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี    
จากผลการดําเนินกิจกรรมใน ปการศึกษา  2559 พบวานักเรียนไดพัฒนาดานทักษะการเลนกีฬา
บาสเกตบอล  ฟุตบอล   เทควันโด สูงข้ึน และสามารถเขาเปนตัวแทน ของโรงเรียนเพ่ือแขงขันกับ
โรงเรียนอ่ืนไดสวนกีฬาวอลเลยบอล เซปคตะกรอ และกีฬาชนิดอ่ืน จะตองพัฒนาทักษะเพ่ิมข้ึนอีก   
   ดังนั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงไดจัดทําโครงการ PLC : พัฒนาการ
เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา Active Learning ดวยชุดกิจกรรม เพ่ือใหครูสามารถสรางนวัตกรรมท่ี
ใชในการจัดการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาใหมๆ ท่ียังไมเคยมีใชมากอนหรือเปนการพัฒนา
ดัดแปลงจากของเดิมท่ีมีอยูแลวใหทันสมัยและใชไดผลดียิ่งจะชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงกวาเดิม 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือพัฒนาการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีเนนทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
        2.2 เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรม Active Learning บูรณาการ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพล
ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน    
  2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนดวยชุด
กิจกรรม Active Learning บูรณาการ 
 2.4 เพ่ือจัดเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน นําไปสูการ
เผยแพรผลงานและยกยองเชิดชูเกียรติ 
 3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 กิจกรรม PLC ครูแกนนําผูสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตนเพ่ือ
สรางชุดกิจกรรม Active Learning บูรณาการ จํานวน 50 คน และศึกษานิเทศก 15 คน รวม 65 คน 
 3.1.2 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม นิเทศ ติดตาม การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนดวยชุดกิจกรรม Active Learning บูรณาการ คนละ 2 ครั้ง/ภาคเรียน 
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 3.1.4 กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน นําไปสูการ
เผยแพรผลงานและยกยองเชิดชูเกียรติ 1 ครั้ง/ปการศึกษา 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูสามารถพัฒนาการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ี
เนนทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ท่ีเนน Active Learning อยางมีคุณภาพ 
           3.2.2 ครูมีนวัตกรรมชุดกิจกรรม Active Learning บูรณาการ กลุมสาระการเรียนรูสุข
ศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนตามบริบทของปญหาและสภาพแวดลอม  
  3.2.3 ครูไดรับการนิเทศ และมีโอกาสนําเสนอผลงานทางวิชาการสูการพัฒนาวิชาชีพดวย
ความภาคภูมิใจ 
          3.2.4 นักเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแกปญหา 
การทํางาน ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เปนระบบและยั่งยืน  
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมเตรียมการสรางสื่อ/คูมือ/เครื่องมือ/ปฏิทินงาน  
ของคณะทํางาน/กรรมการ 

26 กุมภาพันธ 
2562 

นางกรนันท   วรรณทวี 
 

2 กิจกรรม PLC ครูแกนนําผูสอนวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตนเพ่ือสรางชุดกิจกรรม 
Active Learning บูรณาการ (1 วัน) 

มีนาคม 2562 นายอภิชาต เข็มพิลา  
และทีม ศน.สุขศึกษา
และพลศึกษา 

4 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม นิเทศ ติดตาม การเรียนรูสุข
ศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนดวย
ชุดกิจกรรม Active Learning บูรณาการ  

พค.-กย.2562 นายอภิชาต เข็มพิลา  
และทีม ศน.สุขศึกษา
และพลศึกษา 

5 กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรู
และผลงานนักเรียน นําไปสูการเผยแพรผลงานและยก
ยองเชิดชูเกียรติ 

กันยายน 2562 ดร.นวพรรดิ์ นามพุทธา  
และคณะศึกษานิเทศก 
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6. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพฐ. จํานวน 16,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) 
 

รายการ งบประมาณ 
จําแนกตามรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเตรียมการสรางสื่อ/คูมือ/
เครื่องมือ/ปฏิทินงาน ของคณะทํางาน/กรรมการ 
จํานวน 1 ครั้ง 1 วัน  

 
 
 

   

รวมกิจกรรมท่ี 1 - - - - 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม PLC ครูแกนนําผูสอนวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1, 2 
เพ่ือสรางชุดกิจกรรม Active Learning บูรณาการ  
      -คาอาหาร-เบรก (65*160*1) 
      -คาวุฒิบัตร/คาเอกสาร/สื่อ 
      -คาตอบแทนวิทยากร 

 
 
 

10,400 
2,000 
3,600 

 
 
 

- 
- 

3,600 

 
 
 

10,400 
- 
- 

 
 
 

- 
2,000 

- 

รวมกิจกรรมท่ี 2 16,000 3,600 10,400 2,000 
กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ติดตาม นิเทศ ติดตาม การ
เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาท่ี 1, 2 ดวยชุดกิจกรรม Active 
Learning บูรณาการ 
(จํานวน 2 ครั้ง/โรง/ภาคเรียน) 

 
 

 
 

 
 

 

รวมกิจกรรมท่ี 3 บูรณาการในงบฯ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล สพม.26 

รายการ งบประมาณ 
จําแนกตามรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการ
จัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน นําไปสูการ
เผยแพรผลงานและยกยองเชิดชูเกียรต ิ

    

รวมกิจกรรมท่ี 4 บูรณาการในงบฯ ตลาดนัดวิชาการ สพม.26 
รวมท้ังส้ิน (ถัวจายทุกรายการ) 16,000 3,600 10,400 2,000 
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6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 
รอยละ 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 

1. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 100 -ตรวจหลักสูตร 
-สัมภาษณ 

-บันทึกนิเทศ 
-แบบสัมภาษณ 

2. ครูไดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
พัฒนา ชุดกิจกรรม Active Learning บูรณาการ  

80 -ตรวจแผนจัดการ
เรียนรู 
-สังเกตการสอน 

-บันทึกสังเกตการ
สอน 
-แบบสังเกตการสอน 

3. นักเรียนไดรับการพัฒนาตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด  
   สมรรถนะ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและ
คานิยมท่ีดี 

80 -ตรวจ ปพ. 
-สังเกตการณเรียนรู 

-บันทึกการตรวจ 
ปพ. 
-แบบสังเกต 

4. ครูและนักเรียนมีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการ 
    ไดรับการเชิดชูเกียรติ และเกิดความภาคภูมิใจ 

50 -ตรวจ/ประเมินผล
งาน 
-สัมภาษณ 

-ตรวจ/ประเมินผล
งาน 
-แบบสัมภาษณ 
 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
          9.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ไดแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
  9.2 ครูไดแนวทาง สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวปฏิรูป
การเรียนรูยุคไทยแลนด 4.0 โดยใชชุดกิจกรรม Active Learning บูรณาการ    
  9.3 ครูและโรงเรียนสรางเครือขาย (PLC) เพ่ือการจัดการเรียนรู และการบริหารจัดการชั้น
เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรูยุคไทยแลนด 4.0    
          9.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาไดเรียนรูผานกิจกรรมการเรียนรู อยางมีคุณภาพ มี
ผลสัมฤทธิ์  และสมรรถนะสูงข้ึน และสามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ 
          9.5 ผูปกครอง และชุมชนใหความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพของโรงเรียน 
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โครงการ       การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

สนองนโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สนองจุดเนน สพม.26 ขอท่ี 15 การสรางความเขมแข็งดานการประกันภายในสถานศึกษา 
กลุมท่ีรับผิดชอบ  กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ นางดวงใจ  จําปาทอง  ศึกษานิเทศก    
ระยะเวลาดําเนินการ     ตุลาคม  2562 – กันยายน  2563 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

1.หลักการและเหตุผล 
 จากเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีมุงเนนกระจายอํานาจทางการศึกษาใหทองถ่ิน และสถานศึกษาไดมีบทบาท
และมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน และ
จากบทบัญญัติ ในมาตรา 20 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 ท่ีกําหนดใหมีคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือทําหนาท่ีในการกํากับ ดูแลการบริหารและการจัดการศึกษา โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลจากหนวยงานภายนอกประสานความรวมมือในการนําไปใชขับเคลื่อนกําหนดนโยบาย
พัฒนาคุณภาพกรศึกษา 
 ดังนั้น  เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานมนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) จึงเปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง และเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
มีความตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จึงตองจัดประชุมและดําเนินโครงการการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดไดตามมาตรฐาน 
2.วัตถุประสงค 

  2.1  เพ่ือพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

  2.2  เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาโดยมุงผลสัมฤทธิ์
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

  2.3  เพ่ือนําผลการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษามาใชในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 อยางตอตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ   
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3.เปาหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
   3.1.1 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จํานวน 2 ครั้ง/ป 

 3.1.2 โรงเรียนในสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ท้ัง 35 โรงเรียนไดรับการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 1 ครั้ง/ป 
   3.2  เชิงคุณภาพ 
             3.2.1 โรงเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ทุกโรงเรียนไดรับ
การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
             3.2.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีขอมูลสารสนเทศ ผลการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดท่ีสามารถนําไปใชในการปรับปรุง 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
4.กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผุรับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบฯจํานวน 2 ครั้ง/ป 
ก.พ. 2562 
พ.ค. 2563 

นางดวงใจ จําปาทอง / 
คณะศึกษานิเทศก 

2 ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบฯ จํานวน 
1 ครั้ง/ป 

มี.ค. 2563 คณะ ก.ต.ป.น./คณะ
ศึกษานิเทศก/ประธาน
สหวิทยาเขต 

3 จัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
ฯ 

ส.ค.-ก.ย. 2563 นางดวงใจ จําปาทอง / 
คณะศึกษานิเทศก 

5.กิจกรรมและงบประมาณดําเนินการ 
     งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26    
จํานวน  - บาท  โดยมีรายละเอียดประกอบการใชงบประมาณ  ดังนี้  

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณจําแนกตามรายจาย 

รวม คาตอบแทน คาใช
สอย 

คาวัสด ุ

1. 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการ ก.
ต.ป.น. รวม 4 ครั้งจํานวน 9 คนดังนี้ 
1.1 ประธานกรรมการ ก.ต.ป.น.จํานวน 
1 คนๆละ 1,500x2 
1.2 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.จํานวน 7 
คนๆละ1,200x7x2 
1.3 เลขานุการ ก.ต.ป.น. จํานวน 1 คนๆ
ละ1,200x2 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
- 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

1.4 คาอาหารวางการประชุม ก.ต.ป.น. 
และคณะอนุกรรมการ/คณะ
ศึกษานิเทศก  
(จํานวนคน 22x30x2) 
1.5 คาอาหารกลางวัน (22x50x2) 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการประเมิน
โรงเรียน ดังนี้ 
2.1 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดท้ัง 35 
โรงเรียน 
2.2  แบงคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯออกเปน 6 คณะประกอบไป
ดวยประธาน    สหวิทยาเขต,ก.ต.ป.น.,
ศึกษานิเทศก(คาน้ํามันเชื้อเพลิงเหมา
จายวันละ 500 บาทรวมคณะละ 3 วัน= 
500x3=1,500x6) 
2.3 เบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯแบงออกเปน 6 คณะ
ประกอบดวยประธานสหวิทยาเขต
จํานวน 6 คน,ก.ต.ป.น.จํานวน 9 คน,
คณะอนุกรรมการจํานวน 11 คน,
พนักงานขับรถจํานวน 1 คนรวม 27 คน 
คณะละ 3 วันรวม 1 ครั้ง/ป ดังนี้ 
(จํานวนคน 27x160x3x1) 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการจัดทํารายงาน
ผลการติดตาม ตรวจสอบฯ 

 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

รวม - - - - 
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6.การประเมินผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีวัดและประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1. โรงเรียนในสังกัด ๓๕ โรงเรียนไดรับการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาครบ 

- การสังเกต 
- การสอบถาม 
- การรายงานผล 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

2. ผูบริหารโรงเรียน ครู มีความรู ความเขาใจ

การจัดการศึกษาและปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ 
- การสังเกต 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ 
- แบบรายงาน 

3. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สามารถบริหาร

จัดการไดอยางมีคุณภาพ 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ 
- การสังเกต 
- การรายงานผล 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ 
- แบบสังเกต 
- แบบรายงาน 

 
7.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ท้ัง 35 แหง ไดรับ
การติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาจากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. อยางนอยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง  
 7.2 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบและมีเอกสารหลักฐาน ในการ
พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 
 7.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาใน
สังกัดเพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ             พัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภูมิศาสตร 
  และหนาท่ีพลเมือง 
สนองนโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สนองนโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 
  ของประเทศ 
สนองจุดเนน สพม.26 ขอ 6, 10, 11, 12 
กลุมท่ีรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมิลผลการจัดการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ          นางดวงใจ   จําปาทอง     ตําแหนง ศึกษานิเทศก  
ระยะเวลาดําเนินการ         ตุลาคม 2562  –   กันยายน  2563 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.  หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการไดมีการประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซ่ึงไดมีการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 
กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา (ในสวนสาระ
ภูมิศาสตร) เม่ือ เดือนสิงหาคม 2560 เพ่ือใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หนวยงานระดับทองถ่ิน และ
สถานศึกษาทุกสังกัดท่ีรับผิดชอบดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหแกรัฐบาลไดนําไปใชเปนกรอบ
และทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนใหไดมีความรู ความสามารถ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานการเรียนรูตามท่ี
กําหนดไวในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ 
 ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีครู ผูบุคลากรทางการศึกษา และผูมีสวนเก่ียวของ กับ
กระบวนการนําหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไปใชนั้นตองมีความรู 
ความเขาใจ เก่ียวกับหลักการ และเปาหมายสําคัญท่ีกําหนดไวในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
รวมถึงกระบวนทัศนการจัดการเรียนรู การใชสื่อและแหลงเรียนรู แนวทางการวัดการประเมินผลของ
หลักสูตร  การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) นี้ยังคงมี
โครงสรางเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คือประกอบดวย 8 
กลุมสาระการเรียนรู โดยในสาระภูมิศาสตร มีการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู ในมาตรฐาน ส 5.2 
แตเนนการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด  การจัดลําดับความเหมาะสมกับพัฒนาการของ
ผูเรียนในแตละชวงวัย มุงสงเสริมใหผูเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถ และมีทักษะท่ีจําเปนสําหรับ
การดํารงชีวิตในโลกแหงศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบอาชีพตามโครงสรางของ
ประเทศไทย 4.0 และเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ในการนี้ เพ่ือใหนโยบายดังกลาวสําเร็จลุลวงไปดวยดีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 เห็นความสําคัญในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูแกผูสอนเพ่ือนําหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ไปใชอยางมีประสิทธิภาพจึงไดจัดการพัฒนาการ
เรียนการสอนสาระภูมิศาสตร และหนาท่ีพลเมือง เก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของพลเมือง  แนวทางการ
จัดการเรียนรู การออกแบบการเรียนรู และการวัดประเมินผลผูเรียนใหบรรลุเปาประสงคของ
หลักสูตร โดยนํากิจกรรมการปฏิบัติสูชั้นเรียนและในชีวิตประจําวัน 
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2.  วัตถุประสงคของโครงการ 
      2.1  เพ่ือใหครูผูสอนวิชาภูมิศาสตรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวการจัดการเรียนรู การ
ออกแบบ การจัดการเรียนรู และการวัดการประเมินผล 
      2.2  เพ่ือใหครูผูสอนรายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมืองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับจุดเนน คือ  
1) ความเปนไทย  2) รักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 3) ความเปน  
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 4)ความปรองดอง สมานฉันท และ 5) ความมีวินัยในตนเอง 
      2.3  เพ่ือขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตรและหนาท่ีพลเมืองตามแนวทาง 
การจัดกิจกรรมภูมิศาสตรและหนาท่ีพลเมืองใหโรงเรียนในสังกัด สพม.26 
3.  เปาหมายการดําเนินโครงการ 
    3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 
          3.1.1  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เขารวมโครงการ 
ครบ 100%  
          3.1.2  หวัหนางานวิชาการ ครูสาระภูมิศาสตร ครูรายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมือง เขารวม 
โครงการ ครบ 100 % 
    3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
          3.2.1  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ท้ัง 35 โรงเรียน มี
ความรู ความเขาใจหรือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภูมิศาสตร และหนาท่ี 
พลเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับจุดเนน 
          3.2.2  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
ภูมิศาสตรและหนาท่ีพลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพสอดคลองกับจุดเนน 
4.  กิจกรรมดําเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนรวมกับบุคลากร/ครู/ผูนํา/

ผูรับผิดชอบหนวยงาน/โรงเรียน 
- แตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงาน  

พฤศจิกายน 2562 นางดวงใจ จําปาทอง/
คณะศึกษานิเทศก/ 
สถานศึกษาในสังกัด 
สพม.26 

2 ดําเนินการกิจกรรมตามกระบวนการ  
วงจร PDCA 

 

ธันวาคม 2562 – สิงหาคม 
2563 

นางดวงใจ จําปาทอง/ 
สถานศึกษาในสังกัด 
สพม.26/คณะ
ศึกษานิเทศก 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
 

3 กิจกรรมนิเทศ กํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา การจัดประชุม
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การเขารวม
ประชุม อบรม และรวมกิจกรรมกับ
สวนกลาง 

กุมภาพันธ 2563 – 
สิงหาคม 2563 

นางดวงใจ  จําปาทอง/ 
คณะศึกษานิเทศก 
 

4 รายงานผลการดําเนินโครงการ กันยายน 2563 นางดวงใจ จําปาทอง/
หัวหนาฝายวิชาการ/
ครูภูมิศาสตร/    ครู
หนาท่ีพลเมือง 

 
5.  กิจกรรม และงบประมาณดําเนินงาน 
 งบประมาณคาใชจายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตรและหนาท่ีพลเมือง
จาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 งบดําเนินการ  -   บาท  โดยมีกิจกรรม
รายละเอียดการใชงบประมาณ ดังนี้ (ถัวจายทุกรายการ) 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณจําแนกตามรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน 

คาใช
สอย 

คาวัสดุ 

1 กิจกรรมท่ี 1  ประชมุวางแผนเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาและแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการศูนยภูมิศาสตรและหนาท่ีพลเมือง 
ประกอบดวย 
1.1 หัวหนาฝายวิชาการของโรงเรียนท้ัง 35 
โรงเรียน รวมจํานวน 35 คน  
1.2 ครูผูรับผิดชอบสอนวิชาภูมิศาสตร
โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 35 โรงเรียน รวม 
35 คน 
1.3 ครูผูรับผิดชอบสอนรายวิชาเพ่ิมเติม 
หนาท่ีพลเมือง โรงเรียนละ 1 คน 35 
โรงเรียน รวม 35 คน  
1.4 คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม รวม 
ครู 105 คน ศึกษานิเทศก 11 คน รวม 116 
คน ๆ ละ 160 บาท จํานวน 1 ม้ือ (116 x 
160) 
1.5 คาสําเนาเอกสาร จํานวน 120 ชุด ๆ ละ 
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ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณจําแนกตามรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน 

คาใช
สอย 

คาวัสดุ 

20 บาท 

2 กิจกรรมท่ี 2 ดําเนินกิจกรรมตาม
กระบวนการ PDCA โดยครูผูรับผิดชอบ
เนื้อหาวิชาภูมิศาสตรและหนาท่ีพลเมืองของ
โรงเรียนท้ัง 35 โรงเรียน 

 
 
 

- - - - 

3 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมนิเทศ กํากับ ติดตาม
การดําเนินงานของสถานศึกษา การจัด 
ประชุมระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การเขารวม
ประชุม  
1.1 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
กิจกรรม โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ท้ัง 35 โรง 
จํานวน 2 ครั้งตอป 
1.2 แบงคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล ออกเปน 3 ทีม ทีมละ 4 คน 
ประกอบดวย รองฯผอ. สพม.26 ท่ี
รับผิดชอบกลุมนิเทศฯ / ศึกษานิเทศก โดย
ออกนิเทศทีมละ 8 วัน (คาน้ํามันเชื้อเพลิง
เหมาจาย วันละ 500 บาท = 500 x 8 = 
4,000 x 3) 
1.3 เบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ฯ 
โดยแบงเปน 3 คณะ ๆ 4 คน ๆ 8 วัน (240 
x 8 = 1,920 x 12) 
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ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณจําแนกตามรายจาย 

รวม 
คาตอบแทน 

คาใช
สอย 

คาวัสดุ 

4 กิจกรรมท่ี 7 จัดทํารายงานผลการดําเนิน
โครงการพัฒนาการจดัการเรียนการสอน
ภูมิศาสตรและหนาท่ีพลเมือง 

    

รวม     

 
6.  การประเมินผลการดําเนินโครงการ 

ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัด 
1. รอยละ 100 ของผูเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
และมัธยมศึกษาตอนปลายมีลักษณะตรงตาม
จุดเนนรายวิชาภูมิศาสตร คือ  
     1.1 สํารวจและระบุทําเลท่ีตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
     1.2 วิเคราะหปจจัยทางกายภาพและปจจัย
ทางสังคมท่ีมีผลตอทําเลท่ีตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
     1.3 สืบคน อภิปรายประเด็นปญหาจาก 
ปฏิสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางกายภาพ
กับมนุษยท่ีเกิดในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 
     1.4 วิเคราะหแนวทางภัยพิบัติ และการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
2. รอยละ 100 ของผูเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
และมัธยมศึกษาตอนปลายมีลักษณะตรงตาม
จุดเนนรายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมือง คือ  
     2.1 ความเปนไทย 
     2.2  รักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย  
     2.3  ความเปนพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตย  

- ประเมินคุณลักษณะ
ตามจุดเนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ประเมินคุณลักษณะ
ตามจุดเนน 
 
 

- แบบทดสอบภาค
ความรู/การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบทดสอบภาค
ความรู/การปฏิบัติ 
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ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัด 
     2.4  ความปรองดอง สมานฉันท  
     2.5  ความมีวินัยในตนเอง 
3. ความพึงพอใจตอการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภูมิศาสตรและหนาท่ีพลเมือง โรงเรียน
ในสังกัด สพม.26 ท้ัง 35 โรงเรียน 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน/
แบบสอบถาม 

 
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     7.1  สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดบูรณาการการจัดการเรียนการสอนภายในกลุมสาระการเรียนรู   
     7.2 สรางความเขมแข็งใหแกโรงเรียนในสังกัดในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
     7.3  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีความพรอมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมือง 
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โครงการ      พัฒนาโรงเรียน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูทุกกลุมสาระ 
สนองนโยบายท่ี 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
จุดเนน สพม.26   ขอท่ี 2. การพัฒนาการอาน การเขียน และสงเสริมนิสัยรักการอาน 
      ขอท่ี 6. การสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน 
      ขอท่ี 12. การสงเสริมและพัฒนาครูท้ังระบบสูการเปนครูมืออาชีพ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ    นางสาวธนาภา บุญครอบ  และคณะศึกษานิเทศก สพม.26 
ระยะเวลาท่ีดําเนินการ ตลอดปการศึกษา 2563 
................................................................................................................................................................ 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดตระหนักถึงความสําคัญของ
ยุทธศาสตรชาติเปนอยางยิ่ง เพราะเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีเปนการ
วางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศอยางเปนระบบ โดยมุงเนนการพัฒนาและ
ยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชวงวัย 

กลุมนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา มุงเนนผูเรียนเปนบุคคลแหงการ
เรียนรู คิดริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของ
ผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑  มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง  ผูบริหาร 
ครูเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรู และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
           สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษามีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการ
กํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศ ท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานอยางเปน
ระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาดวยเหตุผลดังกลาว 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 มีบทบาทหนาท่ีสําคัญในการสงเสริมพัฒนา
การศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา คือ 
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร โรงเรียนมหาวิชานุกูล   เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูสูความเปนเลิศ 
2. วัตถุประสงค  

    2.1 เพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจ เก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 
      Active Learning 
       2.2 เพ่ือถายทอดความรูและแนวทางการ ในการจัดการเรียนการสอน Active Learning 

บูรณาการทุกกลุมสาระการเรียนรู 
3. เปาหมายการดําเนิน 
 3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 ผูบริหารโรงเรียน นาโพธิ์พิทยาสรรพ ชื่นชมพิทยาคาร มหาวิชานุกูล 
  3.1.2 ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
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 3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 โรงเรียนทราบแนวคิดความเปนมาและความสําคัญ เพ่ือนํากระบวนการเรียนรูแบบ Active 
Learning ไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

 3.2.2 ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูมีแนวการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ไปใชในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
4. วิธีการดําเนินงาน 
  1)การจัดการเรียนการสอนนิเทศติดตามผลการนํากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ  
Active Learning 
  2)การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 ตลอดปการศึกษา 2563 
6. งบประมาณ 
 - 
7. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
 7.1 ปจจัยความเสี่ยง 
  7.1.1 การบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
  7.1.2 การมุงใหความสําเร็จกับศักยภาพของครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
  7.1.3 การจัดทํารายงานวิจัยการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
8. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ระดับ

ความสําเร็จ 
วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

 รูปเลมเขียนรายงานวิจัยทุกกลุม
สาระการเรยีนรู 

100% รายงานวิจัย เอกสารนําสง 

 รอยละของจํานวนการสงรายงาน
วิจัยในชั้นเรียน 

95% จํานวนงานวิจัย 
และการนิเทศการ
เรียนการสอน 

จํานวนงานวิจัย 
และแบบประเมิน
การนิเทศการสอน 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการ
เรียนรู มีความรูความเขาใจ เก่ียวกับขบวนการ Active Learning 

9.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เขาใจแนวทางการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน 
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โครงการ       ยกระดับผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย 
ยุทธศาสตรท่ี 3    ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
นโยบาย สพฐ.    ขอท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ 
       ประเทศ 

 ขอท่ี 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 เปนมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

จุดเนน สพม.26    ขอท่ี 2 การพัฒนาการอาน การเขียนและสงเสริมนิสัยรักการอาน 
       ขอท่ี 6 การสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน 
       ขอท่ี 12 การสงเสริมและพัฒนาครูท้ังระบบ การเปนครูมืออาชีพ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ   กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ     นางสาวธนาภา บุญครอบ  และคณะศึกษานิเทศก สพม.26 
ระยะเวลาท่ีดําเนินการ  ตลอดปการศึกษา 2563 
................................................................................................................................................................ 
1.  หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน เพ่ือใหผูเรียนไดรับการสงเสริมใหมีศักยภาพสูงสูมาตรฐานสากล และทัดเทียมกับนานาชาติ จาก
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O - NET ) ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุมสาระการเรียนรูภาษไทย ท้ัง 35 โรงเรียน (ปการศึกษา 2559 – 
2561 ) พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสวนใหญมีคาเฉลี่ยต่ํากวา
คาเฉลี่ยระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการเรงดําเนินการ
ชวยเหลือและพัฒนา ใหสถานศึกษาไดจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามสภาพ
ปญหาของสถานศึกษาและผูเรียน การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยมุงเนนเตรียมนักเรียนเพ่ือการ
สื่อสารท้ังในการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาไทย เพ่ือการศึกษาตอในระดับสูงข้ึน และ
เพ่ือเปนการเตรียมผูเรียนใหมีทักษะหลากหลาย อีกท้ังเปนการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ใหพัฒนาในแนวทางเดียวกัน เพ่ือสงเสริม
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 สงผลดีตอผูเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาไทย 
 ดวยเหตุผลดังกลาว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีบทบาทหนาท่ีสําคัญ
ในการสงเสริมพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากล สถานศึกษาทุกแหงมีระบบ
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ท่ีเขมแข็ง จึงไดจัดทําโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สูความเปนเลิศ 
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือเปนการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนใหไดตามเกณฑการทดสอบ ระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับชาติ 
 2.2 เพ่ือใหนักเรียนสามารถใชภาษาไทยในการสื่อสาร ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

2.3 เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูและสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยใหเหมาะสม และ
เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
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 2.4 เพ่ือใหครูไดพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย 
3. เปาหมายการดําเนิน 
 3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 ผูบริหารโรงเรียนทุกโรง ท้ัง 35 โรงเรียน 
  3.1.4 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยทุกคน ท้ัง 35 โรงเรียน 
  3.1.5 นักเรียนทุกคน ท้ัง 35 โรงเรียน 
  3.1.6 ผูอํานวยการกลุมทุกกลุมในสังกัด สพม.26 และศึกษานิเทศกทุกคน 
 3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
    3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยเฉลี่ยตามเกณฑสูงข้ึน ในระดับ
โรงเรียน ระดับเขต และระดับชาติ 
    3.2.2 ครูและนักเรียนมีแหลงเรียนรู คนควาเพ่ิมเติม เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา รอยละ 60 
    3.2.3 ครูในกลุมสาระการเรียนรูรายวิชาภาษาไทยจัดทําแผนการสอนและงานวิจัยในการ
จัดการเรียนการสอนอยางนอย 1 เรื่อง ในหนึ่งปการศึกษา 
    3.2.4 นักเรียนมีการพัฒนาการในการใชภาษาไทย ทักษะการฟง พูด อาน เขียนเพ่ิมข้ึน
รอยละ 75 
    3.2.5 ครูและนักเรียนสามารถใชแหลงคนควาหองปฏิบัติการพิเศษเพ่ือพัฒนาภาษาใน
การสื่อสาร และการอาน คิด วิเคราะห และเขียน 
    3.2.6 สื่อและนวัตกรรมท่ีผลิตนํามาใชในการพัฒนาความสามารถในการใชภาษาของ
นักเรียนในดานทักษะฟง พูด อาน เขียน 
4. วิธีการดําเนินงาน 
   1) การจัดการเรียนการสอนนิเทศติดตามผลเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
   2) การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน 
  3) ผลิตสื่อและนวัตกรรมประกอบการสอน 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ  ตลอดปการศึกษา 2563 
6. งบประมาณ  วิธีดําเนินการ/ข้ันตอนการดาํเนินการ 

งาน/กิจกรรมท่ีสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียน

การสอนภาษาไทย 
ตลอดป 
การศึกษา 

5,000 คณะครูฯ 

 (1) การจัดการเรียนการสอนนิเทศติดตามผล
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ตลอดป 
การศึกษา 

5,000 คณะครูฯ 

 (2) การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดป 
การศึกษา 

5,000 คณะครูฯ 

 (3) ผลิตสื่อและนวัตกรรมประกอบการสอน ตลอดป 
การศึกษา 

5,000 คณะครูฯ 

รวม  20,000  
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7. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
 7.1 ปจจัยความเสี่ยง 
  7.1.1 การบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
  7.1.2 การมุงใหความสําเร็จกับศักยภาพของผูเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  7.1.3 การเรียนการสอนโดยครูมืออาชีพ  
8. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ระดับ

ความสําเร็จ 
วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงข้ึน 

5% ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 

ขอสอบ 

 รอยละของจาํนวนการรายงานและ
ผลการวิจัย 

50% จํานวนงานวิจัย 
และการนิเทศการ
เรียนการสอน 

จํานวนงานวิจัย 
และแบบประเมิน
การนิเทศการสอน 

 จํานวนสื่อและนวัตกรรม 100% จํานวนสื่อและ
นวัตกรรม 

จํานวนสื่อและ
นวัตกรรม 

 ผลการแขงขัน 10% ผลการแขงขัน เกณฑในการชี้
วัดผลการแขงขัน 

 รอยละของการเขารวมกิจกรรม 80% 80 % ของจํานวน
นักเรียนท่ีเขารวม
กิจกรรม 

นักเรียนเขารวม
กิจกรรมตามท่ี
กําหนด รอยละ 
80 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  9.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนตามเกณฑของการทดสอบระดับชาติ 
  9.2 นักเรียนสามารถใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารได 
  9.3 นักเรียนสามารถใชแหลงเรียนรู เพ่ือการศึกษาคนควาเพ่ิมเติม 
  9.4 ครูมีแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนในการฟง พูด อาน เขียน 
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โครงการ      พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานประเมิน 
      ตนเอง  SAR  
สนองนโยบายท่ี 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
จุดเนน สพม.26   ขอท่ี 14. การสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศภายในและเครือขายชุมชน 
      วิชาชีพ ของสถานศึกษา 
                          ขอท่ี 15. การสรางความเขมแข็งดานการประกันคุณภาพภายในของ 
      สถานศึกษา 
กลุมท่ีรับผิดชอบ  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ    นางสาวธนาภา บุญครอบ  และคณะศึกษานิเทศก สพม.26 
ระยะเวลาท่ีดําเนินการ ตลอดปการศึกษา 2563 
................................................................................................................................................................ 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดให เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สังเคราะห SARการประเมินตนเองเปนประจําทุกปเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพและรายงานผล
การประเมินคุณภาพตอหนวยงานตนสังกัดเปนประจําทุกป  เพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมิน
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทุก 5 ป  ดังนั้นคุณครู
จําเปนตองเรียนรูหลักการเขียน SAR ใหชัดเจนและทราบถึงแนวทางการประเมินตนเองและการ
จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาในหนวยงานของตนเองใหสอดคลองกับองคประกอบ
คุณภาพของ  สมศ. 

กลุมนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ไดสังเคราะห SAR ท้ัง 35 โรงเรียน 
ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองมาท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  และมี
กระบวนการเผยแพรขอมูลขาวสารการใหความรูแกครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพท้ัง 35 
โรงเรียน ดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง แตผูรับผิดชอบ SAR ของโรงเรียน 
จําเปนตองทราบแนวคิดความเปนมาและความสําคัญ เพ่ือนําไปใชในการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองของโรงเรียน  และสามารถมีสวนรวมในดานงานประกันคุณภาพการศึกษา 
           กลุมนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงได
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ ดานประกันคุณภาพการศึกษา ข้ึนเพ่ือเปนกิจกรรมสงเสริมความรูความ
เขาใจเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางการจัดทํา SAR รอบประเมินป
การศึกษา 2562 ท้ัง 35 โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เพ่ือ
รองรับการตรวจประเมินคุณภาพตอไปดวยเหตุผลดังกลาว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามี
บทบาทหนาท่ีสําคัญในการสงเสริมพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากล 
สถานศึกษาทุกแหงมีระบบการสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศภายในและเครือขายชุมชนวิชาชีพ
ของ  สถานศึกษา   การสรางความเขมแข็งดานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีเขมแข็ง 
จึงไดจัดทําโครงการ ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานประกันคุณภาพการศึกษาความรูประกันคุณภาพ
การศึกษา และ Workshop จัดทํา SAR ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สูความเปนเลิศ 
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2. วัตถุประสงค  
2.1 เพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจ เก่ียวกับแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา  

แกครูผูรับผิด ขอบงานประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง 35 โรงเรียน 
       2.2 เพ่ือถายทอดความรูและแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR 
ประจําปการศึกษา 2563 
3. เปาหมายการดําเนิน 
 3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 ผูบริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน หรือรองผูอํานวยการกลุมงานวิชาการ ท้ัง 35 โรงเรียน 
  3.1.2 ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ท้ัง 35 โรงเรียน 
  3.1.3 ครูผูสนใจงานประกันคุณภาพการศึกษา การเรียนรายงานการประเมินตนเอง SAR  
 3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 โรงเรียนทราบแนวคิดความเปนมาและความสําคัญ เพ่ือนําไปใชในการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองของโรงเรียน   และสามารถมีสวนรวมในดานงานประกันคุณภาพการศึกษา 
   3.2.2 ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ถายทอดความรูและแนวทางการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง SAR ใหครู บุคลากรภายในโรงเรียนไดรับความรูและสามารถเขียนได
ถูกตอง ชัดเจน ครอบคลุม 
4. วิธีการดําเนินงาน 
   (1) การจัดการเรียนการสอนนิเทศติดตามผลการจัดทําการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
SAR  
  (2) การวิจัยและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  (3 พรอมรบัการประเมินภายนอกจาก สมศ. 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 ตลอดปการศึกษา 2563 
6. งบประมาณ 
 - 
7. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
 7.1 ปจจัยความเสี่ยง 
  7.1.1 การบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
  7.1.2 การมุงใหความสําเร็จกับศักยภาพของครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  7.1.3 การจัดทําการเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR ของโรงเรียนตองเปนแนวเดียวกัน
ท้ัง 35 โรงเรียน 
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8. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ระดับ

ความสําเร็จ 
วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

 รูปเลมเขียนรายงานประเมินตนเอง 
SAR  

100% รายงาน SAR เอกสารนําสง 

 รอยละของจาํนวนการรายงานและ
ผลการวิจัย 

95% จํานวนงานวิจัย 
และการนิเทศการ
เรียนการสอน 

จํานวนงานวิจัย 
และแบบประเมิน
การนิเทศการสอน 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1 ครูและบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา มีความรูความเขาใจ เก่ียวกับ 
แนวคิดและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 

9.2   ครูและบุคลากร เขาใจแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจําป
การศึกษา 2563 และไดเขียน SAR ของโรงเรียนตามบริบทของโรงเรียน โดยอางอิง แนวทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานการศึกษา ของ สมศ. 
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โครงการ       การยกยองเชิดชูเกียรติผูมีผลงานดีเดนประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ  
   และนําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา ผูบริหาร  
   ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ปงบประมาณ 2563 

สนองนโยบายท่ี 3    ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
กลุมท่ีรับผิดชอบ   กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ     นางนวพรรดิ์  นามพุทธา, ดร.ฐิตารีย  วิลัยเลิศ  
       และคณะศึกษานิเทศก สพม.26  
ระยะเวลาท่ีดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
................................................................................................................................................................ 
1.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา สามารถเขาสูการแขงขันในเวทีโลก จําเปนตองมี
กระบวนการจัดการศึกษาของประเทศใหมีมาตรฐานท้ังในระดับประเทศ และสามารถเทียบเคียง
สมรรถนะไดกับมาตรฐานนานาชาติ การประกันคุณภาพจึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญยิ่งกิจกรรมหนึ่งท่ี
สถานศึกษาตองดําเนินการควบคูไปกับการบริหารสถานศึกษา เพราะการประกันคุณภาพ (Quality 
Assurance) เปนการดําเนินการของสถานศึกษา เพ่ือใหหลักประกันกับภาคประชาสังคมวาผลผลิตท่ี
เกิดข้ึน คือ คุณภาพของผูเรียนจะมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ท้ัง
ภายในและภายนอกของทุกระดับ และไดออกกฎกระทรวงวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 และประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 
2561 เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการ
สนับสนุน สงเสริม และดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเขมแข็ง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 โดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน SARA Modelบูรณาการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ยึด 3 หลัก 6 รวม เพ่ือเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงไดจัดทําโครงการการ
ยกยองเชิดชูเกียรติผูมีผลงานดีเดนประสบผลสําเร็จเปน ท่ีประจักษและนําเสนอผลการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา ผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ปงบประมาณ 
2563 เปนอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีสําคัญตอการ    
2. วัตถุประสงค  
 1) เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสูมาตรฐานสากล 
 2) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกผูมีผลงานดีเดนประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ   
 3) เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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3. เปาหมายการดําเนิน 
 3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 ผูบริหารโรงเรียนทุกโรง ท้ัง 35 โรงเรียน 
  3.1.2 ครูผูสอนทุกคน ท้ัง 35 โรงเรียน 
  3.1.3 นักเรียนทุกคน ท้ัง 35 โรงเรียน 
  3.1.4 ผูอํานวยการกลุมทุกกลุมในสังกัด สพม.26 และศึกษานิเทศกทุกคน 
 3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ  
พรอมกาวสูสากลตามมาตรฐานสถานศึกษา 
  3.2.2 รอยละของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผานเกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐาน  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  3.2.3 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีข้ึนไป 
  3.2.4 สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผูเก่ียวของในการจัดการศึกษา 
  3.2.5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ ใชขอมูลสารสนเทศ
และการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
  3.2.6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบการกํากับ ติดตาม ประเมินและ รายงานผล
อยางเปนระบบ 
4. วิธีการดําเนินงาน 
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาเครื่องมือการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ณ หอง
ประชุมพระเทพสิทธาจารย สพม.26 ดังนี้ 
  1.1 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ 
การศึกษา     
  1.2 นําเสนอเครื่องมือในการประชุมผูบริหารโรงเรียน   
  1.3 นําเสนอคณะ ก.ต.ป.น. เพ่ือขออนุมัติ 
  1.4 จัดทําขอตกลง (MOU) ประกาศใชเครื่องมือ 
 กิจกรรมท่ี 2  ประชุมสัมมนา การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล และมอบโล
รางวัล 
  2.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ 
  2.2 ประชุมคณะกรรมการ และประสานผูเก่ียวของ 
  2.3 ดําเนินโครงการฯ   
  2.4 สรุปรายงานผล  
 กิจกรรมท่ี 3 ประชุมสัมมนา สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ ทุกกิจกรรมโดยภาพรวม
โครงการฯ   
 
 



219 
 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
  ระยะเวลา ชวงเดือน กันยายน 2562 
6. งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณ จํานวน  300,000  บาท  โดยขออนุมัติถ่ัวจายไดตามความเหมาะสมและ 
จําเปนในการดําเนินโครงการ  
 6.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขออนุมัติถ่ัวจายไดตามความเหมาะสมและจําเปนในการ
ดําเนินโครงการ” ดังนี้ 
ท่ี กิจกรรม   งบประมาณ 
1 กิจกรรมท่ี 2 การประชุมสัมมนา “เปดตลาดวิชาการ” และนําเสนอ

ผลงานท่ีประสบความสําเร็จการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ผูอํานวยการ 
รองผูอํานวยการ ครูผูสอน บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ศึกษานิเทศก และ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในรอบปงบประมาณ 2562 จํานวน 1 วัน 
เปาหมายผูเขาแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการพัฒนาคุณภาพ จํานวน 500 คน   
2.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมประชุมสัมมนา 
(2X50X250) 
2.2 คาอาหารกลางวันผูเขารวมประชุมสัมมนา (1X300X250) 
2.3 เงินรางวัลครูผูสอนยอดเยี่ยม ผูชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS  
จํานวน 90 รางวัล (จํานวน 90X1500) 
2.4 เงินรางวัลสถานศึกษา ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการยอดเยี่ยม  
ชนะเลิศเหรียญทอง จํานวน 29 รางวัล (จํานวน 29X1500) 
2.5 เงินรางวัลบุคลากร และศึกษานิเทศกยอดเยี่ยม ผูชนะเลิศเหรียญทอง 
จํานวน 9 รางวัล (จํานวน 9X1500) 
2.6 พิธีการเปด และจัดทํารายงาน   

 
  
 
 
 

25,000 
75,000 

135,000 
 

43,500 
 

13,500 
 

8,000 

   รวมท้ังส้ิน 300,000 
 
7. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
 7.1 ปจจัยความเสี่ยง 
  7.1.1 การบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
  7.1.2 การมุงใหความสําเร็จกับศักยภาพของผูเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  7.1.3 การเรียนการสอนโดยครูมืออาชีพ  
  7.1.4 การสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหนึ่งในการบริหาร
จัดการท่ีเปนระบบและการทํางานของบุคลากรทุกคน 
  7.1.5 ทีมงานมีความรูความเขาใจในกรอบภาระงานท่ีแทจริง 
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8. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับศึกษาอยางท่ัวถึง  
    เทาเทียม และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากลตามมาตรฐานสถานศึกษา 

รอยละ 95 

2. รอยละของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผานเกณฑการประเมินคุณภาพ 
    มาตรฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

รอยละ 95 

3. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีข้ึนไป รอยละ 95 
4. สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู  
    รวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผูเก่ียวของในการจัดการศึกษา 

รอยละ 95 

5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ  
    ใชขอมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

รอยละ 95 

6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบการกํากับ ติดตาม ประเมินและ 
    รายงานผลอยางเปนระบบ 

รอยละ 95 

7. ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ   รอยละ 95 
 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1.1 ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางท่ัวถึงอยามีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสถานศึกษา 
 9.1.2 ครูจัดการเรียนการท่ีมีนวัตกรรมท่ีหลากหลาย 
 9.1.3 สถานศึกษาในสังกัดมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีเดนข้ึนไป 
 9.1.4 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ และจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน และ
ผูเก่ียวของในการจัดการศึกษา 
 9.1.5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผานเกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐาน สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา  
 9.1.6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการ โดยใชขอมูล
สารสนเทศเปนฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวิจัยพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา 
 9.1.7 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบ การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาท่ีชัดเจน 
 9.1.8 ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา และสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
 
 
 
 
 



221 
 

โครงการ                  พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพความตองการจําเปนรายโรงเรียนโดย 
       ใชวิจัยเปนฐาน 
สนองนโยบายท่ี 3          ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
สนองจุดเนน สพม.26      ขอ 6, 10, 11, 12, 14 
กลุมท่ีรับผิดชอบ   กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ             นางรุงฤทัย รัตนคุณศาสน  
ระยะเวลาท่ีดําเนินการ   มีนาคม-กันยายน 2563 
................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
             การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะตองสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม สภาพแวดลอม และความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว 
เพ่ือพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนของชาติใหสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ 
ประเทศ โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
สอดคลองกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษท่ี 21 กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงไดดําเนินการ ทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยนําขอมูลจากแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาใชเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนา
หลักสูตรใหมีความเหมาะสมชัดเจน ยิ่งข้ึน ในระยะสั้นเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรในกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ซ่ึงมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ และเปนรากฐานสําคัญท่ีจะชวยใหมนุษยมีความคิด
ริเริ่ม สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยาง
รอบคอบและถ่ีถวน สามารถนําไปใชใน ชีวิตประจําวัน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใน
การบูรณาการกับความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางานดวย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมท่ีนําไปสูการ คิดคนสิ่งประดิษฐ หรือสรางนวัตกรรมตาง ๆ ท่ีเอ้ือ
ประโยชนตอการดํารงชีวิต การใชทักษะการคิดเชิง คํานวณ ความรูทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร 
และเทคโนโลยีและการสื่อสารในการแกปญหาท่ีพบใน ชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใช
ความรู ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ และเครื่องมือทาง ภูมิศาสตร เรียนรูสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูรอบ
ตัวอยางเขาใจสภาพท่ีเปนอยูและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือนําไปสูการ จัดการและปรับใชในการดํารงชีวิต
และการประกอบอาชีพอยางสรางสรรค  
          โรงเรียนเปนสถาบันทางสังคมท่ีมีหนาท่ีจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค มีความรู คุณธรรม  จริยธรรม สามารถอยูในสังคมไดอยางปกติสุข ภารกิจของสถานศึกษาจึง
มีความสําคัญอยางยิ่ง ในยุคของท่ีสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สถานศึกษาซ่ึงมีหนาท่ี
เตรียมและพัฒนาคน จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีคิดรูปแบบการดําเนินงานอยางตอเนื่องใหมีความ
เปนเลิศเพ่ือใหสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดอยางมีคุณภาพ  การท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือไปสู
ความเปนเลิศนั้น ตองอาศัยปจจัย องคประกอบ และกระบวนการหลายอยาง เนื่องจากโรงเรียนแตละ
แหงยอมมีบริบทแวดลอมท่ีแตกตางกัน ผูบริหารท่ีดีควรศึกษา รับทราบ และตระหนักถึงความสําคัญ
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ของบริบทแวดลอมเหลานั้น เพ่ือจะไดนํามาสูแนวทางในการบริหารสถานศึกษาใหตรงตามความ
ตองการและประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว ท้ังนี้ ผูบริหารจะตองพิจารณาอยางรอบคอบ
และถ่ีถวน ใหองคาพยพตาง ๆ ของสถานศึกษาไดปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปพรอมกัน โดยประการ
แรก การบริหารจัดการโดยปรับใชแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ในการบริหารงานในสถานศึกษา ประการ
ตอมาคือ การสื่อสารท้ังภายในและระหวางองคกร โดยการสื่อสารภายในเพ่ือการสรางความเขาใจใน
แนวทางการบริหารสถานศึกษาท่ีถูกตอง และนําไปสูการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ สวนการสื่อสาร
ระหวางองคกรนั้นเพ่ือเพ่ิมโอกาส และลดอุปสรรคในการบริหารสถานศึกษา ประการสุดทายคือ การ
สรางความรวมมือของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษา เชน ชุมชน องคกรเอกชน หนวยงาน
ราชการ  
           ในบทบาทของศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ท่ีไดรับ
มอบหมายใหรับผดิชอบโรงเรียน 3 โรงเรียน ไดแก  โรงเรียนกันทรวิชัย โรงเรียนนาภูพิทยาคม 
โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ซ่ึงมีสภาพแวดลอมและบริบทท่ีแตกตางกัน จึงจัดทํา
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพความตองการจําเปนรายโรงเรียนโดยใชวิจัยเปนฐาน  
เพ่ือสงเสริมกระตุนและสรางแรงบันดาลใจในการการพัฒนาโรงเรียนอยางเปนระบบ สอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการเพ่ือใหทุกโรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และครูสามารถ
นําหลักสูตรไปสูการดการเรียนรูระดับชั้นเรียน ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ยุค
ไทยแลนด 4.0 ดวยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ท่ีเปนระบบ มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ สู
ความยั่งยืนสืบไป  
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพความตองการจําเปนรายโรงเรียนโดยโดยใชวิจัย
เปนฐานตาม ความตองการจําเปน และบริบทของโรงเรียน   
  2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานการจัดการเรียนรูและและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนกลุมเปาหมาย  
  2.3 เพ่ือสนับสนุนการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน นําไปสูการ
เผยแพรผลงานและยกยองเชิดชูเกียรติ 
3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 กิจกรรม PLC เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพความตองการจําเปนรายโรงเรียน 
โดยใชวิจัยเปนฐานของ โรงเรียนกันทรวิชัย โรงเรียนนาภูพิทยาคม โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมัง
คลาภิเษก อยางนอย 4 ครั้ง/โรงเรียน/ภาคเรียน 
 3.1.2 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพความตองการจําเปนราย
โรงเรียน โดยใชวิจัยเปนฐาน ของโรงเรียนกันทรวิชัย โรงเรียนนาภูพิทยาคม โรงเรียนปอพานพิทยา
คม รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนละ 2 ครัง้/ภาคเรียน 
 3.1.3 กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน นําไปสูการ
เผยแพรผลงานและยกยองเชิดชูเกียรติ 1 ครั้ง/ปการศึกษา 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ผูบริหารและครูมีแนวทาง/นวัตกรรมพัฒนาคุณภาพการสึกษาตามสถานภาพสูทักษะ
ผูเรียนศตวรรษท่ี 21 อยางมีประสิทธิภาพ 
 3.2.2 ผูบริหาร และครูสามารถพัฒนาการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใชในการพัฒนาการ
บริหารและการจัดการเรียนอยางมีคุณภาพ 
 3.2.3 ครูไดรับการนิเทศ และมีโอกาสนําเสนอผลงานทางวิชาการสูการพัฒนาวิชาชีพดวยความ
ภาคภูมิใจ 
        3.2.4 นักเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแกปญหา การ
ทํางาน ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เปนระบบและยั่งยืน  
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

1 -ประชุมเสนอโครงการฯ  
-เสนอขออนุมัติ 
-แตงตั้งคณะกรรมการและหนังสือแจงโรงเรียน 

มกราคม 2563 นางรุงฤทัย รัตนคุณศาสน  
 

2 ชี้แจงและแจงวัตถุประสงคของโครงการ 
กิจกรรม PLC เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพ
ความตองการจําเปนรายโรงเรียน โดยใชวิจัยเปนฐาน
ของ 

 พฤษภาคม 
2563 

นางรุงฤทัย รัตนคุณศาสน 
 

3 การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนและ
โครงการ ตามระยะ แบงเปน 3 ระยะ/รายงานผล 
(บูรณาการการนิเทศตามตาราง) 

พ.ค.-ก.ย.2563 นางรุงฤทัย รัตนคุณศาสน 
และคณะศึกษานิเทศก 

4 กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรู
และผลงานนักเรียน นําไปสูการเผยแพรผลงานและยก
ยองเชิดชูเกียรติ 

กันยายน 2563 นางรุงฤทัย รัตนคุณศาสน 
และคณะศึกษานิเทศก 

 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพฐ.  จํานวน 10,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



224 
 
 
 
 
6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย
รอยละ 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 

1. โรงเรียนกลุมเปาหมายมีนวัตกรรมการบริหาร
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนกันทร
วิชัย โรงเรียนนาภูพิทยาคม โรงเรียนปอพาน
พิทยาคม รัชมังคลาภิเษก) 

100 -ตรวจหลกัฐาน 
-สัมภาษณ 

-บันทึกนิเทศ 
-แบบสัมภาษณ 

2. ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปน
ฐาน 

70 -วิจัยในชัน้
เรียน 
-สัมภาษณ 

-บันทึกนิเทศ 
-แบบสัมภาษณ 

3. นักเรียนไดรับการพัฒนาตามมาตรฐาน/
ตัวชี้วัด สมรรถนะ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
และคานิยมท่ีดี 

100 
 

-เอกสาร ปพ5. 
-สังเกตชั้น
เรียน 

-บันทึกการตรวจ ปพ. 
-แบบสังเกต 

4. ครูและนักเรียนมีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการ 

ไดรับการเชิดชูเกียรติ และเกิดความภาคภูมิใจ 

80 
 
 

-ตรวจ/
ประเมินผลงาน 
-สัมภาษณ 

-ตรวจ/ประเมินผล
งาน 
-แบบสัมภาษณ 
 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 ผูบริหารโรงเรียนไดแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพความตองการจําเปนราย
โรงเรียนโดยใชวิจัยเปนฐาน 
 7.2 ครูมีนวัตกรรมในการพัฒนานักเรียน  
         7.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ไดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามสภาพความตองการจําเปนรายโรงเรียนโดยใชวิจัยเปนฐาน 
 7.4 ครูและโรงเรียนมีเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพความตองการจําเปนราย
โรงเรียนโดยใชวิจัยเปนฐาน  
        7.5 นักเรียนไดรับการพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
        7.6 ผูปกครอง และชุมชนใหความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพของโรงเรียน 
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โครงการ   โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดย 
ใชวิจัยเปนฐาน 

สนองนโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
สนองจุดเนน สพม. 26   ขอ 1 ผูเรียนมีความรู ความสามารถและมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล 
กลุมท่ีรับผิดชอบ  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ  นางสาวรุงฤทัย รัตนคุณศาสน  
ระยะเวลาท่ีดําเนินการ  มีนาคม-กันยายน  
................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาท่ีสําคัญ คือการพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน ท้ังรางกาย       
สติปญญา อารมณ และสังคม การสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม มี
ระเบียบวินัย  มีคุณภาพ ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพ่ือสังคม จึงเปนหนทางสู
การพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จึงเปนกิจกรรมท่ีจัด
ข้ึนให เพ่ือมุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ เพ่ิมเติมจากกิจกรรมท่ีได
จัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุม เพราะการเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมท่ีเหมาะสม
รวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกับกิจกรรมท่ีเลือกดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ อยางแทจริง
ยอมนํามาซ่ึงการพัฒนาอยางสมบูรณ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมท่ีจัดใหผูเรียนไดพัฒนาองค
รวมของความเปนมนุษยใหครบ ทุกดาน ท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม มุงเนนใหเกิดการ
พัฒนาเพ่ิมเติมจากกิจกรรมท่ีไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุม เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึน
สําหรับนักเรียนทุกคน ท้ังเด็กปกติ เด็กอัจฉริยะ เด็กพิการ และเด็กดอยโอกาส ดวยกระบวนการจัด
กิจกรรมท่ีหลากหลาย มุงเนนใหเกิดพัฒนาการท่ีมีความสมดุลดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ 
และสังคม รูจักและเขาใจตนเอง สงเสริมการสรางเจตคติท่ีดี มองเห็นคุณคาของชีวิต ปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค สรางจิตสํานึกในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ปรับตัวไดอยางเหมาะสม 
ปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสังคม ประเทศชาติ และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข โดยผูเรียนสามารถ
เลือกรวมและปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจอยางแทจริง ซ่ึงประกอบดวย 2 
กิจกรรม สําคัญคือ 1. กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนให 
เหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสราง
ทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ การเรียนรูในเชิงพหุปญญา และการสรางสัมพันธภาพท่ีดี 2. 
กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนเปนผูเลือกปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร ตั้งแตการศึกษา
วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินผลและปรับปรุงการทํางาน โดยเนนการทํางานรวมกับ
เปนกลุม ความรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินัย เชน กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมตามความสนใจ 
ชมรมหรือชุมนุมตาง ๆ กิจกรรมสาธารณประโยชน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ ผู
บําเพ็ญประโยชน เปนตนจะเห็นวากิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีความสําคัญตอการพัฒนาเยาวชนของชาติ
ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณอยางยิ่ง จําเปนตองใหมีใหเกิดข้ึนกับผูเรียน เพราะกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจัด
ข้ึนเพ่ือมุง สงเสริมใหผูเรียนคนพบและใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี รูจักเลือกและตัดสินใจอยาง
มีเหตุผลเหมาะสมกับตนเอง วางแผนชีวิตและอาชีพไดอยางมีคุณภาพ  สามารถปรับตัวได  เปนผูมี
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ศีลธรรม จริยธรรม และวินัย มีจิตสํานึกท่ีรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม สิ่งแวดลอม ครอบครัว และ
สังคม ตลอดจนเก้ือหนุนการเรียนรูตามสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมอีกดวย 
  ดังนั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชวิจัยเปนฐาน โดยเล็งเห็นความสําคัญในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน จึงมีการสงเสริมใหจัดกิจกรรมดังกลาวตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไดแก กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน ประกอบดวยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน กิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนรูจักตัวเอง และพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชวิจัยเปนฐาน 
      2.2 เพ่ือพัฒนาคูมือการทําวิจัยในชั้นเรียน 
  2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชวิจัยเปนฐาน 
 2.4 เพ่ือจัดเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน นําไปสูการ
เผยแพรผลงานและยกยองเชิดชูเกียรติ 
3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 กิจกรรม PLC หัวหนากลุมสาระกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือพัฒนาคูมือการทําวิจัยในชั้น
เรียน จํานวน 35 คน และศึกษานิเทศก 15 คน รวม 50 คน 
 3.1.2 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม นิเทศ ติดตาม การเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3 ครั้ง/ภาคเรียน 
 3.1.4 กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน นําไปสูการ
เผยแพรผลงานและยกยองเชิดชูเกียรติ 1 ครั้ง/ปการศึกษา 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ครูสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาการจัดการรัยนการสอน หรือพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของตน ตามบริบทของปญหาและสภาพแวดลอม 
      3.2.2 ครูกลุมสาระพัฒนาผูเรียนมีวิจัยในชั้นเรียน ตามบริบทของปญหาและสภาพแวดลอม 
 3.2.3 ครูไดรับการนิเทศ และมีโอกาสนําเสนอผลงานทางวิชาการสูการพัฒนาวิชาชีพดวยความ
ภาคภูมิใจ 
 
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมเตรียมการสรางสื่อ/คูมือ/เครื่องมือ/ปฏิทินงาน  
ของคณะทํางาน/กรรมการ 

มกราคม  นางรุงฤทัย รัตคุณศาสน  
 

2 กิจกรรม การใชคูมือการทําวิจัยในชั้นเรียน มีนาคม  นางรุงฤทัย รัตคุณศาสน 
และคณะ 

3 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม นิเทศ ติดตามการเรียนการสอน พ.ค.-ก.ย. นางรุงฤทัย รัตคุณศาสน 
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชวิจัยเปนฐาน  และคณะ 
4 กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรู

และผลงานนักเรียน นําไปสูการเผยแพรผลงานและยก
ยองเชิดชูเกียรติ 

กันยายน  ดร.นวพรรดิ์ นามพุทธา  
และคณะศึกษานิเทศก 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพฐ. จํานวน 20,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) 
6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 
รอยละ 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 

1. โรงเรียนมีวิจัยในชั้นเรียน 100 -ติดตาม -บันทึกนิเทศ 
-แบบสัมภาษณ 

2. ครูไดวิจัยในชั้นเรียน ตามบริบทของปญหา
และสภาพแวดลอม 

80 -สังเกตการสอน -บันทึกสังเกตการ
สอน 
-แบบสังเกตการ
สอน 

3. นักเรียนไดศึกษาตอตามความถนัดของ
ตนเอง 

80 -สรุปการศึกษาตอ 
-สังเกตการณ
เรียนรู 

-แบบสรุป
การศึกษาตอ  
-แบบสังเกต 

4. ครูและนักเรียนมีเวทีแสดงผลงานทาง
วิชาการ 
  ไดรับการเชิดชูเกียรติ และเกิดความ
ภาคภูมิใจ 

50 -ตรวจ/ประเมินผล
งาน 
-สัมภาษณ 

-ตรวจ/ประเมินผล
งาน 
-แบบสัมภาษณ 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
      9.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ไดแนวทางการพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนโดยใชวิจัยเปนฐาน 
 9.2 ครูไดแนวทาง ในการทําวิจัยในชั้นเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการ
เรียนรูยุคไทยแลนด 4.0  
 9.3 ครูและโรงเรียนสรางเครือขาย (PLC) เพ่ือการจัดการเรียนรู และการบริหารจัดการชั้น
เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรูยุคไทยแลนด 4.0    
      9.4 นักเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการเรียนรู อยางมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
สมรรถนะ มีเจตคติท่ีดีตอการศึกษาและสงผลใหผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน สามารถนําความรูไปใชในการ
ดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ 
      9.5 ผูปกครอง และชุมชนใหความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพของโรงเรียน 
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ช่ือโครงการ     โครงการพัฒนาเครือขายโรงเรียนขนาดเล็ก (Stand Alone) สํานักงาน 
       เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26  
สนองนโยบายท่ี 4   ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
        มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
จุดเนน สพม.26    ขอ 12 การสงเสริมและพัฒนาครูท้ังระบบสูการเปนครูมืออาชีพ 
       ขอ 13  การสงเสริมชวยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก 
กลุมงานท่ีรับผิดชอบ  งานวัดและประเมินผลการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางรุงฤทัย  รัตนคุณศาสน 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม   
ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดปการศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ไดกําหนดให โรงเรียนท่ีมีนักเรียนนอย
กวา 120 คน ถือวามีสถานะเปน “โรงเรียนขนาดเล็ก” ซ่ึงพบวามีโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย
มากถึง 15,224 แหง จากโรงเรียนท้ังหมด 30,977 แหงท่ัวประเทศหรือคิดเปนรอยละ 50 ของ
โรงเรียนท้ังหมด และมีแนวโนมท่ีจํานวนเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต  โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญมักจะ
ประสบปญหาสําคัญอยางนอย 3 ประการ ซ่ึงสงผลทําใหโรงเรียนในลักษณะดังกลาวไมสามารถ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 1) โรงเรียนขนาดเล็กมีตนทุนในการจัดการเรียนการสอนตอ
หัวท่ีสูงกวาโรงเรียนขนาดใหญ ทําใหรัฐตองใชงบประมาณในจํานวนท่ีมากกวา หรือจายแพงกวาใน
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก 2) โรงเรียนแตละแหงไดรับงบประมาณจากรัฐคิดเปน
รายหัวนักเรียน สงผลใหโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนนอยตกอยูในสถานะท่ีเสียเปรียบ เนื่องจาก
ไดรับงบประมาณนอยกวาโรงเรียนขนาดใหญเปนผลใหโรงเรียนขนาดเล็กมีทรัพยากรไมเพียงพอตอ
ความตองการ ๓) โรงเรียนขนาดเล็กประสบปญหาขาดแคลนบุคลากรครูท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางใน 8 กลุมสาระการเรียนรู  
 เพ่ือเปนการแกปญหาดังกลาวในสวนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 ได
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (Stand Alone) ใหมีคุณภาพ 
ไดมาตรฐานจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพกลุมเครือขายโรงเรียนขนาดเล็ก 
(Stand Alone) เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 ตามคําสั่งท่ี 266/2562 ลงวันท่ี 11 กันยายน 
2562 โดยคณะกรรมการชุดดังกลาวมีหนาท่ีสําหรับขับเคลื่อนการบริหารจัดการ พัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐาน การนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงาน อยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ 
 สําหรับแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก มุงเนนไป
ท่ี การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ เปนผูอํานวยการเรียนรู (Facilitator) สู
ผูเรียน ท้ังนี้หากครูไดรวมกลุมเปนชุมชนแหงการเรียนรู (Professional Learning Community) ท่ีมี
พลวัตรของการแลกเปลี่ยน เรียนรู (Share and Learn) ท้ังในดานองคความรู เทคนิค วิธีการ 
นวัตกรรมดานการจัดการเรียนรู  ดานการทํางานของโรงเรียนขนาดเล็กอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ 
ยอมจะทําใหเครือขายโรงเรียนขนาดเล็ก (Stand Alone) มีความเขมแข็งเพ่ิมข้ึน และเปนปจจัย
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สําคัญท่ีสงผลใหผลผลิตคือตัวผูเรียน มีคุณภาพไดมาตรฐานการศึกษา ดังนั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาเครือขายโรงเรียนขนาดเล็ก(Stand Alone) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเครือขายกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก (Stand Alone) 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 
 2.2 เพ่ือใชรูปแบบเครือขายกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก(Stand Alone) ในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก(Stand Alone)สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
26 โดยสงเสริมใหครูนําความรู สูการปฏิบัติในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู  
 2.3 เพ่ือสงเสริมใหครูสรางวิถีชุมชนการเรียนรูทางวิชาการ (PLC) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
พัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 
 2.4 เพ่ือสรางโอกาสทางการศึกษาแกผูเรียนทุกกลุมเปาหมายใหท่ัวถึงและมีคุณภาพโดย
ประสานการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต/ดานปริมาณ 
  3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 80 นําความรู ความสามารถท่ีไดมา
พัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
  3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 80 เขารวมแลกเปลี่ยนผานวิถีชุมชน
การเรียนรูทางวิชาการ (PLC) 
 3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียน และ
ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. กิจกรรม ข้ันตอนการดําเนินงาน/ระยะเวลาดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1 ข้ันวางแผน (Plan) 

จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 
ตุลาคม 62 

 
นางรุงฤทัย รัตนคุณศาสน 

และคณะ 
2 ข้ันปฏิบัติตามแผน (Do) 

-การจัดกิจกรรมเครือขายกลุมโรงเรียนขนาด
เล็ก(Stand Alone) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 
-การสรางเครือขายวิชาการกลุมโรงเรียนขนาด
เล็ก(Stand Alone) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 

-นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมเครือขายกลุม
โรงเรียนขนาดเล็ก(Stand Alone) สังกัด

 
พฤศจิกายน 62 
 - 
ตลอดภาคเรียนท่ี 2 

 
นางรุงฤทัย รัตนคุณศาสน 

และคณะ 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
26 

3 ข้ันตรวจสอบการปฏิบัติ (Check) 
ประเมินโครงการ/กิจกรรม 

มีนาคม 63 นางรุงฤทัย รัตนคุณศาสน 
และคณะ 

4 ข้ันปรับปรุงแกไข (Act) 
สะทอนผลผานกิจกรรมการสนทนากลุม 
(focus group) 

 
เมษายน 63 

 
คณะทํางาน 

 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1. นิเทศ กํากับ ติดตาม ตลอดปกาศึกษา 
 2. ขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพผานสื่อตาง ๆ ตลอดภาคเรียนท่ี 2 
6. งบประมาณ  
 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพฐ.  จํานวน 30,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) 
7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 7.1 โรงเรียนเครือขายขนาดเล็ก (Stand Alone)  
 7.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เกณฑ/ระดับคุณภาพ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเครือขาย
กลุมโรงเรียนขนาดเล็ก (Stand Alone) 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 

ผานเกณฑรอยละ 60 แบบนิเทศ แบบทดสอบ 

2.รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
นําความรู สูการปฏิบัติในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรยีนรู 

รอยละ 80 สอบถาม แบบสอบถาม 

3.รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
เขารวมแลกเปลี่ยนผานวิถีชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาการ (PLC) 

รอยละ 80 แบบติดตาม รายงานการเขา
กลุม PLC 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความสามารถ ทักษะในการจัดการเรียนรู การ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี ไดอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
 9.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิถีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
ตลอดเวลา เปนแบบอยางท่ีดีในการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน 
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โครงการ      ถอดบทเรียนครูผูสอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนนํา 
       ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 
สนองนโยบายท่ี 3      ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
จุดเนน สพม.26    จุดเนนท่ี 6 สงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน 
       จุดเนนท่ี 8 การยกระดับผูเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
       จุดเนนท่ี 11 การพัฒนาการจัดารเรียนรูยุคไทยแลนด 4.0 
       ดวย Active learning /STEM/MCMK 
       จุดเนนท่ี 12 การสงเสริมและพัฒนาครูท้ังระบบสูการเปนครูมืออาชีพ 
       จุดเนนท่ี 14 การสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศภายในเครือขาย 
       ชุมชนวิชาชีพของสถานศึกษา 
กลุมท่ีรับผิดชอบ   กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ     นางอรอนงค  อรรถเวทิน  ศึกษานิเทศก  สพม.26 และคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 2563 
................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายเรงดวนในการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการ
โดยทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ ไดลงนามบันทึกความ
เขาใจรวม (MOU) กับสถานทูตอังกฤษประจําประเทศไทยโดยเอกอัครราชทูตอังกฤษประจําประเทศ
ไทย ฯพณฯ Brian Davidson ในความรวมมือกับ British Council เพ่ือจัดตั้งศูนยอบรมครู
ภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคซ่ึงครอบคลุมท้ัง 4 ภูมิภาค โดยมีศูนยท่ีจะจัดตั้งเบื้องตนในเดือนตุลาคม 
2559 รวมท้ังหมด 4 ศูนย มีกลุมเปาหมายไดแกกลุมครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในสังกัดของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) อาชีวะและหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ จํานวนประมาณ 750 คนตอศูนย รวมท้ังสิ้นประมาณ 5,100 คนท่ัวประเทศโดยใช
ระยะเวลา 2 ป เพ่ือยกระดับทางดานภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง
แบบ Communicative Approach อยางเขมขนจากผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ท่ีมีคุณภาพโดยมีวิทยากรชาวตางชาติจาก British Council  และผูเขาอบรมท่ีจบหลักสูตรไปแลว 
สามารถนําความรูรวมท้ังเทคนิคการจัดการเรียนสอนตามรูปแบบ Communicative Approach ไป
ปรับใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนรูปธรรม  โดยมีศึกษานิเทศกติดตามความกาวหนา และสงเสริมสนับสนุนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษท่ีผานการพัฒนาตามโครงการครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)  
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2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพ่ือจัดกิจกรรมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม  
(Boot Camp Turbo) 
 2.2 เพ่ือติดตามความกาวหนาของการจัดการเรียนรูของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 
 (Boot Camp Turbo) 
3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
      3.1.1 ครูผูสอนภาษาอังกฤษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได
รวมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการอบรมภาษาอังกฤษ ( Boot Camp Turbo) จํานวน 
40 คน 
    3.1.2 ครูผูสอนภาษาอังกฤษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไดรับ
การนิเทศ กํากับ ติดตาม อยางนอย 35 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
    3.2.1 ครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp Turbo) ไดนํา
องคความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน 
     3.2.2 ครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp Turbo)ไดรับ
การนิเทศ ติดตาม จาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
4. กิจกรรมข้ันตอนและแผนการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1. การวางแผน 

- จัดทําโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
และคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ 
- ประชุมชี้แจงการดําเนินงานตามโครงการ 

 
ตุลาคม2562-

พฤศจิกายน 2563 

นางอรอนงค 
อรรถเวทิน 
 

2 
 

ดําเนินการ 
- จัดทําขอมูลสารสนเทศ 

 
ตุลาคม  2562 

นางอรอนงค 
อรรถเวทิน 

3 การจัดกิจกรรมถอดบทเรียน 
- การกิจกรรมถอดบทเรียนครูผูสอน
ภาษาอังกฤษ 
- นิเทศ ติดตาม ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษท่ีผาน
การอบรม Boot Camp  Turbo 

 
   ธันวาคม 2562- 
   สิงหาคม 2562 

นางอรอนงค 
อรรถเวทิน 
และคณะ 

4 รายงานผลการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนและ
นิเทศติดตามครูท่ีผานการอบรม Boot Camp 
Turbo 

กันยายน 2562 นางอรอนงค 
อรรถเวทิน 
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5. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีขอจัดสรรจํานวน 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน ) 
 
ท่ี กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใชงบประมาณ 

คาตอบแทน คาใช
สอย 

คาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

- - - - 

กิจกรรมท่ี 2 จัดกิจกรรมถอดบทเรียนครูท่ี
ผานการอบรมจํานวน  40 คน 

    

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (40*60*1) 2,400  2,400  
คาอาหารกลางวัน (40*100*1) 4,000  4,000  
คาวิทยากรจํานวน 1 คน *1 วัน *600บาท/
ชม. 6 ชั่วโมง  วิทยากร 1 คนตอผูเขาอบรม
40 คน 

3,600  3,600  

คาวัสดุ  คาจัดทําเอกสาร  5,000   5,000 
รวมท้ังสิ้น 15,000 (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) 

ท่ี                         กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใชงบประมาณ 
คาตอบแทน คาใช

สอย 
คาวัสด ุ

กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
ครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมฯ 
รวมกับการนิเทศปกติ 

    

รวมท้ังสิ้น  
รวมท้ังสิ้น (ถัวทุกรายการ)  
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6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 
ตัวบงช้ีท่ี 1 รอยละ 80 ของนักเรียนไดรับการพัฒนา
กระบวนการคิด 
ตังบงช้ีท่ี 2 รอยละ 80 ของผูเรียนมีการยกระดับคุณภาพ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวบงช้ีท่ี 3 รอยละ 80 มีการพัฒนาการจัดการเรียนรูยุค
ไทยแลนด 4.0 ดวย Active Learning/STEM/MCMK   
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ 
ตัวบงช้ีท่ี 4  รอยละ 80 ของครูไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาสูการเปนครูมืออาชีพ 
ตัวบงช้ีท่ี 5  รอยละ 80 ของผูบริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีความพึงพอใจ 

1. สังเกต 
2. สัมภาษณ 
3. 
ประเมินผล 
4. นิเทศ 
ติดตาม    
วิธีการ 

1 .แบบสัมภาษณ 
2. แบบสังเกตชั้นเรียน 
3.แบบสะทอนผลการ
สอน 
4. แบบประเมินตนเอง 
เครื่องมือ 
5. แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

 
 7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

           ครูท่ีผานการอบรม Boot Camp มีการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษสามารถนําความรูรวมท้ัง 
เทคนิคการจัดการเรียนสอนตามรูปแบบ Communicative Approach ไปปรับใชในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ                พัฒนาการจัดการเรียนรู  Active Learning สูทักษะผูเรียนศตวรรษท่ี 21  
                                 ท่ีเนนกระบวนการคิด   
สนองนโยบายท่ี 2          ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
สนองจุดเนน สพม.26    ขอ 6, 10, 11, 12, 14 
กลุมท่ีรับผิดชอบ     กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ      นายอภิชาต  เข็มพิลา  
ระยะเวลาท่ีดําเนินการ   มีนาคม-กันยายน 2563 
................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะตองสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม สภาพแวดลอม และความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว 
เพ่ือพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนของชาติใหสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ 
ประเทศ โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
สอดคลองกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษท่ี 21 กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงไดดําเนินการ ทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยนําขอมูลจากแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาใชเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนา
หลักสูตรใหมีความเหมาะสมชัดเจน ยิ่งข้ึน ในระยะสั้นเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรในกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ซ่ึงมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ และเปนรากฐานสําคัญท่ีจะชวยใหมนุษยมีความคิด
ริเริ่ม สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยาง
รอบคอบและถ่ีถวน สามารถนําไปใชใน ชีวิตประจําวัน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใน
การบูรณาการกับความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางานดวย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมท่ีนําไปสูการ คิดคนสิ่งประดิษฐ หรือสรางนวัตกรรมตาง ๆ ท่ีเอ้ือ
ประโยชนตอการดํารงชีวิต การใชทักษะการคิดเชิง คํานวณ ความรูทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร 
และเทคโนโลยีและการสื่อสารในการแกปญหาท่ีพบใน ชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใช
ความรู ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ และเครื่องมือทาง ภูมิศาสตร เรียนรูสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูรอบ
ตัวอยางเขาใจสภาพท่ีเปนอยูและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือนําไปสูการ จัดการและปรับใชในการดํารงชีวิต
และการประกอบอาชีพอยางสรางสรรค  
          นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรมนโยบาย
หนึ่ง คือ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู ท่ีเนนการปฏิบัติ Active Learning ใหผูเรียนนําความรูไป
ใชแกปญหาในชีวิตจริง รวมท้ังการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหมท่ีเปนประโยชนตอการดําเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพ ผานประสบการณในการทํากิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน 
(Project-Based Learning) หรือกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based 
Learning) หรือการใชบันได 5 ข้ัน หรือการจัดการเรียนรูบูรณาการ STEAM Education ตาม
ธรรมชาติของวิชา 
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           สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงจัดทําโครงการพัฒนาการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนสูทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี  21 สูการปฏิรูปการเรียนรูยุคไทยแลนด 4.0 เพ่ือให
ทุกโรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และครูสามารถนําหลักสูตรไปสูกาจัดการเรียนรู
ระดับชั้นเรียน ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ยุคไทยแลนด 4.0 ดวยชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ท่ีเปนระบบ มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ สูความยั่งยืนสืบไป  
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูสูทักษะศตวรรษท่ี 21 ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเนน 
Active Learning ท่ีเนนกระบวนการคิด   
  2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูสูทักษะศตวรรษท่ี 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
  2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยการจัดการเรียนท่ีใช O-NET & PISA 
เปนฐาน  
 2.4 เพ่ือจัดเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน นําไปสูการ
เผยแพรผลงานและยกยองเชิดชูเกียรติ 
3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 กิจกรรม PLC พัฒนานวัตกรรมตนแบบการจัดการเรียนรูสูทักษะผูเรียนศตวรรษท่ี 
21 ดวย Active Learning ท่ีเนนกระบวนการคิดบูรณาการการจัดการเรียนและใช O-NET & PISA 
เปนฐาน (ครูแกนนํา 5 สาระ คณิต-วิทย-อังกฤษ-ไทย-สังคมศึกษา สาระละ 6 คน/โรง) ศึกษานิเทศก 
12 คน รวม 42 คน   
  3.1.3 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูสูทักษะศตวรรษท่ี 21 และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
โรงเรียนละ 2 ครั้ง/ภาคเรียน 
  3.1.4 กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน นําไปสู
การเผยแพรผลงานและยกยองเชิดชูเกียรติ 1 ครั้ง/ปการศึกษา 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูสามารถพัฒนานวัตกรรมตนแบบการจัดการเรียนรูสูทักษะผูเรียนศตวรรษท่ี 21 
ดวย Active Learning ท่ีเนนกระบวนการคิดบูรณาการการจัดการเรียนและใช O-NET & PISA เปน
ฐาน อยางมีประสิทธิภาพ 
  3.2.2 ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูสูทักษะศตวรรษท่ี 21 ดวยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีเนน Active Learning ท่ีเนนกระบวนการคิดอยางมีคุณภาพ 
  3.2.3 ครูไดรับการนิเทศ และมีโอกาสนําเสนอผลงานทางวิชาการสูการพัฒนาวิชาชีพดวย
ความภาคภูมิใจ 
           3.2.4 นักเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแกปญหา 
การทํางาน ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เปนระบบและยั่งยืน  
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4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมเตรียมการสรางสื่อ/คูมือ/เครื่องมือ/ปฏิทินงาน  
ของคณะทํางาน/กรรมการ 

26 มกราคม 
2563 

นายอภิชาต เข็มพิลา  
และคณะศึกษานิเทศก 

2 กิจกรรม PLC กิจกรรม PLC พัฒนานวัตกรรมตนแบบ
การจัดการเรียนรูสูทักษะผูเรียนศตวรรษท่ี 21 ดวย  
Active Learning ท่ีเนนกระบวนการคิดบูรณาการการ
จัดการเรียนและใช O-NET & PISA เปนฐาน (ตามความ
ตองการของโรงเรียน) 

มิถุนายน 2563 นายอภิชาต เข็มพิลา 
นางกรนันท วรรณทวี 
และคณะศึกษานิเทศก 

3 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูสูทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในสังกัด สพม.เขต 26 

พค.-กย.2563 นส.อิทธิ์ณณัฏฐ  นัน
แกว  
และคณะศึกษานิเทศก 

4 กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรู
และผลงานนักเรียน นําไปสูการเผยแพรผลงานและยก
ยองเชิดชูเกียรติ 

กันยายน 2563 ดร.นวพรรดิ์ นามพุทธา  
และคณะศึกษานิเทศก 

 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพฐ.  จํานวน 15,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณ 
จําแนกตามรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเตรียมการสรางสื่อ/คูมือ/
เครื่องมือ/ปฏิทินงาน ของคณะทํางาน/กรรมการ 
จํานวน  1 ครั้ง 1 วัน (20 คน) 

    

    -คาอาหาร-เบรก (42*160*2) 
    -คาเอกสาร/สื่อ 

13,440 
1,560 

- 
- 

13,440 
- 

- 
1560 

รวมกิจกรรมท่ี 1 15,000 - 13,440 1,560 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม PLC พัฒนาการจัดการ
เรียนรูสูทักษะศตวรรษท่ี 21 ดวยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีเนน Active Learning ท่ีเนน
กระบวนการคิด โดยใช O-NET & PISA เปนฐาน 
จํานวน  1 ครั้ง 1 วัน  (ตามความตองการของ
โรงเรียน ใชงบประมาณโรงเรียน) 

    

รวมกิจกรรมท่ี 2 - - - - 
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ตอ 

รายการ งบประมาณ 
จําแนกตามรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การจัดการ
เรียนรูสูทักษะศตวรรษท่ี 21 และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนใน สพม.เขต 26  
(จํานวน 2 ครั้ง/โรง/ภาคเรียน) 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
รวมกิจกรรมท่ี 3 บูรณาการในงบฯ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล สพม.26 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการ
จัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน นําไปสูการ
เผยแพรผลงานและยกยองเชิดชูเกียรต ิ

    

รวมกิจกรรมท่ี 4 บูรณาการในงบฯ ตลาดนัดวิชาการ สพม.26 
รวมท้ังส้ิน (ถัวจายทุกรายการ) 15,000 - 13,440 1,560 

6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย
รอยละ 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 

1. นักเรียนท่ีมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 80 สังเกต -แบบสังเกต 

2. นักเรียนท่ีสมรรถนะตามหลักสูตร  80 สังเกต -แบบสังเกต 

3. นักเรียนท่ีมีทักษะอาชีพ 80 สังเกต -แบบสังเกต 

4. นักเรียนท่ีมีทักษะชีวิต 80 สังเกต -แบบสังเกต 

5. นักเรียนสุขภาวะท่ีดี 80 สังเกต -แบบสังเกต 

6. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
(จํานวน นร.  ท่ีไดคะแนน O-NET วิชา
วิทยาศาสตรเพ่ิมข้ึน 

80 
 

-ตรวจ
หลักสูตร 
-สัมภาษณ 

-บันทึกนิเทศ 
-แบบสัมภาษณ 

7. ครูไดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู Active 
Learning ท่ีเนนกระบวนการคิดท่ีหลากหลาย
ตามธรรมชาติวิชา 

80 -ตรวจแผน
จัดการเรียนรู 
-สังเกตการณ
สอน 

-บันทึกสังเกตการ
สอน 
-แบบสังเกตการ
สอน 

8. ครูปรับบทบาทจาก“ครูผูสอน”เปน
“Coach” ผูใหคําปรึกษาหรือผูอํานวยการ
เรียนรู 

80 
 

-ตรวจ ปพ. 
-สังเกต
พฤติกรรม 

-บันทึกการตรวจ 
ปพ. 
-แบบสังเกต 

4. ครูและนักเรียนมีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการ 
 ไดรับการเชิดชูเกียรติ และเกิดความภาคภูมิใจ 

80 
 
 

-ตรวจ/
ประเมินผล
งาน 
-สัมภาษณ 

-ตรวจ/ประเมินผล
งาน 
-แบบสัมภาษณ 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 ครูไดแนวทาง สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวปฏิรูป
การเรียนรูยุคไทยแลนด 4.0 สูทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยใช  Active Learning ท่ีเนนการพัฒนา
กระบวนการคิด  
          7.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ไดแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนโดยการจัดการเรียนท่ีใช O-NET & PISA เปนฐาน 
 7.3 ครูและโรงเรียนสรางเครือขายการจัดการเรียนรู และการบริหารจัดการชั้นเรียนตามแนว
ทางการปฏิรูปการเรียนรูยุคไทยแลนด 4.0    
          7.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาไดเรียนรูผานกิจกรรมการเรียนรู อยางมีคุณภาพ มี
ผลสัมฤทธิ์  สมรรถนะ สูงข้ึน และสามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ 
          7.5 ผูปกครอง และชุมชนใหความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพของโรงเรียน 
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โครงการ      PLC : พัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตรดวยชุดกิจกรรม Active Learning  
       บูรณาการ 
สนองนโยบายท่ี 2    ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
สนองนโยบายท่ี 3    ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
สนองจุดเนน สพม.26     ขอ 6, 10, 11, 12, 14 
กลุมท่ีรับผิดชอบ     กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ      นายอภิชาต  เข็มพิลา  
ระยะเวลาท่ีดําเนินการ   มีนาคม-กันยายน 2562 
................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของ
กับทุกคนท้ังในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชและ
ผลผลิตตาง ๆท่ีมนุษยไดใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางานเหลานี้ลวนเปนผลของ
ความรูวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืน ๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยได
พัฒนาวิธีคิดท้ังความคิดเปนเหตุเปนผลคิดสรางสรรค คิดวิเคราะหวิจารณ  มีทักษะสําคัญในการ
คนควาหาความรู ความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบสามารถตัดสินใจโดยใชขอมูล ท่ี
หลากหลายและมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซ่ึงเปน
สังคมแหงการเรียนรู (Knowledge based society) ดังนั้น ผูเรียนทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการ
พัฒนาใหรูวิทยาศาสตรเพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย 
สรางสรรคข้ึนสามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม ดังนั้น การจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตรในสถานศึกษาเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน และสอดคลองกับแนวทางการจัด
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเนนใหผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปน ไดแก 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)  ทักษะดังกลาวจําเปนตองอาศัยนวัตกรรมและสื่อการสอนสมัยใหมเขามา
ใชในการจัดการเรียนรู เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรมีหลายเรื่องท่ีเปนนามธรรมนักเรียนทําความเขาใจได
ยากนวัตกรรมและสื่อการสอนเปนสิ่งท่ีชวยเปนตัวกลางในการถายทอดเนื้อหาจากผูสอนไปยังผูเรียน
ชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาบทเรียนท่ียุงยากซับซอนไดงายข้ึน ชวยใหเกิดความคิดมโนมติใน
เรื่องท่ีศึกษาไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ชวยกระตุนเราความสนใจของผูเรียนทําใหเกิดความรู
สนุกสนานอยากเรียน สงผลใหการเรียนการสอนวิทยาศาสตรมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   ดังนั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงไดจัดทําโครงการ PLC : พัฒนาการ
เรียนรูวิทยาศาสตร Active Learning ดวยชุดกิจกรรม เพ่ือใหครูสามารถสรางนวัตกรรมท่ีใชในการ
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรใหมๆ ท่ียังไมเคยมีใชมากอนหรือเปนการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมท่ีมีอยู
แลวใหทันสมัยและใชไดผลดียิ่งจะชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม 
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2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีเนนทักษะใน 
ศตวรรษท่ี 21 
        2.2 เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมบูรณาการ Active Learning กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   
 2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนดวยชุดกิจกรรม
บูรณาการActive Learning  
 2.4 เพ่ือจัดเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน นําไปสูการ
เผยแพรผลงานและยกยองเชิดชูเกียรติ 
 3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 กิจกรรม PLC ครูแกนนําผูสอนวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตนเพ่ือสราง
ชุดกิจกรรม บูรณาการ Active Learning จํานวน 35 คน และศึกษานิเทศก 15 คน  รวม 50 คน 
  3.1.2 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม นิเทศ ติดตาม การเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนบูรณาการ ดวยชุดกิจกรรม Active Learning คนละ 2 ครั้ง/ภาคเรียน 
  3.1.4 กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน นําไปสู
การเผยแพรผลงานและยกยองเชิดชูเกียรติ 1 ครั้ง/ปการศึกษา 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูสามารถพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีเพ่ือพัฒนา
ทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ดวยชุดกิจกรรม Active Learning อยางมีคุณภาพ 
          3.2.2 ครูมีนวัตกรรมชุดกิจกรรมบูรณาการ Active Learning กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนตามบริบทของปญหาและสภาพแวดลอม  
  3.2.3 ครูไดรับการนิเทศ และมีโอกาสนําเสนอผลงานทางวิชาการสูการพัฒนาวิชาชีพดวย
ความภาคภูมิใจ 
           3.2.4 นักเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแกปญหา 
การทํางาน ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เปนระบบและยั่งยืน  
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมเตรียมการสรางสื่อ/คูมือ/เครื่องมือ/ปฏิทินงาน  
ของคณะทํางาน/กรรมการ 

26 มกราคม 2563 นายอภิชาต เข็มพิลา  
 

2 กิจกรรม PLC ครูแกนนําผูสอนวิชาวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนเพ่ือสรางชุดกิจกรรม Active 
Learning บูรณาการ (1 วัน) 

มีนาคม 2563 นายอภิชาต เข็มพิลา  
และทีม ศน.
วิทยาศาสตร 
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ตอ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

4 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม นิเทศ ติดตาม การเรียนรู
วิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนดวยชุด
กิจกรรม Active Learning บูรณาการ  

พค.-กย.2563 นายอภิชาต เข็มพิลา  
และทีม ศน.
วิทยาศาสตร 

5 กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรู
และผลงานนักเรียน นําไปสูการเผยแพรผลงานและยก
ยองเชิดชูเกียรติ 

กันยายน 2563 ดร.นวพรรดิ์ และ
คณะศึกษานิเทศก 

 
6. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพฐ.  จํานวน 20,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณ 
จําแนกตามรายจาย 

คาตอบแ
ทน 

คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเตรียมการสรางสื่อ/คูมือ/
เครื่องมือ/ปฏิทินงาน ของคณะทํางาน/กรรมการ 
จํานวน 1 ครั้ง 1 วัน  

 
 
 

   

รวมกิจกรรมท่ี 1 - - - - 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม PLC ครูแกนนําผูสอนวิชา
วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตนเพ่ือสราง
ชุดกิจกรรม Active Learning บูรณาการ  
      -คาอาหาร-เบรก (50*160*2) 
      -คาวุฒิบัตร/คาเอกสาร/สื่อ 

 
 
 

16,000 
4,000 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

16,000 
- 

 
 
 

- 
4,000 

รวมกิจกรรมท่ี 2 20,000 - 16,000 4,000 
กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ติดตาม นิเทศ ติดตาม การ
เรียนรูวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
ดวยชุดกิจกรรม Active Learning บูรณาการ 
(จํานวน 2 ครั้ง/โรง/ภาคเรียน) 

 
 

 
 

 
 

 

รวมกิจกรรมท่ี 3 บูรณาการในงบฯ นิเทศติดตามและประเมินผลสพม.26 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการ
จัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน นําไปสูการ
เผยแพรผลงานและยกยองเชิดชูเกียรต ิ

    

รวมกิจกรรมท่ี 4 บูรณาการในงบฯ ตลาดนัดวิชาการ สพม.26 
รวมท้ังส้ิน (ถัวจายทุกรายการ) 20,000 - 16,000 4,000 
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6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 
รอยละ 

การวัดผลและประเมินผล 
วิธีการ เครื่องมือ 

1. นักเรียนท่ีมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 80 -สังเกต -แบบสังเกต 
2. นักเรียนท่ีสมรรถนะตามหลักสูตร  80 -สังเกต -แบบสังเกต 
3. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
(จํานวน นร. ท่ีไดคะแนน O-NET วิชา
วิทยาศาสตรเพ่ิมข้ึน 

80 
 

-ตรวจหลักสูตร 
-สัมภาษณ 

-บันทึกนิเทศ 
-แบบสัมภาษณ 

4. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 100 -ตรวจหลักสูตร 
-สัมภาษณ 

-บันทึกนิเทศ 
-แบบสัมภาษณ 

5. ครูไดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
พัฒนาชุดกิจกรรม Active Learning บูรณา
การ  

80 -ตรวจแผนจัดการ
เรียนรู 
-สังเกตการสอน 

-บันทึกสังเกตการ
สอน 
-แบบสังเกตการสอน 

6. นักเรียนไดรับการพัฒนาตามมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด สมรรถนะ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค
และคานิยมท่ีดี 

80 -ตรวจ ปพ. 
-สังเกตการณ
เรียนรู 

-บันทึกการตรวจ 
ปพ. 
-แบบสังเกต 

7. ครูและนักเรียนมีเวทีแสดงผลงานทาง
วิชาการไดรับการเชิดชูเกียรติ และเกิดความ
ภาคภูมิใจ 

50 -ตรวจ/
ประเมินผลงาน 
-สัมภาษณ 

-ตรวจ/ประเมินผล
งาน 
-แบบสัมภาษณ 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
          7.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ไดแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
  7.2 ครูไดแนวทาง สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวปฏิรูป
การเรียนรูยุคไทยแลนด 4.0 โดยใชชุดกิจกรรม Active Learning บรูณาการ    
  7.3 ครูและโรงเรียนสรางเครือขาย (PLC) เพ่ือการจัดการเรียนรู และการบริหารจัดการชั้น
เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรูยุคไทยแลนด 4.0    
          7.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาไดเรียนรูผานกิจกรรมการเรียนรู อยางมีคุณภาพ มี
ผลสัมฤทธิ์ และสมรรถนะสูงข้ึน และสามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ 
          7.5 ผูปกครอง และชุมชนใหความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพของโรงเรียน 
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โครงการ              นิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเชิงบูรณาการ 
สนองนโยบายท่ี  3  ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย       
สนองนโยบายท่ี  6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา                                                                         
สนองจุดเนน สพม.26  ขอ 6, 11, 12, 14 
กลุมท่ีรับผิดชอบ  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ     นางสาวอิทธิ์ณณัฏฐ  นันแกว  
ระยะเวลาท่ีดําเนินการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
  การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และรายงานผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเปนกระบวนการสําคัญของการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและบังเกิดผลตอนักเรียนใหมีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรกําหนด  ดวยเหตุนี้การนิเทศจึง
เปนกระบวนการของการศึกษามุงจะสงเสริมใหการสนับสนุน  และพัฒนามาตรฐานของการศึกษา
โดยเฉพาะผูนิเทศก็ตองการความรู  ประสบการณ  และทักษะตาง ๆ ในการนิเทศ  ตองการการ
สนับสนุนตองการขวัญและกําลังใจ  ตองการความรวมมือรวมใจจากบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวกับ
การศึกษาขณะเดียวกันผูรับการนิเทศก็ตองการการดูแลเอาใจใส  ตองการขวัญกําลังใจ  และการ
สนับสนนุจากผูนิเทศและผูบริหารเชนกัน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26  ได
ดําเนินกิจกรรมการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาแลวอยางตอเนื่องทุกป  โดยมี
แผนงานปฏิบัติการนิเทศในรูปของการนิเทศใน 3 ลักษณะดวยกันคือ 1) นิเทศตามภาระงาน ( 
Function-based Supervision)  2) นิเทศตามเขตพ้ืนท่ี ( Area- based Supervision ) และ 3) 
นิเทศตามนโยบายหนวยงานตนสังกัด   (Policy - based Supervision)  
  ในการนี้ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีเปาหมายหลักในการนิเทศ 
เพ่ือนําไปสูความสําเร็จตามนโยบายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทําความเขาใจเก่ียวกับ
แนวทางการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังได
แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ  เพ่ือรับทราบปญหา 
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ พรอมท้ังประสานหรือหาแนวทางแกไขปญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึน เพ่ือสรางขวัญ  กําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน  ตลอดจนนําผลการติดตามนิเทศไปปรับปรุง การ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน    
  ดวยเหตุดังกลาวขางตน กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงไดจัดทํา
โครงการนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเชิงบูรณาการ  เพ่ือสนับสนุน  
สงเสริมคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และสถานศึกษาในสังกัดใหมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนอยางยั่งยืนตาม
ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติตอไป 
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2.  วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือติดตาม  นิเทศ  และประเมินผลการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับนโยบายและจุดเนน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  
 2.  เพ่ือพัฒนาศึกษานิเทศกใหมีสมรรถนะและสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน 
 3.  เพ่ือพัฒนากระบวนการนิเทศตามสภาพความตองการในการนิเทศของโรงเรียน  และ
พัฒนาระบบการนเิทศภายในโรงเรียน 
 4.  เพ่ือพัฒนาการการนิเทศ ติดตามแบบออนไลนและสรางเครือขายการนิเทศ 
3.  เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1.  นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลโดยคณะกรรมการรวม  (สพม./กตปน./ผูทรงคุณวุฒิ/
ตัวแทนผูบริหาร/ศน.) คัดเลือกผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  2.  ศึกษานิเทศกทุกคนไดรับการพัฒนาสมรรถนะและการปฏิบัติงาน 
  3.  ทุกโรงเรียนในสังกัดไดรับการนิเทศตามนโยบายและจุดเนนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง 
  4.  เพ่ือสรางเครือขายนิเทศการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 เชิงคุณภาพ 

 1. ผูนิเทศใหการนิเทศตามภาระงาน งานนโยบายและจุดเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แกสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  

 2. ศึกษานิเทศกและครูผูรวมนิเทศมีความรูและสามารถนิเทศงานในระดับโรงเรียนอยางมี
คุณภาพ 

 3. โรงเรียนมีระบบการนิเทศ และมีผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศทางวิชาการโดย
กระบวนการนิเทศ 

 4. ศึกษานิเทศกมีการพัฒนาระบบการนิเทศ ภายในยุคใหม หัวใจหองเรียนคุณภาพ 
4.  วิธีการดําเนินการ / ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
1 
 

ประชุม  วางแผน  วิเคราะหสภาพปญหา
และสภาพความตองการนิเทศของ
สถานศึกษาเพ่ือกําหนดเนื้อหาสาระในการ
นิเทศ และจัดทําเครื่องมือการนิเทศ 

ตุลาคม 2562 คณะศึกษานิเทศก 
 

2 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบนิเทศภายใน
สถานศึกษา  พัฒนาการนิเทศออนไลนและ
สรางเครือขายการนิเทศ 

พฤศจิกายน 2562 คณะศึกษานิเทศก/รอง
ผูอํานวยการงานวิชาการ/
คร ู

3 นิเทศ  ติดตาม  สงเสริมการพัฒนาโรงเรียน
ตามกรอบเครื่องมือตามภาระงานหลักและ
งานนโยบาย 

ธันวาคม  2562 -  
กันยายน 2563 

คณะศึกษานิเทศก 
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ต่อ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
4 ติดตาม  ประเมินผลโดยคณะกรรมการรวม กุมภาพันธ 2563 -  

มีนาคม 2563 
สพม./กตปน./ผูทรงคุณวุฒิ/
ตัวแทนผูบริหาร/
ศึกษานิเทศก 

5 ประชุม  สรุปผลการนิเทศ 30  กันยายน 2563 คณะศึกษานิเทศก 
6 รายงานผลการนิเทศ 

    - รายงานสรุปผลการนิเทศ  
    - รายงานสิ้นปงบประมาณ 

 
 กันยายน 2563 
10   ตุลาคม 2563 

คณะศึกษานิเทศก 

 
5.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 ระยะเวลาดําเนินการ  ภาคเรียนท่ี 2/2562 – สิ้นสุดภาคเรียนท่ี 1/2563 
 สถานท่ีดําเนินการ  1.  หองประชุมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
      2.  โรงเรียนกลุมเปาหมาย 35 โรงเรียน 
6. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพม. เขต 26  จํานวน - บาท (ถัวจายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณ 
จําแนกตามรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเตรียมการสราง
เครื่องมือนิเทศ 
1. ประชุมปฏิบัติการสรางเครื่องมือนิเทศ 
(25 คน 2 วัน) 
   - คาอาหาร – อาหารวาง (15*160*1) 
   - คาสื่อทัศนูปกรณ/เอกสาร 

 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 

- 
- 

รวมกิจกรรมท่ี 1 - - - - 
กิจกรรมท่ี 2 ประชุมปฏิบัติการพัฒนา
ระบบนิเทศภายในสถานศึกษา  สงเสริม
การนิเทศออนไลนและสรางเครือขายการ
นิเทศการศึกษา           
      - คาอาหาร-เบรก (124*160) 
      - คาวุฒิบัตร 
      - คาเอกสาร/สื่อ 

 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 

- 
- 
- 

รวมกิจกรรมท่ี 2 - - - - 
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รายการ งบประมาณ 
จําแนกตามรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมท่ี 3 ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม  
ตามภาระงานหลักและงานนโยบาย  โดย
ศึกษานิเทศก  จํานวน 5 วัน/ครั้ง  โดย
แบงเปน 4 ทีม  (จํานวน 3 ครั้ง/โรง/ภาค
เรียน) 
     - คาน้ํามันเชื้อเพลิง (4*2,500*3) 
     - คาเบี้ยเลี้ยง (4*11*120*3) 

 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 

- 
- 

รวมกิจกรรมท่ี 3 - - - - 
กิจกรรมท่ี 4 ติดตาม  ประเมินผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียน  โดย
คณะกรรมการรวม  35 โรงเรียน  1 ครั้ง/
ภาคเรียน  แบงเปน 3 ทีม  ทีมละ 9 คน  
จํานวน 6 วัน  ใชรถสวนกลาง 
     - คาน้ํามันเชื้อเพลิง (3*4,000*1) 
     - คาเบี้ยเลี้ยง (6*10*240*1) 
     - เอกสาร/แฟมประเมิน 

 
 
 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 
 
 

- 
- 
- 

รวมกิจกรรมท่ี 4 - - - - 
กิจกรรมท่ี 5  ประชุม  ถอดบทเรียน
สรุปผลการนิเทศทํารายงานโครงการ 
   - คาอาหาร – อาหารวาง (15*160*2) 
   - คาสื่อทัศนูปกรณ/เอกสาร 

 
 

- 
- 

 
 

- 
- 

 
 

- 
- 

 
 

- 
- 

รวมกิจกรรมท่ี 5 - - - - 
รวมท้ังส้ิน (ถัวจายทุกรายการ) - - - - 

7.  การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

      1.  การจัดกิจกรรมไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดเนื่องจากนโยบายเรงดวนจาก
สวนกลาง 
      2.  ผูปฏิบัติงานมีภารกิจทับซอนทําใหไมสามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมไมเปนไปตาม
ปฏิทิน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1.  ยืดหยุนการกําหนดการจัดกิจกรรมตามงบประมาณ 
      2.  จัดทําตารางการปฏิบัติงานตลอดป  และยืดหยุนตามภารกิจ 
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โครงการ     การรับนักเรียน ประจําปการศึกษา  2563 
สนองนโยบายท่ี 4    ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
      และการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา    
กลุมท่ีรับผิดชอบ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา     
ผูรับผิดชอบ    นางวราลักษณ  บุษบง   
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2562 – มิถุนายน  2563 
................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2563 เพ่ือให
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาถือปฏิบัติและใชเปนแนวทางในการดําเนินงานการรับ
นักเรียน โดยกําหนดใหมีการจัดตั้งศูนยประสานงานการรับนักเรียน เพ่ืออํานวยความสะดวก 
ชวยเหลือ ประสานงาน รับเรื่องรองทุกข ขอเสนอแนะแกผูปกครอง มีการประชาสัมพันธ ดวย
กระบวนการท่ีหลากหลาย มีการเปดรั้วเยี่ยมชมโรงเรียน (Open house)  เพ่ือใหผูปกครอง นักเรียน 
และประชาชนท่ีสนใจจะสงบุตรหลานเขาเรียนไดมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน รวมถึงกําหนดใหทุก
โรงเรียนบันทึกขอมูลการรับนักเรียน ประจําปการศึกษา 2563 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงานการรับนักเรียนใหสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบดวย  
  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 และสถานศึกษาประสบความสําเร็จ และเปนการสนองนโยบายท่ี 2  ดานการจัดการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
จึงไดจัดทําโครงการการรับนักเรียน ประจําปการศึกษา 2563 ข้ึน 
2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพ่ือจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน ปการศึกษา 2563  

   2.2  เพ่ือสงเสริมการประชาสัมพันธการรับนักเรียน ประจําปการศึกษา 2563  
 2.3  เพ่ือจัดตั้งศูนยประสานงานการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26   

 2.4  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการรับนักเรียนท่ีเปนปจจุบัน 
 2.5  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหผูรับผิดชอบการรับนักเรียนมีความรู ความเขาใจในการดําเนินการ
รายงานการรับนักเรียน ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด  
3. เปาหมาย 
 3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการรับนักเรียน  
  3.1.2 ครูผูรับผดิชอบงานการรับนักเรียนทุกโรงเรียน สามารถรายงานขอมูลการรับนักเรียน
ได 
  3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
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     3.2.1 สถานศึกษามีการจัดระบบการรายงานขอมูลการรับนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ขอมูล       เปนปจจุบนัและครบถวน 
     3.2.2 สถานศึกษามีบุคลากรดําเนินงานระบบการรายงานขอมูลการรับนักเรียนท่ีมี
คุณภาพ 

3.2.3 นักเรียน ผูปกครอง และประชาชนท่ัวไป ทราบขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับการรับ
นักเรียน ประจาํปการศึกษา 2563 

4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1 แจงนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของ สพฐ.ป
การศึกษา 2563 

พ.ย. 2562 สพม.26 

2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางนโยบายและ แนว
ปฏิบัติการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 

ธ.ค. 2563 สพม.26 

3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการรับนักเรียน ประจําป
การศึกษา 2563 

ธ.ค. 62-ม.ค. 63 สพม.26 

4 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สํานักงาน                    
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

ธ.ค. 62-ม.ค. 63 สพม.26 

5 ประชาสัมพันธการรับนักเรียน ประจําปการศึกษา 2563 
และสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมเปด
รั้วเยี่ยมชมโรงเรียน (Open house) 

พ.ย. 62-มี.ค. 63 

 

สพม.26/
โรงเรียน 

6 จัดตั้งศูนยประสานงานการรับนักเรียนของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เพ่ือปฏิบัติงานดาน
การประสานงานการรับนักเรียน ประจําปการศึกษา 2563 

ธ.ค. 62-ม.ค. 63 สพม.26 

7 ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการรับนักเรียน 
เพ่ือใหโรงเรียนในสังกัดสามารถดําเนินการรายงานผลการ
รับนักเรียนไดทันตามกําหนดเวลา 

ก.พ. 63 สพม.26 

8 ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการดําเนินงานการรับ
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 

มี.ค. 63-เม.ย. 63 สพม.26 /  
สหวิทยาเขต 

1-6 
9 สรุป/รายงานผลการรับนักเรียนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ทราบ 
พ.ค. 63-มิ.ย. 63 สพม.26 
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5. งบประมาณ 

งบประมาณ จํานวน 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถวน) รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 

 
หมายเหตุ    ขอถัวจายทุกรายการ     
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ 
วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใชวัด     

และประเมินผล 

1.สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการรับ
นักเรียน 
2.ผูรับผดิชอบการรับนักเรียน รายงานผลการรับนักเรยีน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพขอมูลเปนปจจุบันทันกําหนดเวลา          
3.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
มีขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการรับนักเรียนเปนปจจุบัน  

- ตรวจสอบขอมูล  

- ติดตาม ประเมินผล 

   

- แบบรายงาน 

- แบบติดตาม 

 

 
 

ท่ี รายการ งบประมา

ณ 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแท

น 

คาใชสอย คาวัสดุ 

1. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

30,000 1,000 3,000 1,000 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการรับ
นักเรียน เพ่ือใหโรงเรียนในสังกัดสามารถ
ดําเนินการรายงานผลการรับนักเรียนไดทันตาม
กําหนดเวลา   

   7,200 2,000  

3. จัดทําเอกสาร/ขอมูลประกอบการประชุม                                
สรุปและรายงานผลการรับนักเรียน ตามปฏิทิน 
สพฐ. 

10,000    

4. ติดตาม และตรวจเยี่ยมติดตามการรับนักเรียน                         
ของโรงเรียนในสังกัด 

 5,000  

5. จัดทําเอกสารสรุป/รายงานผลการรับนักเรียนให
หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

   800 

รวมท้ังส้ิน 30,000  11,000 15,200 3,800 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   7.1  โรงเรียนดําเนินการตามแนวปฏิบัติและนโยบายการรับนักเรียนของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

 7.2  โรงเรียนในสังกัดมีขอมูลสารสนเทศ ท่ีเปนปจจุบัน สามารถตรวจสอบได 
  7.3  โรงเรียนในสังกัดรายงานผลการรับนักเรียน ทันตามกําหนดเวลา  

  7.4  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีขอมูลสารสนเทศการรับนักเรียนท่ี
เปนปจจุบนั สามารถตรวจสอบได 
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โครงการ           ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน  
      ประจําป 2563  
สนองนโยบายท่ี 4      การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
                       และการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวอรทัย  บุพโชติ และบุคลากรกลุมสงเสริมการจัดศึกษา 
ลักษณะโครงการ        โครงการใหม  
ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม  2562 - กันยายน  2563  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล  
      ดวยระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางมีข้ันตอนพรอมดวยวิธีการ และเครื่องมือการท างานท่ีชัดเจน โดยมีผูบีริหารสถานศึกษาและครู
ท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลักการดําเนินการซ่ึงใน กระบวนการดําเนินการระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนนั้น ครูแนะแนวและครูท่ีปรึกษาจะตองรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล วิเคราะหขอมูลท้ังหมดท่ี
ไดจากการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล แลวนําผลท่ีไดมาจําแนกตามเกณฑการคัดกรอง แยกเปนกลุม 
ปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหา ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดจัดทําระบบ
ขอมูลการคัดกรอกนักเรียน ข้ึนมา เพ่ือเปนการจัดเก็บขอมูลท่ีเปนระบบและเปนฐานขอมูลของระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน อีกท้ังยังเปนการ อํานวยความสะดวกในการจัดการฐานขอมูลของระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน งานแนะแนว งานสรางภูมิคุมกันทาง สังคม งานพัฒนาสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียน งานคุมครองและพิทักษสิทธิเด็กของโรงเรียนใหเปนระบบและรวดเร็ว มี ระบบการ
คัดกรองนักเรียน กระบวนการจัดการฐานขอมูลอยางถูกตอง ซ่ึงสามารถนํามาจัดทําระบบสารสนเทศ
ท่ีสามารถ นําไปเปนแนวทางในการพัฒนา ปองกัน แกไขและใหความชวยเหลือนักเรียน ใน
กระบวนการของระบบการดูแลชวยเหลือ นักเรียน การสรางภูมิคุมกันทางสังคม พัฒนาสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ตลอดจนการคุมครองและพิทักษสิทธิเด็ก อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไดเล็งเห็นความสําคัญการดูแลนักเรียนชวยเหลือ 
นักเรียนในสังกัด จึงจัดทําโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน 
ประจําป 2562 ข้ึน 
 2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเสริมสรางองคความรู ความเขาใจการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
งานแนะแนวงาน สรางภูมิคุมกันทางสังคม งานพัฒนาสงเสริมความประพฤตินักเรียน งานคุมครอง
และพิทักษสิทธิเด็ก และการชวยเหลือ เด็กนักเรียนใหกับผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว ครูท่ี
ปรึกษา และผูรับผิดชอบงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
           2. เพ่ือสรางกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนางานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน งานแนะ
แนวงานสรางภูมิคุมกันทางสังคม งานพัฒนาสงเสริมความประพฤตินักเรียน งานคุมครองและพิทักษ
สิทธิเด็กเด็กนักเรียนให เกิดข้ึนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 
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 3. เพ่ือใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัด มีระบบการดูแลชวยเหลือ ปองกันและแกไขปญหา
นักเรียนการตั้งครรภ ในวัยเรียน ไดอยางเปนรูปธรรม  
3. เปาหมาย   
  3.1 ดานปริมาณ  
        (1) ใหความรูและพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน งานแนะแนว งานสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคม งานพัฒนา สงเสริมความประพฤตินักเรียน งานคุมครองและพิทักษสิทธิเด็ก และการ
ชวยเหลือเด็ก นักเรียนในสถานศึกษาใหกับ ผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษาและ
บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานของสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน 
          (2) สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 35 โรงเรียน ดําเนินการประเมินตนเอง เพ่ือรับรางวัล
สถานศึกษาดีเดน ดาน ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และมีศูนยสงเสริมความประพฤตินักเรียน 
ระดับอําเภอ/จังหวัด 
          (3) สงเสริม สนับสนุน พัฒนา และติดตามการเยี่ยมบานนักเรียน ติดตามนักเรียนหยุดเรียน 
นักเรียน ออกกลางคัน นักเรียนดอยโอกาส นักเรียนท่ีขอรับการชวยเหลือกรณีพิเศษอยางเรงดวน 
การตั้งครรภในวัยเรียน คุมครอง และชวยเหลือเด็กนักเรียนในสังกัดท่ีประสบปญหาทุกดาน 
       3.2 ดานคุณภาพ  
  (1) ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูมีสวนเก่ียวของของสถานศึกษาใน
สังกัดและ เจาหนาท่ีในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับการดํา เนินงานระบบ การดูแลชวยเหลือนักเรียน งานแนะแนว งานสรางภูมิคุมกันทางสังคม 
งานพัฒนาสงเสริมความประพฤตินักเรียน งาน คุมครองและพิทักษสิทธิเด็ก และสามารถสงเสริม 
สนับสนุนและดูแลชวยเหลือนักเรียนในสังกัดตามศักยภาพไดอยาง ท่ัวถึง  
  (2) สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน คุมครองและการเฝาระวังความประพฤติ
นักเรียนท่ีเขมแข็ง มีการคัดกรองนักเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือใหผูเรียนไดรับการดูแล ชวยเหลือ 
สงเสริม สนับสนุนใหสามารถเรยีนจนจบ การศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดอยางมี
คุณภาพ  
            (3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีสถานศึกษาตนแบบดานระบบการ
ดูแลชวยเหลือ นักเรียน มีศูนยสงเสริมความประพฤตินักเรียน เพ่ือเปนแบบอยางใหสถานศึกษาใน
สังกัดไดศึกษาและนําไปเปนแนวทาง ในการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาให
เขมแข็ง 
          (4) นักเรียนหยดุเรียน การตั้งครรภในวัยเรียน นักเรียนท่ีประสบปญหาทุกดานไดรับการ 
คุมครองและชวยเหลือ ติดตาม ดูแลใหกลับเขาเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานไดอยางมีคุณภาพ  
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4. วิธีดําเนินการ/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
  วิธีการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 1. ข้ันเตรียมการ  
1.1 เสนอโครงการ/วางแผนการดําเนินงาน           

พ.ย. 62 – ม.ค.63 สพม.26 

2 ข้ันดําเนินการ/กิจกรรม  
2.1 แจงโรงเรียน เพ่ือประชาสัมพันธโครงการ 

2.2 จัดประชุมขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน/สหวิทยาเขต 
2.3 จัดกิจกรรมคัดเลือกสถานศึกษาดีเดนดานระบบ
การดูแล 

2.4 ติดตาม นักเรียนหยุดเรียน นักเรียนออกกลางคัน 
นักเรียนดอยโอกาส นักเรียน ท่ีประสบปญหาทุกดาน
ใหกลับเขาเรียน สงเสริมการเยี่ยมบานนักเรียน ติดตาม
งานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนของสถานศึกษาใน
สังกัด และเขารวมประชุม ตามภารกิจงาน ของศูนย
เฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน  

 

ม.ค. – มี.ค. 63 

พ.ค. – ก.ค. 63 

 

มิ.ย. – ก.ย.63 

 

พ.ค.– ก.ย. 63 

สพม.26 / 
สถานศึกษา 

3 ข้ันประเมินผล 

สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน  

 

ก.ย. 63 
สพม.26
สถานศึกษา 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ  
                กิจกรรมท่ี 1 อบรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและการตั้งครรภในวัยเรียน โรงเรียนใน
สังกัด  
                กิจกรรมท่ี 2 การขับเคลื่อนและพัฒนางานสงเสริมความประพฤตินักเรียนในสังกัด                                          
                กิจกรรมท่ี 3 คัดเลือกโรงเรียนดีเดนดานระบบการดูแล  
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6. งบประมาณ จํานวน 90,000 บาท (เกาหม่ืนบาทถวน) ถ่ัวจายทุกรายการ รายละเอียดดังนี้ 
 
ท่ี 

รายการ งบประมาณ 
จําแนกตามรายการ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนและการ
ตั้งครรภในวัยเรียน  
- คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง 
ดื่มผูเขาอบรมและเจาหนาท่ี รวม 
80 คนจาํนวน 1 วัน 
- คาตอบแทนคณะวิทยากร 6 
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
- คาท่ีพักวิทยากร  
- คาวัสด/ุเอกสาร/ปาย  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3,600 

 
 
 
12,800 
 
 
 
 
2,400  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      400 

2 กิจกรรมท่ี 2 การขับเคลื่อนและ
พัฒนางานสงเสริมความประพฤติ
นักเรียนในสังกัด 

- คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่มผูเขาอบรมและ
เจาหนาท่ี รวม 80 คนจํานวน 3 
วัน 
- คาตอบแทนคณะวิทยากร 21
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 

- คาท่ีพักวิทยากร  
- คาวัสด/ุเอกสาร/ปาย    

  
 
 
 
 
 
 
 
 

12,600 

 
 
 
 

38,400 

 
 
 
 
 
 

9,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      200 

3 กิจกรรมท่ี 3 คัดเลือกโรงเรียน
ดีเดนดานระบบการดูแลฯระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
- คาอาหาร/อาหารวาง/เครื่องดื่ม
สําหรับประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน เพ่ือวางแผนการ
ดําเนินงาน (7 คนx 160บาท) 
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 

- คาตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมิน ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,400 

 
 
 
 

1,120 

 
 
 
 

4,000 
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ท่ี 

รายการ งบประมาณ 
จําแนกตามรายการ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
 กิจกรรมท่ี 3 (ตอ) 

- คาจัดทําโลรางวัล, เกียรติบัตร
พรอมกรอบ 
- คาเอกสารแบบประเมิน และ
สรุปรายงานผลโครงการ  

  
 

 

 
 
 
 

 

 
 

4,500 

 

  680 

 
   24,600 59,620 5,780 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 
7.  การติดตามและประเมินผล 
ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัด 

1. รอยละ โรงเรียนในสังกัดทุกแหง มีคูมือและ
ปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน งาน
สรางภูมิคุมกันทางสังคม งานพัฒนาสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียน งานคุมครองและพิทักษสิทธิเด็ก
ในสถานศึกษาไดอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

2. รอยละของนักเรียนทุกคนไดรับการชวยเหลือ
ดูแล สงเสริม สนับสนุนพัฒนาตาม ศักยภาพของ
ตนเองไดรับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางมีคุณภาพและมี
พฤติกรรมท่ีดี 
 3. รอยละของครูท่ีรับผิดชอบงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน มีความรูความเขาใจและ 
ปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบ 

-  ตรวจสอบขอมูล 

-  การวิเคราะหรายงาน
ของสถานศึกษา 

- การติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

- ตรวจผลงานของ
สถานศึกษา 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบเครื่องมือ
ประเมินคุณภาพ
ระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
ของ สพฐ.รายงาน 

- แบบประเมิน 

 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.  นักเรียนในสังกัดไดรับการสงเสริมการดูแลชวยเหลือและเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคม

อยางท่ัวถึงตรงตามปญหา 
2. โรงเรียนในสังกัดมีขอมูลสารสนเทศ มีแผนปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมี

การเสริมสรางภูมิคุมกันและงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนท่ีเปนระบบ เขมแข็งและยั่งยืน 
3 .ครูทุกคน และผูท่ีเก่ียวของ เขาใจหลักการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มี

ข้ันตอนชัดเจน พรอมท้ังวิธีการและเครื่องมือท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักการทํางานท่ีตรวจสอบ
ไดจากผูบริหาร บุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังในและนอกสถานศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ  
 4. นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงไดรับการชวยเหลืออยางเปนรูปธรรมและลดนอยลง 
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โครงการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายโครงการสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม บําเพ็ญประโยชนเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการ
เด็กดีมีท่ีเรียน)  

สนองนโยบายท่ี 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
   และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
กลุมท่ีรับผิดชอบ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  
ผูท่ีรับผิดชอบ  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  

และบุคลากรภายในกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนนิงาน ตุลาคม 2562  -  กันยายน  2563 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ือใหการดําเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของ มี
ความสอดคลอง  กับยุทธศาสตรชาติ เปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ วัตถุประสงค
ของแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเรงดวน เรื่อง 
การเตรียมคนสูศตวรรษท่ี 21 

อีกท้ัง กระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายในการยกระดับการศึกษาใหมีคุณภาพได
มาตรฐานสากล ควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน  การปลูกฝงคุณธรรม การสราง
วินัย ยึดม่ันในสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึง
ผลประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตน เสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองในหลักการ
ประชาธิปไตย  เคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน  ยอมรับความแตกตางหลากหลายความคิด อุดมการณ 
และความเชื่อ รวมท้ังรูคุณคาและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย  ดังนั้น  จึง
จําเปนท่ีผูเรียนตองไดรับการพัฒนาในทุกมิติอยางองครวม  ดวยประสบการณท่ีหลากหลายท้ังจาก
ภายในและภายนอกสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีเปาหมายมุงพัฒนาเด็ก
และเยาวชนโดยใชคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนพ้ืนฐานในการ
จัดการเรียนรู  พรอมท้ังยังมีการจัดเวลาใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ี
มุงพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม อีกท้ังยัง
เสริมสรางใหผูเรียนมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทํา
ประโยชนเพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกันได   
 โดย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไดมีการจัดทํา MOU ระหวาง
มหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม รวม 9 แหง เพ่ือเปนการสงเสริมนักเรียน
ผูมีคุณธรรม จริยธรรม บําเพ็ญประโยชนเขาศึกษาตอในสถาบันดังกลาว และเปนการสรางเครือขาย 
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการศึกษา ไดจัดทําโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายโครงการ
สงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม บําเพ็ญประโยชนเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการ
เด็กดีมีท่ีเรียน) หนวยประสานงาน เพ่ือประสานความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีมีเจตนารมณ
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เดียวกันในการคัดเลือกนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคมเขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัย และอาชีวศึกษาในจังหวัดมหาสารคามเขาศึกษาตอ  เพ่ิมและกระจายโอกาสใหประชากรวัย
เรียนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง ครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ และมีคุณภาพ จัดทําฐานขอมูลนกัเรียนในโครงการฯ เพ่ือกระจายโอกาสและสงเสริมนักเรียน
นักศึกษาผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชนเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา อาชีวศึกษา 
จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือสรางความรวมมือระหวางครู นิสิต บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาท่ีเปนหนวยประสานงาน  และเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูโครงการเด็กดีมีท่ี
เรียน โดย มุงท่ีจะสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียน ตลอดจนเสริมสรางความเขมแข็ง พัฒนา และ
สรางเครือขายใหกับนิสิตในโครงการท่ีเขาไปเรียนตอในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในพ้ืนท่ีให เปน
ฐานกําลังสําคัญในการพัฒนา สังคมและประเทศตอไป 
2.  วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือประสานความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีมีเจตนารมณเดียวกันในการคัดเลือก
นักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคมเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย และ
อาชีวศึกษาในจังหวัดมหาสารคามเขาศึกษาตอ 
 2.  เพ่ือเพ่ิมและกระจายโอกาสใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง 
ครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 3. เพ่ือจัดทําฐานขอมูลนักเรียนในโครงการฯ 
 4. เพ่ือกระจายโอกาสและสงเสริมนักเรียนนักศึกษาผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญ
ประโยชน เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 
 5. เพ่ือสรางความรวมมือระหวางครู นิสิต บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาท่ีเปนหนวยประสานงาน 
 6. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน 
3.  กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ 
 กิจกรรม  ประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมท่ี 1  จัดประชุมผูแทนสถาบันอุดมศึกษา อาชีวศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม 
คณะกรรมการดําเนินงาน และผูแทนจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคามหรือ
พ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีไมไดเปนศูนยประสานงานของภาคท่ีมีความสนใจเขารวมโครงการเพ่ือวางแผนและ
จัดสรรโควตาใหกับนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เขาศึกษาตอใน
สถาบันของตน หรือนักเรียนในสังกัดของตนเองสงตอใหกับสถาบันการศึกษาดังกลาว 
 เปาหมาย กิจกรรมท่ี 1 
 เชิงปริมาณ  จํานวนผูเขารวมกิจกรรมจํานวนรวม 30 คน ประกอบดวย 
 1.ผูแทนจากสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม จํานวน  15  คน 
 2.คณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ            จํานวน  10  คน 
 3.ผูแทนจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคาม   จํานวน  5   คน  
หรือพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีไมไดเปนศูนยประสานงานของภาคท่ีมีความสนใจเขารวมโครงการ     
หมายเหตุ  จํานวนผูเขารวมกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยกันไดในแตละกลุมเปาหมาย  
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 เชิงคุณภาพ 
 1. ไดรับความรวมมือจากสถาบันอุดมศึกษา อาชีวศึกษาในจังหวัดมหาสารคามในการเขารวม
ประชุมเพ่ือวางแผนและจัดสรรโควตาใหกับนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 เขาศึกษาตอในสถาบันของตน รวมท้ังสิ้นจํานวน 9 แหง ตามท่ีไดจัดทําบันทึกความรวมมือ
โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน  (MOU) รวมกันระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ประกอบดวย วิทยาลัย  เทคนิคมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม (เดิม คือ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม) วิทยาลัย 
เทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  
วิทยาลัยเทคนิควาปปทุม วิทยาลัยการอาชีพยัคฆถูมิ-พิสัย วิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคาม รวมท้ัง
สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคามท่ีมีความสนใจเขารวมโครงการ ตลอดจน
ผูแทนจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคามหรือพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีไมไดเปนศูนย
ประสานงานของภาคท่ีมีความสนใจเขารวมโครงการ   
 2.  เกิดเครือขายระหวางสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีมีเจตนารมณเดียวกัน  สํานักงานเขตพ้ืนที
การศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคามรวมท้ังพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีไมไดเปนศูนยประสานงานของภาค ท่ีมี
ความสนใจในการเขารวมโครงการ ในการคัดเลือกนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญ
ประโยชนเพ่ือสังคมเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษาในจังหวัดมหาสารคามเขาศึกษาตอ 
 3.  สถาบันอุดมศึกษา อาชีวศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม จัดสรรจํานวนโควตาโครงการเด็กดีมี
ท่ีเรียนใหกับนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และกระจายโอกาสดาน
โควตาใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคาม หรือพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีไมได                                          
เปนศูนยประสานงานของภาคท่ีมีความสนใจเขารวมโครงการไดเขาศึกษาตอ 

 4.  มีจํานวนโควตา / แผนการรับนักเรียนเขาศึกษาตอตามโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน ปการศึกษา 
2564 จากสถาบันอุดมศึกษา อาชีวศึกษาในจังหวัดมหาสารคามเปนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26  และกระจายโอกาสดานโควตาใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัด
มหาสารคาม หรือพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีไมไดเปนศูนยประสานงานของภาคท่ีมีความสนใจเขารวมโครงการ                                      
ไดเขาศึกษาตอ 
  5.  เพ่ิมและกระจายโอกาสใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางท่ัวถึง
ครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  
 6.  กระจายโอกาสและสงเสริมนักเรียนนักศึกษาผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน
เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา  อาชีวศึกษา  จังหวัดมหาสารคาม 
ระยะเวลาดําเนินการกิจกรรมท่ี 1 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563  

  

 

 



260 
 
 
 
 
กิจกรรมท่ี 2 จัดประชุมผูแทนสถาบันอุดมศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม                      
ครูแนะแนวในสังกัด คณะกรรมการดําเนินงาน และผูแทนจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในพ้ืนท่ี
จังหวัดมหาสารคามหรือพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีไมไดเปนศูนยประสานงานของภาคท่ีมีความสนใจเขารวม
โครงการ เพ่ือชี้แจง ปรึกษา หารือ แนะแนวการศึกษาตอ เพ่ือนําไปชี้แจงคัดเลือกนักเรียนในสังกัดสง
ตอใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 หรือสงตอใหกับสถาบันโดยตรง 
 เปาหมาย กิจกรรมท่ี 2 
  เชิงปริมาณ  จํานวนผูเขารวมกิจกรรมจํานวนรวม 65 คน ประกอบดวย 
  1. ผูแทนจากสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม จํานวน  15  คน 
  2. คณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ      จํานวน  10  คน 
  3. ครูแนะแนว/ครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนในสังกัด/สังกัดอ่ืน   จํานวน  35 คน 
  4. ผูแทนจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคาม   จํานวน   5 คน  
หรือพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีไมไดเปนศูนยประสานงานของภาคท่ีมีความสนใจเขารวมโครงการ   
  5. รอยละ 100 ของนักเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคมตาม
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไดรับการสงเสริมและไดเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม       
หมายเหตุ  จํานวนผูเขารวมกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยกันไดในแตละกลุมเปาหมาย 
   เชิงคุณภาพ 

  1. ไดรับความรวมมือจากสถาบันอุดมศึกษา อาชีวศึกษาในจังหวัดมหาสารคามในการเขา
รวมประชุมเพ่ือวางแผนและจัดสรรโควตาใหกับนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 เขาศึกษาตอในสถาบันของตน รวมท้ังสิ้นจํานวน 9 แหง ตามท่ีไดจัดทําบันทึก
ความรวมมือโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน  (MOU) รวมกันระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 ประกอบดวย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มหาวิทยาลัย
การกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม (เดิม คือ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม) 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิควาปปทุม วิทยาลัย การอาชีพยัคฆถูมิพิสัย วิทยาลัยสารพัดชาง
มหาสารคาม  รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคามท่ีมีความสนใจเขา
รวมโครงการ ตลอดจนผูแทนจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคามหรือพ้ืนท่ี
ใกลเคียงท่ีไมไดเปนศูนยประสานงานของภาคท่ีมีความสนใจเขารวมโครงการ   
  2.  เกิดเครือขายระหวางสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีมีเจตนารมณเดียวกัน สํานักงานเขตพ้ืน
ทีการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคามรวมท้ังพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีไมไดเปนศูนยประสานงาน ของภาคท่ีมี
ความสนใจในการเขารวมโครงการ ในการคัดเลือกนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และ บําเพ็ญ
ประโยชนเพ่ือสังคมเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษาในจังหวัดมหาสารคามเขาศึกษาตอ 
  3.  เกิดความความรู ความเขาใจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู การแนะแนวการศึกษาตอ                                
และมีการรับทราบหลักเกณฑ คุณสมบัติในการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอตามโครงการ ระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา อาชีวศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
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เขต 26 คุณครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัด/สังกัดอ่ืน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัด
มหาสารคามหรือพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีไมไดเปนศูนยประสานงานของภาคท่ีมีความสนใจเขารวมโครงการ 
 4.  กระจายโอกาสใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางท่ัวถึงครอบคลุม
ผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  
 5.  กระจายโอกาสและสงเสริมนักเรียนนักศึกษาผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญ
ประโยชนเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 

 

 6. นักเรียนท่ีทําความดี มีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคมตามคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ ไดรับการสงเสริมและไดเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 
จังหวัดมหาสารคาม 
ระยะเวลาดําเนินการกิจกรรมท่ี 2 กรกฎาคม – กันยายน 2563 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูโครงการเด็กดีมีท่ีเรียนหนวยประสานงาน  
 เปาหมายเชิงปริมาณ จํานวนผูเขารวมกิจกรรมจํานวนรวม 100 คน ประกอบดวย 

 1. ผูแทนมหาวิทยาลัยทุกแหงท่ีเขารวมโครงการ  จํานวน 10  คน 
 2. นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ    จํานวน  30  คน  
 3. ครูแนะแนวประจําศูนยแนะแนวจังหวัด    
    ทุกจังหวัดท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีหนวยประสานงาน  จํานวน  10  คน  
 4. ผูรับผิดชอบโครงการทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา    
    ในหนวยประสานงาน      จํานวน  10 คน 
 5. ผูแทนนักเรียนท่ีคาดวาจะเขารวมโครงการ     
    (ท่ีอยูในโรงเรียนท่ีเปนศูนยแนะแนวจังหวัด)  จํานวน  10 คน 
 6. คณะทํางาน          จํานวน  10 คน 
 7. ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   จํานวน  10  คน 

หมายเหตุ  จํานวนผูเขารวมกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยกันไดในแตละกลุมเปาหมาย 
      เชิงคุณภาพ  

 1. ไดรับความรวมมือและเกิดเครือขายโครงการเด็กดีมีท่ีเรียนระหวางสถาบันอุดมศึกษาใน
พ้ืนท่ีมีเจตนารมณเดียวกัน  ผูแทนมหาวิทยาลัย  นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ คุณครูแนะแนวประจํา
ศูนยแนะแนวจังหวัดทุกจังหวัดท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีหนวยประสานงาน  ผูรับผิดชอบโครงการของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการในหนวยประสานงาน  ผูแทนนักเรียนท่ีคาดวาจะเขารวมโครงการ (ท่ีอยูใน
โรงเรียนท่ีเปนศูนยแนะแนวจังหวัด)  ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางความรวมมือในการ
คัดเลือก สงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคมเขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษาในพ้ืนท่ี ตลอดจนกิจกรรมท่ีสงเสริมนิสิตในโครงการเพ่ือใหเกิดเครือขาย
นิสิตในการแนะแนวการศึกษาตอ บําเพ็ญประโยชนใหกับสังคม และประเทศชาติตอไป 
 2. นักเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม บําเพ็ญประโยชนเปนแกนนํากิจกรรมเพ่ือสังคมไดรับ
โอกาสในการคัดเลือก ไดรับความรู ความเขาใจ เพ่ือนําไปสูการคัดเลือกเขาเรียนในชองทางพิเศษ 
 3. เพ่ือพัฒนากําลังคนและสรางเครือขายนิสิตโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน ท่ีเขาศึกษาตอ                                       
ในสถาบันอุดมศึกษา อาชีวศึกษาในพ้ืนท่ี ไดเกิดการพัฒนาอยางเต็มกําลังความรู ความสามารถ  
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เพ่ือบําเพ็ญประโยชน และทําคุณงามความดีในรั้วมหาวิทยาลัย/สถาบันท่ีเขาศึกษาตอ สังคม และ
ประเทศ ตลอดจนเปนแกนนําในการทํากิจกรรม และแนะแนวการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีคาดวาจะเขา
ศึกษาตอตามโครงการไดเขาเรียนตอ และทําคุณงามความดีตอไป 
ระยะเวลาดําเนินการกิจกรรมท่ี 3  กรกฎาคม – กันยายน 2563 
 

4. รายละเอียดการดําเนินการ 
    1.  ประสานงานสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทุกแหงในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ครูแนะแนว 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 2.  ประชุมวางแผนการดําเนินงาน/จัดสรรโควตาโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน (กิจกรรมท่ี 1) 
 3.   ประชุมผูแทนสถาบันการศึกษาและครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัดเพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ 
(กิจกรรมท่ี 2) 
 4.  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูโครงการเด็กดีมีท่ีเรียนหนวยประสานงาน (กิจกรรมท่ี 3) 
 5.  รับสมัครนักเรียนตามโควตาท่ีไดรับจัดสรร พรอมสงใหสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 
จังหวัดมหาสารคาม 
 6.  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 
 7.  ติดตามความกาวหนาของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ โดยจัดเขาคายนักเรียนท่ีไดศึกษาตอ 
รวมกับสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม (จํานวนนักเรียน) 
 8. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน/รายงานผลการดําเนินงานให
หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
 
5. งบประมาณ  จํานวน 70,000 บาท (เจ็ดหม่ืนบาทถวน) 
 

 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม 

เงินงบประมาณ  
 

รวม 
 

ตอบ
แทน 

 
ใชสอย 

 
วัสดุ 

พาหนะ/
น้ํามัน

เช้ือเพลิง 
กิจกรรมท่ี 1 วางแผนและจัดสรรโควตา      
1. คาอาหารกลางวัน/อาหารวาง/เครื่องดื่ม 

สําหรับผูเขารวมประชุม จํานวน 1 วัน
x30 คนx160 บาท 

- 4,800 - - 4,800 

2. คาพาหนะ / น้ํามันเชื้อเพลิง - - - 2,000 2,000 
3. คาวัสดุ / เอกสารการประชุม - - 2,200 - 2,200 

รวมงบประมาณ กิจกรรมท่ี 1 - 4,800 2,200 2,000 9,000 
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ท่ี 

 
 

กิจกรรม 

เงินงบประมาณ  
 

รวม 
 

ตอบ
แทน 

 
ใชสอย 

 
วัสดุ 

พาหนะ/
น้ํามัน

เช้ือเพลิง 
กิจกรรมท่ี 2 ประชุมช้ีแจง ปรึกษา หารือ 
แนะแนวการศึกษาตอ เพ่ือนําไปช้ีแจง
คัดเลือกนักเรียน 

     

1. คาอาหารกลางวัน/อาหารวาง/เครื่องดื่ม
สําหรับผูเขารวมประชุม จํานวน 1 วัน
x65 คนx 160 บาท 

- 10,400 - - 10,400 

2. คาพาหนะ / น้ํามันเชื้อเพลิง - - - 2,000 2,000 
3. คาวัสดุ/เอกสารการประชุม - - 3,600 - 3,600 

รวมงบประมาณ กิจกรรมท่ี 2 - 10,400 3,600 2,000 16,000 
กิจกรรมท่ี 3 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู
โครงการเด็กดี                      มีท่ีเรียน 

     

1. คาอาหารกลางวัน/อาหารวาง/เครื่องดื่ม
สําหรับผูเขารวมประชุม 1 วันx 100 คน
x160 บาท 

- 16,000 - - 16,000 

2. คาพาหนะ / น้ํามันเชื้อเพลิง - - - 9,000 9,000 
3. คาวิทยากร  3,600 - - - 3,600 
4. คาปายโครงการ - - 1,200 - 1,200 
5. คาสถานท่ี - 1,000 - - 1,000 
6. คาวัสดุ / เอกสารการประชุม - - 14,200 - 14,200 
 รวมงบประมาณกิจกรรมท่ี 3 3,600 17,000 15,400 9,000 45,000 
 รวมงบประมาณทุกกิจกรรม 3,600 32,200 21,200 13,000 70,000 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เกิดการประสานความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีมีเจตนารมณเดียวกันในการคัดเลือก
นักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคมเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย และ
อาชีวศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเขาศึกษาตอ 
 2.  มีการเพ่ิมและกระจายโอกาสใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง 
ครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 3.  มีฐานขอมูลนักเรียนในโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน 
 4.  เกิดการกระจายโอกาสและสงเสริมนักเรียนนักศึกษาผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญ
ประโยชน เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา อาชีวศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
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 5.  เกิดความรวมมือระหวางครู นิสิต บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาท่ีเปนหนวยประสานงาน 
 6.  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน 

7. นักเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคมตามคานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ ไดรับการสงเสริมและไดเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา จังหวัด
มหาสารคาม 

8. สามารถพัฒนานักเรียน/นิสิตไดอยางตอเนื่อง และเชื่อมโยงกันระหวางระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและอุดมศึกษา 
7. การติดตามและประเมินผล/ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัด 

-   รอยละ 100 ของนักเรียนท่ีมีคุณธรรม จรยิธรรมและ
บําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคมตามคานิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ ไดรับการสงเสริมและไดเขาศึกษาตอใน
สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 

- ตรวจสอบขอมูล 
- ติดตามและสอบถาม  

- แบบรายงาน 

-   รอยละ 100 ของนักเรียน/นิสิต ท่ีเขารวมโครงการ
ไดรับการพัฒนาและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม                                     
อยางเปนระบบ เพ่ือเปนฐานในการพัฒนากําลังคนของ
สังคมและชาติตอไป 

- ตรวจสอบขอมูล 
- ติดตามและสอบถาม 

- แบบรายงาน 

-  รอยละ 100 ของกลุมเปาหมายไดเขารวมโครงการ 
และเกิดภาคีเครือขายรวมกันในการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง 

- ตรวจสอบขอมูล 
- ติดตามและสอบถาม 

- แบบรายงาน 
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โครงการ           สงเสริมใหโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพลดอัตราผูเรียน 
      ออกกลางคัน 
สนองนโยบายท่ี  4  การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
กลุมท่ีรับผิดชอบ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ    นางสาวอรทัย   บุพโชติ   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม – ตุลาคม 2563 
................................................................................................................................................................ 
1.  หลักการและเหตุผล 
      พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 แสดงเจตนารมณในการยกระดับ
การศึกษาของประชาชนใหสูงข้ึน โดยกําหนดสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของประชาชนในการรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ป ท่ีรัฐตองจัดโดยไมเสียคาใชจาย และเพ่ือสนองตอบนโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบาย
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  และความตองการของประชาชน จึงไดจัดทํา
โครงการสงเสริมใหโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพข้ึน โดยสงเสริมเด็กปกติท่ัวไป เด็ก
พิการ เด็กดอยโอกาส เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ใหไดเขาเรียนและไดรับการพัฒนาไดเต็มตาม
ศักยภาพเปนรายบุคคล และเพ่ิมโอกาสการแสดงศักยภาพของผูเรียน ลดอัตราการออกกลางคัน 
สงเสริมการเรียนตอระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสายอาชีพ  สงเสริมการศึกษาทางเลือก
สําหรับประชากรวัยเรียนในการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  

2.  วัตถุประสงค 
 2.1  เพ่ือสรางความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาภาคบังคับ  การติดตามนักเรียนตกหลน
และออกกลางคันใหกับสถานศึกษาและผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 
 2.2  เพ่ือติดตามชวยเหลือนักเรียนตกหลน นักเรียนออกกลางคัน นักเรียนดอยโอกาสใหไดรับ      
การสนับสนุนใหเรียนเขาเรียนตอและไดเรียนระดับสูงข้ึน 
 2.3  เพ่ือประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายในการจัดการศึกษาภาคบังคับและการสงเสริมให
นักเรียนไดรับโอกาสในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
3.  เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ  
  3.1.1  นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาในสังกัดจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน 
  3.1.2  อัตราการออกกลางคันของนักเรียนในสังกัด ปการศึกษา 2563 ลดลงและนักเรียน 
ท่ีออกกลางคันกลับเขาศึกษาในรูปแบบตาง ๆ ไมนอยกวา รอยละ 20 
 3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ  
     3.2.1  ประชากรวัยเรียนไดรับการยกระดับความรูใหสูงข้ึน 
  3.2.2  สถานศึกษาในสังกัด ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการ ฯลฯ จัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
    



266 
 
 
 
 
4.  กิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1 ชี้แจงนโยบาย วางแผน การจัดทําขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับขอมูล
นักเรียน เชน สํารวจขอมูลนักเรียนพิการ ขอมูลนักเรียนดอย
โอกาส นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  ขอมูลนักเรียนท่ีไมไดเขา
เรียน ขอมูลนักเรียนออกกลางคัน และท่ีมีแนวโนมวาจะออก
กลางคัน  ขอมูลการศึกษาตอ ขอมูลการจบการศึกษา เปนตน 

พ.ค. 2562 สพม.26 

2 ผูรับผิดชอบวิเคราะหขอมูลนักเรียนออกกลางคันของปการศึกษา 
และจําแนกสาเหตุของปญหานําเสนอผูเก่ียวของ เพ่ือวางแผน
แกไขและติดตามนักเรียนออกกลางคันกลับเขาสูระบบการศึกษา
หรือสงตอไปยัง กศน. 

พ.ค. 2563 สพม.26 

3 แตงตั้งคณะกรรมการและติดตามเด็กท่ีไมไดเขาเรียน เด็กท่ีออก
กลางคัน และเด็กท่ีมีแนวโนมจะออกกลางคัน ไดเขาเรียน  พรอม
ท้ังประสาน  สงเสริมการมีสวนรวมจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัด ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการ ฯลฯ 
ในรูปแบบศูนยการเรยีน การจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. 
หนวยงานทางการศึกษานอกระบบ และการศึกษาทางเลือกอ่ืนๆ 
สําหรับเด็กท่ีมีปญหาไดเขาเรียน 

มิ.ย. – ก.ค. 
2563 

สพม.26 / 
สถานศึกษา 

4 ติดตาม รายงานผลการดําเนินงาน เก็บขอมูลไวรายงานตอ
หนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป 

ก.ค. – ต.ค.  
2563 

สพม.26 

 
5.  งบประมาณ 
 

งบประมาณ จากงบบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (งบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา)  จํานวน 20,000 บาท  รายละเอียดการใชจายงบประมาณดังนี้ 
ท่ี รายการ งบประมาณ จําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใช
สอย 

คาวัสดุ 

กิจกรรมประชุม สงเสริมโอกาสทางการศึกษา จําแนกตามสหวิทยาเขต 
1. คาอาหารกลางวัน/อาหารวาง/เครื่องดื่ม 

ประชุม  
(45 คน x 160 บาท x 1 ครั้ง) 

  7,200  

2. คาปายไวนิล   600 
3. คาตอบแทนวิทยากร 3,000   
4. คาวัสด ุ   2,200 
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ท่ี รายการ งบประมาณ จําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใช

สอย 
คาวัสดุ 

กิจกรรมสรุปสารสนเทศ และขยายผลติดตามนักเรียนเพ่ือสงเสริมโอกาสทางการศึกษา รายสหวิทยา
เขต 
1. คาเบี้ยเลี้ยงคณะทํางาน   3,000  
2. คาจัดทําเอกสาร และเลมรายงานสรุป

สารสนเทศ 
  2,000  

3. คาน้ํามันเชื้อเพลิง   2,000  
รวมท้ังส้ิน 20,000 3,000 14,200 2,800 

หมายเหตุ    ถัวจายไดทุกรายการ    
6.  การประเมินผล 

ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัด 
1. ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง 
2. นักเรียนตกหลน นักเรียนออกกลางคัน นักเรียนดอย
โอกาสไดรับการสนับสนุนใหเรียนเขาเรียนตอและไดเรียน
ระดับสูงข้ึน 
3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26        
และโรงเรียนมีสารสนเทศขอมูลนักเรียนเปนปจจุบัน 

- การรายงานผล  
- การติดตามตรวจสอบ   
 

- แบบรายงาน 
- แบบติดตาม 
 

 
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และโรงเรียนในสังกัดสงเสริมให 
โอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ ลดอัตราการออกกลางคัน  สนับสนุนใหเรียนเขาเรียน
ตอและไดเรียนระดับสูงข้ึน 
 2.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และโรงเรียนในสังกัดมีขอมูลสารสนเทศ
เก่ียวกับขอมูลนักเรียน ท่ีเปนปจจุบันสามารถนํามาใชประโยชนไดทันทวงที 
 3.สถานศึกษาในสังกัด บุคคล หนวยงานตาง ๆ และทุกภาคสวน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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ช่ือโครงการ           การอบรมเชิงปฏบิัติการการจัดเก็บขอมูลระบบปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน  
นโยบายท่ี 4     การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
       การลดความเหลี่ยมล้ําทางการศึกษา   

    กลุมท่ีรับผิดชอบ     กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา      
    ผูรับผิดชอบ          นางสาวอรทัย   บุพโชติ  และบุคลากรกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา                                 
    ระยะเวลาดําเนินการ      พฤศจิกายน 2562 - ตุลาคม  2563  

 

1. หลักการและเหตุผล    
            ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดดําเนินงานระบบปจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจน และการดําเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข เพ่ือให
นักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษท่ีสมควรไดรับการชวยเหลือตามเกณฑไดรับการชวยเหลือ
ทุกคน เพ่ือสรางหลักประกันโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนไทยทุกคนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ําอยางยั่งยืนในปการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ไดคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ แตขาดขอมูลและ
สารสนเทศท่ีจําเปนสงผลใหการชวยเหลือนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษไมครบถวนทุกคน 
เนื่องจากผูรับผิดชอบระบบปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนในโรงเรียนยังไมเขาใจการดําเนินงานระบบ
ปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนอยางแทจริง 

2. วัตถุประสงค 

            เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีขอมูลนักเรียนยากจนและ
นักเรียนยากจนพิเศษในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ครบทุกคน และไดนําขอมูลไปขอรับการ
พิจารณาเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน และไดนําขอมูลไปขอรับการพิจารณาเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไขครบทุกคนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

3. เปาหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 
            สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีขอมูลนักเรียนยากจนและนักเรียน
ยากจนพิเศษครบทุกคน ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานกําหนด 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
            สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีขอมูลนักเรียนยากจนและนักเรียน
ยากจนพิเศษตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด และไดรับการพิจารณา
จัดสรรเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนและเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข
ครบทุกคน ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 
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4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถวน)  

 

ท่ี รายการ งบประมาณ 
จําแนกตามรายการ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

 กิจกรรม  1 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บ
ขอมูลระบบปจจัยพ้ืนฐานนักเรียน
ยากจน และการ ขอรับเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 
1. คาอาหารกลางวันอาหวางวาง        
และเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมประชุม
ฯ  70 คน X 160 บาท  
2. คาตอบแทนวิทยากร 
3. คาวัสดุ/จัดเอกสาร/สรุปรายงานผล 
4.  คาปายไวนิล   

 
20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,600 
 

 
 
 
 
 
 
11,200 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4,700 
    500 

  20,000 3,600 11,200 5,200 

หมายเหตุ ขอถ่ัวจายทุกรายการ 
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 

 

 

 

 

 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บขอมูลระบบ

ปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน และการขอรับ

เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี

เง่ือนไข ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

26   ใหกับครูท่ีรับผิดชอบระบบปจจัยพ้ืนฐาน

นักเรียนยากจน (CCT) จํานวน 35 โรงเรียน 

จํานวน 1 วัน 

พฤศจิกายน – กันยายน 

2563 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 
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6. การประเมินผล 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1.รอยละ 100 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26          
มีขอมูลนกัเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษในระบบ
ปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน (CCT) ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 
ครบทุกคน ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กําหนด 
2. นักเรียนไดรับโอกาสในการเขาถึงการชวยเหลือในการไดรับการ
ชวยเหลือสนับสนุนการศึกษาอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สามารถจัดเก็บ
ขอมูลและคัดกรองนักเรียนยากจนใหถูกตอง เปนปจจุบันตรงตาม
ความเปนจริง 
 

- รายงานผล 
- การติดตามตรวจสอบ 
- การประเมินโครงการ 

- แบบรายงาน 
- แบบติดตาม 
- แบบประเมิน 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

         สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  มีขอมูลนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจน
พิเศษในระบบปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ครบทุกคน  ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



271 
 

ช่ือโครงการ            ประชุมพิจารณาและคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา ป 2563 
สนองนโยบายท่ี 4    ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
                                 มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
กลุมท่ีรับผิดชอบ       กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ            นางสาวธิดารัตน  พลศรี และบุคลากรกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาท่ีดําเนินการ     ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
  ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดมีนโยบายการสรางโอกาสในการเขาถึง
บริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมารตฐานและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา เนนการสราง
โอกาสใหเด็กวัยเรียน และผูเรียนทุกคนเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท่ีเปนมาตรฐานเสมอกัน 
ไมวาผูเรียนจะยาก ดี มี จน จะอยูในพ้ืนท่ีใดของประเทศ อยูในชุมชนเมือง พ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร 
หรือกลุมเปาหมายท่ีตองการการดูแลเปนพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาของประเทศ 
โดย สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development) สรางกลไกความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ใน
ทุกระดับตั้งแตระดับองคกรปกครองทองถ่ินหรือตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค 
และสวนกลาง สรางมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี จัดสรรงบประมาณแผนดินเพ่ือ
สนับสนุนใหเด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางเพียงพอ และ
เหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพ
ทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือชวยเหลือผูขาดแคลนทุน
ทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปน
พิเศษใหเหมาะสม สอดคลองกับความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความ
ตองการจําเปนพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการ และงบลงทุนให
สถานศึกษาตามความจําเปน ตลอดจนนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปน
เครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกัน
สิทธิการไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 
  ดวยในทุกปการศึกษา จะมีหนวยงานท้ังภาครัฐ เอกชน องคกร มูลนิธิ หรือหนวยงานตาง 
ๆ ประสานขอความรวมมือในการคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา หรือเปนตัวแทนหนวยงานเขารับ
การคัดเลือกทุนการศึกษา เพ่ือใหการคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย ไดมี
การแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษาในทุก ๆ ปพุทธศักราช เพ่ือดําเนินการคัดเลือก
นักเรียนรับทุนการศึกษาดังกลาว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงไดจัดทํา
โครงการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา ป 2563 ข้ึนเพ่ือให
คณะกรรมการไดประชุมวางแผน คัดเลือกสรุป จัดทําฐานขอมูล ตลอดจนพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
รับทุนการศึกษา เพ่ือเปนการกระจายโอกาสดานเงินทุนการศึกษาใหกับนักเรียนผูมีคุณสมบัติ ไดรับ
โอกาสใหไดศึกษาตอไปได 
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2. วัตถุประสงค   
 1. เพ่ือวางแผนการคัดเลือกทุน จัดทําฐานขอมูลทุน พิจารณาเกณฑ   
 2. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา 
 3. เพ่ือใหนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนการศึกษาไดรับทุนการศึกษา 
3. เปาหมาย 
 - นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพม.26 
 - คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา สพม.26 
4.  กิจกรรม 
 การประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกทุน 
5.  ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
6.  สถานท่ีดําเนินงาน 
 -  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
7.  งบประมาณ  จํานวน 20,000 บาท (สองหมืน่บาทถวน) ดังนี ้
 

ท่ี รายการ 
 

งบประมาณ 
จําแนกตามรายจาย 

คาตอบแทน คาใช
สอย 

คาวัสดุ 

1 ประชุมคัดเลือกทุน 
1.1 คาเครื่องดื่ม อาหารวาง อาหารกลางวัน 
สําหรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุน
และคณะกรรมการดําเนินงาน  
1.2 คาวัสด ุ

 
 

 
 
 
 

 
 

 
18,000 

 
 
 
     

2,000 

 รวม 20,000 - 18,000 2,000 
 หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
8. การประเมินผล 
 - มีรายชื่อ-ขอมูลนักเรียนรับทุนการศึกษา 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. มีฐานขอมูลรับทุน และมีเกณฑการคัดทุนเปนของ สพม.26   
 2. นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนการศึกษาไดรับทุนการศึกษา และมีโอกาสเขาถึงบริการดาน
ทุนการศึกษา 
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ช่ือโครงการ      โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
                         ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
สนองนโยบายท่ี 4   ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
       และการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
กลุมท่ีรับผิดชอบ        กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ                ทีมศึกษานิเทศกประจํากลุมสาระการเรียนรู 
ระยะเวลาดําเนินการ      1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานอันแนวแน ในการท่ีจะ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของประชาชน  
ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีไดทรงใชเทคโนโลยี
สารสนเทศหลายรูปแบบในโครงการพัฒนาประเทศ เพ่ือนําความรมเย็นเปนสุขใหเกิดแกประชาชน
ชาวไทย ดวยเหตุเพราะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารเกิดข้ึนคอนขางรวดเร็วและสง
ผลกระทบตอการดํารงชีวิตเปนอยางมาก โดยเฉพาะคุณภาพของคนท่ีเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
สังคมและประเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารจึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะในเรื่องการนํามา ใชในการจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ชี้ใหเห็นวา
สาเหตุหลักสวนหนึ่งของปญหา คุณภาพการศึกษาไทย คือ การท่ีระบบการศึกษาของไทยในปจจุบัน
เปนระบบท่ีไมเอ้ือตอการสราง ความรับผิดชอบ (Accountability)  หลักสูตรและตําราเรียนของไทย
ไมสอดคลองกับ การพัฒนาทักษะแหง ศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) ซ่ึงมีผลทําใหการเรียน
การสอน ตลอดไปจนถึงการทดสอบยังคงเนน การจดจําเนื้อหามากกวาการเรียนเพ่ือใหมีความรูความ
เขาใจอยางแทจริง  อีกท้ังสภาพการจัดการศึกษาของ ประเทศไทยในปจจุบัน กําลังประสบปญหาใน
ดานคุณภาพของนักเรียน ปรากฏอยูในหลายพ้ืนท่ี ซ่ึงมีสาเหตุจาก การขาดครูหรือครูไมครบชั้นไม
ครบสาระการเรียนรู ครูมีประสบการณหรือทักษะการจัดการเรียนรูนอย ขาดสื่อ อุปกรณท่ีทันสมัย
และการเขาถึงไดลําบาก  ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนนอย กิจกรรมของโรงเรียนมีมาก 
ทรัพยากรท่ีมีกระจัดกระจายไมสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางคุมคา และการแกปญหาตาง ๆ ก็
ทําไดในวงจํากัด 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีกิจกรรมหลัก คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล โดยแบงเปน 2 กิจกรรมยอย คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยเฉพาะการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning : DLIT) เปนการจัดการศึกษาท่ีใช
เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนในทุกหองเรียน แกปญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาด
เล็ก ครูสามารถจัดการเรียนรูในทุกสาระไดอยางมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูไดเขาถึง สื่อ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย นักเรียนและครูมีเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และทุกภาคสวนเขามามีสวน
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รวมในการจัดการศึกษา ซ่ึงการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 
via Information Technology : DLIT) มี 5 รูปแบบ คือ DLIT Classroom หองเรียนแหงคุณภาพ 
DLIT Resources คลังสื่อประกอบการเรียนการสอน DLIT Library หองสมุดออนไลน DLIT 
Professional Learning Community : DLIT PLC ชุมชนแหงการพัฒนาวิชาชีพ และ DLIT 
Assessment  คลังขอสอบ มาดําเนินงานโดยเรงดวนเพ่ือแกปญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัด
สภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของครูอยางครบถวน ท้ังกระบวนการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเนน กระบวนการสรางความรู จากการลงมือปฏิบัต ิ เนื้อหา ตลอดจนสื่อและ
อุปกรณท่ีจําเปนในการจัดเรียนการสอน อันจะเปนการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ลดชองวาง 
และเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหกับ ประชาชนไทยทุกคน  อันเปนการดําเนินการ
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและสนองพระราชดําริในการท่ีจะพัฒนาการศึกษาไทยใหเจริญกาวหนา 
 ดังนั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงไดตระหนักเห็นความสําคัญของ 
การนําเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning) มายกระดับคุณภาพการศึกษา และเพ่ือให
สอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดจัดทําโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ข้ึน 
เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นําความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) มาใชในการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล และมาใชในการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะในการใชเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือใหสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
และสงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือสรางโอกาสใหครูและนักเรียนไดเขาถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัย 
 2.2 เพ่ือใหครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูสงผลตอคุณภาพการจัดการเรียนรู 
ใหสูงข้ึน 
 2.3 เพ่ือสรางเครือขาย การแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียนรูของครูไดอยางกวางขวาง 
และท่ัวถึง 
 2.4 เพ่ือระดมสรรพกําลังและทรัพยากรจากทุกภาคสวนมาชวยสนับสนุนการจัดการศึกษา 
3.  เปาหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ   
          3.1.1 ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม  
จํานวน  คน 
  3.1.2 ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย  
จํานวน  คน 
  3.1.3 ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล   
จํานวน  คน 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูและนักเรียนทุกคนไดเขาถึงสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัยสอดคลอง
กับความตองการ 
  3.2.2 ครูท่ีสอนไมตรงกับวิชาเอกสามารถจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 
  3.2.3 สรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียนรูของครูไดอยางกวางขวางและ
ท่ัวถึง  
  3.2.4 มีการระดมสรรพกําลังและบูรณาการทรัพยากรจากภาครัฐและเอกชนชวยสนับสนุน
การจัดการศึกษาอยาง เปนระบบ 
4. หลักสูตรการอบรม  

 DLIT เปนการจัดการเรียนรูผานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมุงแกปญหาการขาดแคลนครูซ่ึงเปน
การแกปญหาการศึกษาโดยรวมอยางยั่งยืน โดยการพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จํานวน 3 หลักสูตร 
ประกอบดวย 
  4.1 การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning 
information technology : DLIT) 
  4.2 Google Apps for Education 
  4.3 Office 365    
5. กิจกรรมและการดําเนินการ 
    5.1 ลักษณะกิจกรรม 
         5.1.1 การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
         5.1.2 การติดตาม นิเทศ การปฏิบัติงานภาคสนาม 
    5.2 กิจกรรม 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1.  ประชุมทีมวิทยากร จัดเตรียมสื่อ 
     เครื่องมือนิเทศ และเครื่องมือ 
     การติดตามประเมินผล  
2.  จัดประชุมดวยกระบวนการ PLC   
3.  ติดตาม นิเทศ และถอดบทเรียน  
4.  จัดทํารายงาน 
 

เม.ย. 2563 
 
 

พ.ค – มิ.ย. 2563 
พ.ค. 2563 
ส.ค. 2563  

นางสาวฐิตารีย  วิลัยเลิศ 
ศึกษานิเทศก สพม.26 และคณะ 
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6. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพม. 26 จํานวน 50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน)    

กิจกรรม งบประมาณ 

หมวดรายจาย 

คา 
ตอบแทน 

คา 
ใชสอย 

คาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   (จํานวน 120 คน  ระยะเวลา 2 วัน)          
    1.1 คาอาหารวาง 4 ม้ือ ๆ ละ 30 บาท 14,400 - 14,400 - 

    1.2 คาอาหารกลางวัน 2 ม้ือ ๆ ละ 100 บาท 24,000 - 24,000 - 

    1.3 คาถายเอกสาร/สื่อ (100 บาท/คน) 11,600 - - 11,600 

รวมกิจกรรมท่ี 1 (ถัวจายทุกรายการ) 50,000 - 38,400 11,600 

กิจกรรมท่ี 2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

- - - - 

รวมกิจกรรมท่ี 2 (ถัวจายทุกรายการ) ใชงบประมาณจากกิจกรรมนิเทศ ติดตามฯ 
 

7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดสภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัด/ประเมินผล 
1. ความรูความเขาใจ แบบทดสอบ/การสอบถาม แบบทดสอบ/แบบสอบถาม 
2. ทักษะในการประเมินสื่อ การสังเกต/การตรวจผลงาน แบบสังเกต/แบบประเมินผลงาน 
3. ผลการเรียนรุของผูเรียนจาก 
   การเรียนการสอนโดยใชสื่อ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน 
ภาพกิจกรรม 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
8.1 ครูปรับกระบวนการจัดการเรียนรูโดยสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

 8.2 นักเรียนไดเรียนรูอยางเปนระบบเพ่ือฝกทักษะสําคัญของศตวรรษท่ี 21 และมีผลงาน 

ท่ีเปนเชิงประจักษอยางเปนรูปธรรม 

 8.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการสอบ ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนตนเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 3 
 8.4 ครูสามารถพัฒนาผลงานตอยอดสูผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนตําแหนงและระดับ 
 8.5 มีคลังสื่อการเรียนรูระดับเขตพ้ืนท่ีและระดับโรงเรียน  
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ช่ือโครงการ     ยกยองเชิดชูเกียรติผูมีผลงานดีเดนประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ 
      ผูเขารับการประเมินคัดเลือกเพ่ือรับ “รางวัลทรงคุณคา สพฐ.”  
      (OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

สนองนโยบายท่ี 4   ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
      และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
สนองนโยบายท่ี 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
เปาประสงค    สถานศึกษา และหนวยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา  
      เพ่ือพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

ประเด็นกลยุทธ   ท่ี 3.1  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน 
      คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ 
      สถานศึกษาตัวชี้วัด 3.1.1 (1) (2) (3)   

กลุมท่ีรับผิดชอบ  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ    นางสาวฐิตารีย วิลัยเลิศ  และคณะศึกษานิเทศก สพม.26   

ระยะเวลาท่ีดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา สามารถเขาสูการแขงขันในเวทีโลก จําเปนตองมี
กระบวนการจัดการศึกษาของประเทศใหมีมาตรฐานท้ังในระดับประเทศ และสามารถเทียบเคียง
สมรรถนะไดกับมาตรฐานนานาชาติ การประกันคุณภาพจึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญยิ่งกิจกรรมหนึ่งท่ี
สถานศึกษาตองดําเนินการควบคูไปกับการบริหารสถานศึกษา เพราะการประกันคุณภาพ (Quality 
Assurance) เปนการดําเนินการของสถานศึกษา เพ่ือใหหลักประกันกับภาคประชาสังคมวาผลผลิตท่ี
เกิดข้ึน คือ คุณภาพของผูเรียนจะมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังภายในและภายนอกของทุก
ระดับ และไดออกกฎกระทรวงวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 20 
กุมภาพันธ พ.ศ.2561 และประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2561 เพ่ือเปนแนวทาง
ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใชเปนแนวทางในสนับสนุน สงเสริม 
และดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเขมแข็ง การขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสูมาตรฐานและความเปนเลิศทางวิชาการ มีความมุงม่ันท่ี
จะพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใหมีเกียรต ิและศักดิ์ศรีเปนท่ียอมรับของสังคม เพ่ือเปนการ
ยกยองผูประกอบวิชาชีพท่ีตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเปนแบบอยางและ
เปนท่ีเคารพ ยกยองของศิษย และบุคคลท่ัวไป เพ่ือการสงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาใหเข็มแข็ง หนวยงานในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการท่ีมุงเนนคุณธรรมและความ
โปรงใสในการทํางาน การยกยองเชิดชูเกียรติผูมีผลงานดีเดนประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ เปนอีก
กิจกรรมหนึ่งท่ีสําคัญตอการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีขวัญกําลังในการพัฒนาตนเอง 
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พัฒนาคุณภาพของงานท่ีรับผิดชอบใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเปนการสรางแรงกระตุน 
เสริมสรางพลังการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูคุณภาพของผูเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีกําหนด สํานักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เปน
หนวยงานท่ีสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสรางขวัญกําลังแกหนวยงาน ผูบริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ จึงไดจัดทําโครงการ ยก
ยองเชิดชูเกียรติผูมีผลงานดีเดนประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ และนําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา “เปดตลาดนัดวิชาการ”  
2. วัตถุประสงค  
 2.1 เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสูความเปนเลิศ 
 2.2 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกผูมีผลงานดีเดนประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ   
 2.3 เพ่ือเผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. เปาหมายการดําเนิน 
 3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 ผูบริหารโรงเรียนทุกโรง ท้ัง 35 โรงเรียน 
  3.1.2 ครูผูสอนทุกคน ท้ัง 35 โรงเรียน 
  3.1.3 ผูอํานวยการกลุมทุกกลุมในสังกัด สพม. 26  
  3.1.4 ศึกษานิเทศกทุกคน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม. 26 
 3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ  
พรอมกาวสูสากลตามมาตรฐานสถานศึกษา 
  3.2.2 รอยละของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผานเกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐาน  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  3.2.3 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีข้ึนไป 
  3.2.4 สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผูเก่ียวของในการจัดการศึกษา 
  3.2.5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ ใชขอมูลสารสนเทศ 
และการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
4. วิธีการดําเนินงาน 
 กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาวิเคราะหความตองการของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหาร 
สถานศึกษา ครูผูสอน ผูอํานวยการกลุม ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษา  ดังนี้ 
 1.1 กําหนดกรอบการดําเนินการ และนําเสนอโครงการฯ   
 1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการฯ 
 1.3 แจงสถานศึกษา และผูเก่ียวของท่ีสนใจสมัคร 
 1.4 สรุป รายงานผลผูสมัคร 
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กิจกรรมท่ี 2  จัดการประเมินคัดเลือกเพ่ือรับ “รางวัลทรงคุณคา สพฐ.” (OBEC AWARDS) 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ป 2563 (เพ่ือเปนตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไประดับภาค) 
 2.1 จัดกลุมผูสมัครเขารับการคัดเลือก 
 2.2 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือก 
 2.3 ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือก  
 2.4 ประเมินคัดเลือก 
 2.5 สรุป รายงาน 
กิจกรรมท่ี 3 ประชุมสัมมนา ตัวแทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไปประเมินคัดเลือกระดับภาค 
กิจกรรมท่ี 4  กํากับ ติดตาม ใหการสงเสริมสนับสนุนตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไประดับภาค 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 ระหวางวันท่ี 1 กันยายน – 30 ตุลาคม 2563  
6. งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณ จํานวน  50,000 บาท  โดยขออนุมัติถ่ัวจายไดตามความเหมาะสม 
และจําเปนในการดําเนินโครงการ  
 6.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 

ท่ี กิจกรรม   งบประมาณ 
1 กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาวิเคราะหความตองการของสถานศึกษา ผูบริหาร 

สถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ผูอํานวยการกลุม  
ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษา ระหวางวันท่ี 1 – 30 ก.ย.63                                                           

2 จัดการประเมินคัดเลือกเพ่ือรับ “รางวัลทรงคุณคา สพฐ.” (OBEC 
AWARDS)ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ป 2563 (เพ่ือเปนตัวแทนระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาไประดับภาค) ดําเนินการดังนี้ 
2.1 ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือก จํานวน 1 วัน ณ สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 66 คน   ประกอบดวย 
2.1.1 ระดับสถานศึกษา รวม 3 ดาน จํานวน 9 คน 
2.1.2 ระดับผูอํานวยการ รวม 3 ดาน จํานวน 9 คน 
2.1.3 ระดับรองผูอํานวยการ รวม 3 ดาน จํานวน 9 คน 
2.1.4 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวม 3 ดาน จํานวน 9 คน 
2.1.5 ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน รวม 3 ดาน จํานวน 15 คน 
2.1.6 ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 3 ดาน จํานวน 15 คน 
      คาอาหารวางเครื่องดื่มและอาหารกลาง (66X160)          รวมเงิน 
2.2 จัดการประเมินคัดเลือกเพ่ือรับ “รางวัลทรงคุณคา สพฐ.” (OBEC 
AWARDS)ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ป 2563 (เพ่ือเปนตัวแทนระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาไประดับภาค) จํานวน 1 วัน  
- คาตอบแทนคณะกรรมการประเมิน คนละ 500 บาท จํานวน 55 คน      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,560 
 
 
 

27,500 
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ท่ี กิจกรรม   งบประมาณ 
3 ประชุมผูไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ท่ีไดรับการคัดเลือกเปนวิทยากร 

นําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ ตามนวัตกรรมท่ีไดรับผลการประเมิน 
คัดเลือก 
วันท่ี 16 ตุลาคม 2563 ณ หองประชุมพระเทพสิทธาจารย สพม.26   
จํานวน 74 คน (ครูผูไดรับรางวัลบูรณาการกับโครงการฯ เปดตลาดนัด 
วิชาการ) 
3.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  (74X30X2)  
3.1 คาอาหารกลางวัน  (74X100X1) 
3.2 คาปายประชาสัมพันธงาน “ตลาดนัดวิชาการ” 

                                                           รวมเงิน 

 
 
 
 

 
 

4,440 
7,400 
100 

11,940 
รวมท้ังส้ิน 50,000   

 
7. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
 7.1 การบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
 7.2 การมุงใหความสําเร็จกับศักยภาพของผูเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 7.3 การเรียนการสอนโดยครูมืออาชีพ  
 7.4 การสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหนึ่งในการบริหาร 
จัดการท่ีเปนระบบและการทํางานของบุคลากรทุกคน 
 7.5 ทีมงานมีความรูความเขาใจในกรอบภาระงานท่ีแทจริง 
 
8. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
8.1 ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับศึกษาอยางท่ัวถึง  
    เทาเทียม และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากลตามมาตรฐานสถานศึกษา 

รอยละ 95 

8.2 รอยละของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผานเกณฑการประเมินคุณภาพ 
    มาตรฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

รอยละ 95 

8.3 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีข้ึนไป รอยละ 95 
8.4 สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู  
    รวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผูเก่ียวของในการจัดการศึกษา 

รอยละ 95 

8.5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ  
    ใชขอมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

รอยละ 95 

8.6 ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ   รอยละ 95 
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1 ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางท่ัวถึงอยามีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานสถานศึกษา 
 9.2 ครูจัดการเรียนการท่ีมีนวัตกรรมท่ีหลากหลาย 
 9.3 สถานศึกษาในสังกัดมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีเดนข้ึนไป 
 9.4 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ และจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน และผูเก่ียวของ 
ในการจัดการศึกษา 
 9.5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผานเกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  
 9.6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการ โดยใชขอมูลสารสนเทศ
เปนฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวิจัยพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 9.7 ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา และสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
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โครงการ     สรางจิตสํานึกดานการบริหารจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมใน 
      สถานศึกษา 
สนองนโยบายท่ี 5  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
กลุมผูรับผิดชอบ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ    นางสาวกรรณิการ  ศิรหิลวง , นายสุดใจ  สุปญบุตร และคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2562 ถึง  กันยายน 2563 
................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีนโยบายใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ทุกเขตพ้ืนท่ีในสังกัดดําเนินงานเก่ียวกับการสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา
ดําเนินงานกิจกรรมการสรางวินัยดานการบริหารจัดการขยะ  น้ําเสียและมลพิษทางอากาศ 
เนื่องจากปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนมากมายทุกวัน สงผลใหมีขยะตกคางเปนจํานวนมากในแตละวัน 
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสภาพความเปนอยูในชุมชนมากมายซ่ึงจะเห็นไดวาปญหาขยะ
เปนปญหาสําคัญท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของมนุษย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการ
กระตุน รณรงค สรางจิตสํานึก และความรูความเขาใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยก
ขยะ และการนําขยะไปใชประโยชนกอนนาํไปกําจัดใหกับบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนและ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกโรงเรียนในสังกัดไดมีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอนการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดกิจกรรมโดยใหเด็กเปนศูนยกลางการเรียนรู 
และการมีสวนรวมของครู นักเรียน และชุมชนโดยรอบโรงเรียน 
  เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงไดจัดทําโครงการสรางจิตสํานึกดานการบริหารจัดการขยะและ
อนุรักษสิ่งแวดลอมใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สู
โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาดานการจัดการขยะ โดยจัดทําโครงการนี้ข้ึนเพ่ือสนอง
นโยบายสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  
2. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดดําเนินงานสถานศึกษามาตรฐาน
สิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนในหนวยงานและสถานศึกษา 
  2. เพ่ือสงเสริมการสรางจิตสํานึก ความตระหนักและพฤติกรรมการเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมข้ึนของบุคลากร ครูและนักเรียน ในหนวยงานและสถานศึกษา
  3. เพ่ือใหบุคลากร ครูและนักเรียนไดมีความรูเพ่ือใชในการจัดการขยะในหนวยงาน
และสถานศึกษา 
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3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

  1. สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จํานวน 35 
แหง ดําเนินการดานการสรางจิตสํานึก ความตระหนักและพฤติกรรมการเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

  2. บุคลากร ครูและนักเรียนในสังกัด ปลูกจิตสํานึกการลด คัดแยก และนําขยะกลับมา
ใชประโยชนใหม ในสถานศึกษา สรางระบบการเรียนรูผานกิจกรรมตางๆ และสงเสริมการมีสวน
รวมของผูเรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝงลักษณะนิสัยรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอมแกผูเรียน เพ่ือมุงสูมาตรฐานสิ่งแวดลอมสถานศึกษาปลอดขยะอยางยั่งยืน 

 เชิงคุณภาพ 

  1. ครูและนักเรียน ตระหนักตอการดําเนินการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ดานการจัดการขยะ สูการปฏิบัติ 

  2. ผูบริหารระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเกิดความตระหนักตอการดําเนินการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการจัดการขยะ สูการปฏิบัติ  

      3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีแนวทางการดําเนินงานดานการจัดการขยะสูการปฏิบัติ
ใหแกสถานศึกษาทุกโรงในสังกัด 

4. วิธีดําเนินการ/ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 ประชาสัมพันธ รณรงคใหมีการคัดแยกขยะและจัดการ

ขยะ                        ในสถานศึกษา 
กรกฎาคม 2563  

2 ประชุม วางแผนงานแตงตั้งคณะทํางานระดับเขตพ้ืนท่ี สิงหาคม 2563  
3 ประชุมชี้แจงการดําเนินการดานการจัดการขยะและ

ภาคปฏิบัติการคัดแยกขยะ จากบอกําจัดขยะ 
กันยายน 2563  

4 กํากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาดานการจัดการขยะ 

ตุลาคม 2563  

5 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน  ตุลาคม 2563  
 
5. งบประมาณ 
 - งบประมาณ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน  40,000 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 
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7. ตัวช้ีวัดและเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. มีโรงเรียนปลอดขยะยอดเยี่ยม ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
2. โรงเรียนในสังกัดไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและสามารถดําเนินกิจกรรม ลด 
คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชนไดอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนในสังกัดมีโรงเรียนปลอดขยะยอดเยี่ยม สามารถขยายเครือขายให
โรงเรียนในสังกัดดําเนินกิจกรรม ลดคัดแยก และนําขยะกลับมาใช
ประโยชน การรวบรวมขยะเพ่ือสงไปกําจัดอยางถูกตอง ปลูกจิตสํานึกการ
ลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชนใหม ในสถานศึกษา สรางระบบ
การเรียนรูผานกิจกรรมตางๆ และสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนในการ
จัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝงลักษณะนิสัยรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอมแกผูเรียน เพ่ือมุงสูสถานศึกษาปลอดขยะอยางแทจริง 

- รร.ปลอดขยะยอดเยี่ยม  
 
 
 
 
 
- รอยละ 100 ของโรงเรียน 
ในสังกัด 

 
 
 
 
 

 

ท่ี 

 

กิจกรรม/รายการ 

จําแนกตามรายการ 

งบประมาณ คาตอบแทน คาใช
สอย 

วัสดุ 

1. ประชุมชี้แจงการดําเนินการดานการ
จัดการขยะ 

    

2. ภาคปฏิบัติการคัดแยกขยะ จากบอ
กําจัดขยะ  

    

3. คาตอบแทนคณะวิทยากร     

4. คาวัสดุ/เอกสารในการประชุม/ คา
ปาย 

    

5. คาน้ํามันเชื้อเพลิง     

6. คาสรุปรายงานผลการดําเนินงาน     

รวม     
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. โรงเรียนในสังกัดสามารถขยายเครือขายใหโรงเรียนดําเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนําขยะ
กลับมาใชประโยชน การรวบรวมขยะเพ่ือสงไปกําจัดอยางถูกตอง  

 2. ปลูกจิตสํานึกการลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชนใหมในสถานศึกษา สรางระบบ
การเรียนรู ผานกิจกรรมตางๆ และสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดการขยะภายใน
สถานศึกษา ปลูกฝงลักษณะนิสัยรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมแกผูเรียน เพ่ือมุงสูสถานศึกษาปลอดขยะ
อยางแทจริงและขยายผลตอจนกลายเปนสังคม รีไซเคิลตอไป   

 3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ มีโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดลอมดานการจัดการขยะ 

 4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีสถานศึกษาท่ีมีการดําเนินงานดานการจัดการขยะ สูการ
ปฏิบัติท่ีสามารถ เปนแบบอยางได   
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โครงการ      สรางจิตสํานึกในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานโดยใช 
       หลักการ 3R  
สนองนโยบายท่ี 5   ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม       
ผูรับผิดชอบโครงการ  นายทองสุข  มาตยคํามี  นางขันทอง พิมพแสนศรี   

 นางสาวอาภรณ  สิงหะสุริยะ  นางอุษามณี  เหลาอรรคะ   
ระยะเวลาดําเนินการ  1  ตุลาคม  2562  -  30  กันยายน  2563 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.หลักการและเหตุผล  
 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดนอมนํา 
ศาสตรของพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุมกัน” มาเปนหลักในการจัดทํายุทธศาสตรชาติควบคูกับการนําเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ท้ัง 17 เปาหมาย มาเปนกรอบแนวคิดท่ีจะผลักดันดําเนินการเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการ
พัฒนา ท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวน
ความรวมมือ ระหวางกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอยาง บูรณาการ โดยมีวิสัยทัศนเพ่ือให
ประเทศไทย “เปนประเทศพัฒนาแลวมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีสุดในอาเซียนภายในปพ.ศ. 
2580” ดังนั้น นโยบายดานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับวิสัยทัศนดังกลาว จึงไดนอมนํา 
ศาสตรพระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ัง 17 
เปาหมาย มาเปนหลัก ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรูและการจัดสภาพแวดลอม
ของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักการดังกลาว บนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตรวมกัน ไมวาจะ
เปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง 3 ดาน 
ไมใหมากหรือนอยจนเกินไป อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริงเพ่ือใหการดําเนิน
โครงการดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงได
จัดทําโครงการนี้เพ่ือสรางจิตสํานึกในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน โดยใชหลักการ 3R  
เพ่ือสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิทิน กิจกรรม เพ่ือการพัฒนางานท่ียั่งยืนในหนวยงาน 
 2. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีจิตสํานึกท่ีดี 
สรางความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานอยาง
ยั่งยืน  
 3. เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีองคความรูและเขาใจถึงบทบาท
หนาท่ีและความสําคัญในการบริหารจัดการ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน โดยใช
หลักการ 3R 
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3.  เปาหมาย 
 3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 
  ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26  
จํานวน 50 คน รวมสรางจิตสํานึกท่ีดีและดําเนินงานในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน 
 3.2  เชิงคุณภาพ   
  1.  บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ดําเนินการลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) รวมสรางจิตสํานึกในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หนวยงาน ไดอยางครบถวน  พรอมดําเนินการตามแผนงานสูการปฏิบัติอยางยั่งยืน 
  2.  ผูบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเกิดความตระหนักตอการดําเนินงานตามนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินกิจกรรมภายใตโครงการสรางจิตสํานึกใน
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน  โดยใชหลักการ 3R   
  3. บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดไดรับการสงเสริมดานความรู การดําเนินงาน  เพ่ือเปน
ตนแบบท่ีดีในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน โดยใชหลัก  3R  ซ่ึงประกอบดวย ใชนอย
หรือลดการใช (Reduce)  ใชซํ้า  (Reuse)  และนํากลับมาใชใหม  (Recycle)  
4.  กิจกรรม   
 -  กิจกรรมท่ีดําเนินการตามโครงการ   
ท่ี รายการกิจกรรม ะยะเวลา

ดําเนินการ 
หมาย
เหต ุ

1 
2 
3 
 
4 
5 
6 

จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
ประชุมวางแผนงานแตงตั้งคณะทํางาน 
ประชุมชี้แจงการดําเนินการตามโครงการสรางจิตนึกในการลด
และคัดแยก   ขยะมูลฝอยในหนวยงาน โดยใชหลักการ ๓R สูภาค
การปฏิบัติ 
ประชาสัมพันธ รณรงคใหมีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หนวยงานดําเนินงานตามกิจกรรมสรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

ม.ค. 2563 
ก.พ. 2563 
มี.ค. 2563 
 
มี.ค. 2563 
เม.ย.-ก.ย. 2563 
ต.ค. 2563 

 
 
 
 
 
 

 
5.  งบประมาณ   หมวดกิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ   
 งบประมาณท้ังสิ้น  รวม  30,000  บาท  (สามหม่ืนบาทถวน) 

ท่ี 
รายการ/กิจกรรม/คําช้ีแจง ในการใช
งบประมาณ 

ประเภทคาใชจาย รวม
งบประมาณ
ท้ังส้ิน 

คาตอบแทน คาวัสดุ 
คาใช
สอย 

1 คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวม
ประชุมจํานวน 50 คนๆ คนละ 30 บาท 
จํานวน 2 ม้ือ สําหรับประชุมวางแผนการ
ดําเนินงานและการประชุมชี้แจงการ
ดําเนินงานตามโครงการ  

- - 3,000 3,000 
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ท่ี 
รายการ/กิจกรรม/คําช้ีแจง ในการใช
งบประมาณ 

ประเภทคาใชจาย รวม
งบประมาณ
ท้ังส้ิน 

คาตอบแทน คาวัสดุ 
คาใช
สอย 

2 คาอาหารกลางวัน (100 บาท × 50 คน × 1 
ม้ือ) 

- - 5,000 5,000 

3 คาวัสดุ/เอกสารในการประชุม/คาปาย - 13,400 - 13,400 
4 คาถายเอกสาร   5,000 5,000 
5 คาตอบแทนคณะวิทยากร 3,600 - - 3,600 
 รวมงบประมาณท้ังส้ิน 3,600 13,400 13,000 30,000 
หมายเหตุ  คาใชจายถัวจายไดทุกรายการ  
 
6.  การประเมินผล   
ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและ

ประเมินผล 
1. บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด สามารถดําเนินการตาม
แผนการลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยในหนวยงาน โดยใช
หลักการ 3R  ไดครบ 100 %  
2.บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดมีจิตสํานึกท่ีดีและสามารถ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หนวยงาน โดยใชหลักการ 3R  
ไดครบ 100 %  

- ประเมินบุคลากรทาง
การศึกษาในสังกัด สพม. 26 
- จากแบบประเมินผลการ
ดําเนินการของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
- ติดตามการดําเนินการระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

-  แบบประเมินโครงการ 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบสังเกตการณ 

 
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
 1.บุคลากรทางการศึกษา สพม. 26 สามารถดําเนินการตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสามารถขยายเครือขายในการดําเนินกิจกรรม ลด คัดแยก
และนําขยะกลับมาใชประโยชน สูการปฏิบัติท่ีเปนตนแบบได 
 2.บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีองคความรูในดานลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน  
โดยใชหลักการ 3R  
 3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เปนหนวยงานปลอดขยะอยางยั่งยืน 
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โครงการ      อนุรักษสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       บูรณาการแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
สนองนโยบายท่ี 5    ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
สนองจุดเนน สพม. 26    ขอ1 ผูเรียนมีความรู ความสามารถและมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล 
กลุมงานท่ีรับผิดชอบ  งานวัดและประเมินผลการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางรุงฤทัย  รัตนคุณศาสน 
ลักษณะโครงการ   ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดปการศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9ไดพระราชทานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย  โดยตั้งอยูบน
พ้ืนฐานของทางสายกลางโดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกันท่ีดีใน
ตัว ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและกระทําใน
สิ่งท่ีควรจะเปน  เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒน พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระราชบิดาพัฒนาตอยอดโครงการ
พระราชดําริท้ังหมด 

การวางรากฐานการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองปลูกฝงใหเกิดข้ึนกับทุกคนทุกระดับในสังคมไทย  โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนอันจะ
เปนกําลังสําคัญ เปนอนาคตของชาติ  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดเปนกลยุทธในแผนพัฒนา
การศึกษา ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  โดยสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนพลเมืองและ
พลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอยางเขมขน  เพ่ือเปนกรอบให
โรงเรียนใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนสูโรงเรียน 

และปจจุบันปญหาดานสิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอยกําลัง
เปนท่ีใหความสนใจของหลายฝาย เนื่องจากผลท่ีจะตามมาเกิดกับมนุษยและผลท่ีเกิดเก่ียวของกับการ
ดําเนินชีวิตในแตละวัน กอใหเกิดปญหาขยะ จนสงผลกระทบตอสุขภาพของคนในชุมชนสังคมดังนั้น
จึงตองมีการสรางความตระหนักถึงปญหานี้ การจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกแหงการอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอมสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนกับทุกคน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไดตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และปญหาขยะในโรงเรียน จึงไดจัดโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการแหลงเรียนรูในโรงเรียน เพ่ือสงเสริมโรงเรียนดําเนินการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการแหลงเรียนรูใน
โรงเรียน พรอมท้ังคัดเลือกโรงเรียนนํารอง เปนโรงเรียนตนแบบ จํานวน 6 โรงเรียน และขยายผลให
ทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
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2. วัตถุประสงค 
 1.1 เพ่ือจัดทําและพัฒนาสื่อท่ีสงเสริม การสรางจิตสํานึก ความตระหนักและพฤติกรรมการ 
เสริมสรางคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 1.2 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานและโรงเรียน จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม ใหเอ้ือตอ
การปฏิบัติงาน และการเรียนรู ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มี
คุณธรรม จริยธรรม และนอมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการ
ดําเนินชีวิต 
 1.3 เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 1.4 เพ่ือสงเสริม ใหโรงเรียน มีการวิจัยและพัฒนาองคความรู นวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการ
สรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและผูเรียนนําองคความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 
 1.5 เพ่ือนิเทศ กํากับและติดตาม โรงเรียนอยางตอเนื่อง 
 

3.  เปาหมาย 
 3.1   เชิงปริมาณ 
           1. โรงเรียนอนุรักษสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการแหลง
เรียนรูในโรงเรียนตนแบบ จํานวน 6 โรงเรียน 
         2. โรงเรียนอนุรักษสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการแหลง
เรียนรูในโรงเรียนจํานวน 35 โรงเรียน 
 3.2   เชิงคุณภาพ 
  1. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดมีความรูและเขาใจ
เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและตระหนักถึงความสําคัญของปญหาสิงแวดลอมและ
ขยะท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนชุมชน จนในไปสูการแกปญหา 
       2. โรงเรียน มีจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม ใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน และการเรียนรู ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
    3. เกิดเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  4. โรงเรียน มีการวิจัยและพัฒนาองคความรู นวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพ 
ชวีิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 กิจกรรมท่ี 1 สรางความตระหนัก  พ.ค. 63 นางรุงฤทัย  รัตนคุณศาสน 

และคณะศึกษานิเทศก 
2 กิจกรรมท่ี 2 สื่อการเรียนการสอนการจัดการ

สิ่งแวดลอมในโรงเรียน การอนุรักษ
สิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง แหลงเรียนรูในโรงเรียน 

มิ.ย. 63 นางรุงฤทัย  รัตนคุณศาสน 
และคณะศึกษานิเทศก 
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ตอ 

 

4. วิธีดําเนินการและระยะเวลาดําเนินการ 
5. สถานท่ี 
 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
6. งบประมาณ 
        จํานวน  50,000  บาท 
7.   การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1. แหลงเรียนรูดานอนุรักษสิ่งแวดลอมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. โรงเรียน จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม ให
เอ้ือตอการปฏิบัติงาน และการเรียนรู ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนมีจิตสํานึก
รักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอม
นําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
3.เครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.โรงเรียน มีสื่อในการรณรงคการจัดการ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนและอนุรักษสิ่งแวดลอม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.แบบสรุปรายงานผลการนิเทศ 

1. การออกนิเทศ 
 
1. นิเทศติดตาม 

 
 
 
 
 

1.นิเทศติดตาม 
 
1.นิเทศติดตาม 
 

แบบติดตาม 
 
 
แบบติดตาม 
 
 
 
 
1.แบบติดตาม 
 
1.แบบติดตาม 
2.สือ่รณรงคของโรงเรียน 

8.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.  โรงเรียนเปนมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีสวยงามเอ้ือตอการเรียนรู 
2.  นักเรียนทุกคนเกิดความตระหนักในปญหาการจัดการขยะแลวนําวิธีการแกปญหาไปใชใน 

ชีวิตประจําวันและในชุมชนของตนเอง 
 
 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
3. กิจกรรมท่ี 3 การสรางสื่อรณรงค การจัดการ

สิ่งแวดลอมในโรงเรียน (หนังสั้นเก่ียวกับการ
การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน) 

ส.ค. 63 นางรุงฤทัย  และคณะ
ศึกษานิเทศก 

4 การนิเทศติดตามประเมินผล ตาม    
ระยะ แบงเปน 3 ระยะ/รายงานผล 

มิ.ย. 63- 
ส.ค. 63 

นางรุงฤทัย  และคณะ
ศึกษานิเทศก 
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โครงการ     การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563 ของสํานักงาน 
      เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
สนองนโยบายท่ี 6    ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
กลุมท่ีรับผิดชอบ  นโยบายและแผน 
ผูรับผิดชอบ    นายปกรณ  ชิณสิทธิ์ , นางสาวพิกุล  ไชยแสน, นางสาวจรรยา สีแกว 
      นายวิทยา ศรีพันชาติ , นางสาวชลธิชา การถาง, นายกุศล ภูนบทอง 
ระยะเวลาดําเนินการ 1  ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 2563 
………………………………………………………………………………………………………............................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  
บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดิน  เพ่ือเปนกรอบและแนวทางใน
การจัดแผนปฏิบัติราชการ  สําหรับใชในการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลาสี่ป  โดยรัฐบาล
ไดจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน  ข้ึนเพ่ือรองรับการทํางานตลอดชวงระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงของรัฐบาล  ซ่ึงกระทรวงและทุกสวนราชการจะตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการให
สอดคลองเชื่อมโยง  สัมพันธกับแผนการบริหารราชการแผนดินดังกลาว 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ในฐานะท่ีเปนสวนราชการและเปน
องคกรหลักท่ีรับผิดชอบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จะตองจัดทําแผนกลยุทธ  
แผนปฏิบัติราชการประจําป  และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
จึงไดจัดทําโครงการการจัดทําแผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ 2563 เพ่ือใหหนวยงานทุกระดับ
ในสังกัดใชเปนกรอบทิศทางการดําเนินงานไดอยางเชื่อมโยง  สัมพันธกัน  รวมท้ังเพ่ือกําหนดกลยุทธ 
มาตรการ แนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัด ตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  
(SPBB)  ซ่ึงเปนระบบงบประมาณท่ีใหความสําคัญกับผลผลิต  ผลลัพธ และตัวชี้วัดเปนอยางมาก  ท่ี
รัฐบาลกําหนดใหทุกสวนราชการใชดําเนินการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณและบริหารงบประมาณ
ตั้งแตปงบประมาณ  2546  เปนตนมา   

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหหนวยงานและโรงเรียนในสงักัดมีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563  
 2.2 เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ                       
 2.3 เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และสถานศึกษาในสังกัดไดมีแผน
ประกอบการใชจายงบประมาณกรอบแนวทางในการดําเนินงานท่ีชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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3. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 -สพม. เขต 26 จํานวน 1 แหง และโรงเรยีนในสังกัดจํานวน 35 โรงเรียนมีแผนใชเปนเครื่องมือ
ในการบริหาร 
 -จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 จํานวน 100 เลม  
 เชิงคุณภาพ 

-สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมี
แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2563 ท่ีครอบคลุมนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธ จุดเนน ของ 
สพฐ. สามารถนํานโยบายสูการปฏิบัติไดเปนอยางดี 
 
4. กิจกรรมข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินงาน 
 1. แจงนโยบาย กลยุทธ จุดเนน ของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. แตงตั้งคณะกรรมการฯ 
  3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  -.แจงนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธ จุดเนน ของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตลอดท้ังกรอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใชในการบริหารจัดการ 
  -SWOT ANALYSIS 
  -วิเคราะหขอมูล 
 4. แจงกลุม/กลุมงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เพ่ือจัดทําโครงการ 
และเสนอโครงการจะดําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สงใหกลุมนโยบายและแผนตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
 5. กลุมนโยบายและแผนรวบรวม สรุป จํานวนโครงการและงบประมาณท่ีกลุมตางๆจัดสงให  
โดยแยกเปนยุทธศาสตร  
 6. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 7. จัดทํารางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 8. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 9. นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 10. จัดสงแผนปฏิบัติการประจําปรายงานให สพฐ. ทราบ 
 11. นําแผนปฏิบัติการประจําปไปสูการปฏิบัติ 
 12. รายงาน สพฐ. ทราบตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
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ตอ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1.แจงนโยบายและแจงกลุม/กลุมงานใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
เพ่ือจัดทําโครงการและเสนอโครงการจะ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สงให
กลุมนโยบายและแผนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

ต.ค.  

2.กลุมนโยบายและแผนรวบรวม สรุป จํานวน
โครงการและงบประมาณท่ีกลุมตางๆจัดสงให 
โดยแยกเปนยุทธศาสตร กลยุทธ 

ต.ค.  

3.แตงตั้งคณะทํางานกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

ต.ค.  

4.ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจาํป  

พ.ย.  

5.แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม และงบประมาณในการดําเนินโครงการ 

พ.ย.  

6.จัดทํารางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

พ.ย.  

7.แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

พ.ย.  

8.นําเสนอรางแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา 

พ.ย.  

9.จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2563 สพม. 
เขต 26  

ธ.ค.  

10.จัดสงแผนปฏิบัติการประจําปรายงานให 
สพฐ. และหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

ม.ค.  

11.นําแผนปฏิบัติการประจําปไปสูการปฏิบัติ ม.ค.-ก.ย.  
12.รายงาน สพฐ. ทราบตามระยะเวลาท่ีกําหนด ม.ค.-ก.ย.  
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5. งบประมาณ จากงบดําเนินงานในสํานักงาน จํานวน 50,000  บาท โดยมีรายละเอียดประกอบการ
ใชจายงบประมาณ ดังนี้  
 
ท่ี รายการ งบประมาณ จําแนกตามรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
 กิจกรรมท่ี 1     
1. ประชุมคณะกรรมการกําหนดทิศทาง

และแนวทางการดําเนินงาน 
5,000   5,000 

 กิจกรรมท่ี 2     
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

โครงการและวงเงินงบประมาณ 
5,000   5,000 

 กิจกรรมท่ี 3     
3. จัดทํารางแผนปฏิบัติการประจําป 

เสนอ กศจ. 
5,000  5,000  

 กิจกรรมท่ี 4     
4. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 35,000  35,000  

 รวมท้ังสิ้น 50,000  40,000 10,000 
หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 

6. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใชวัด  
และประเมินผล 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26   
มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2563 ท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

การรายงาน 
 

แบบรายงาน 

 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และสถานศึกษามีแผนใชเปนกรอบ
แนวทางในการดําเนินงานชัดเจนเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. มีเครื่องมือในการในการบริหารงบประมาณ 
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โครงการ     ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      มัธยมศึกษา เขต 26 ประจาํปงบประมาณ 2563   
สนองนโยบายท่ี 6    ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กลุมท่ีรับผิดชอบ  กลุมนโยบายและแผน 
ผูรับผิดชอบ    นายปกรณ  ชิณสิทธิ์, นางสาวพิกุล  ไชยแสน, นายวิทยา ศรีพันชาติ,  
      นางสาวจรรยา  สีแกว, นางสาวชลธิชา การถาง, นายกุศล ภูนบทอง 
ระยะเวลาดําเนินการ 30 กันยายน  2563 - 1 เมษายน 2563 
............................................................................................................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
            การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตามกลยุทธความสําคัญเปนอยางยิ่งในการประเมินวาการทํางานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีเปนอยางไร 
บริบทของเขตพ้ืนท่ีเปนอยางไร และการทํางานของเขตพ้ืนท่ีเปนไปตามท่ีไดรายงานหรือมีอุปสรรคใน
การทํางานอยางไร โดยเขามาสัมผัสบริบทของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางแทจริง   ประกอบกับเปนการ
ตรวจติดตามการทํางานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546 มีหลักฐานสามารถตรวจสอบได เพ่ือใหการ
ดําเนินงานบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
            สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ซ่ึงเปนหนวยงานมีหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน 
ประสาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เพ่ือใหภารกิจตามบทบาท หนาท่ี บรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณอยางมีประสิทธิภาพ 
จึงจัดใหมีโครงการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 2563 ข้ึน 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือติดตาม ประเมินผล ระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด 
และของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามยุทธศาสตร กลยุทธ จุดเนน  
ปงบประมาณ 2563 

2. เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของของสถานศึกษาในสังกัด 
และของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามยุทธศาสตร กลยุทธ จุดเนน 
ปงบประมาณ 2563 

3. เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของของสถานศึกษาในสังกัด 
และของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามยุทธศาสตร กลยุทธ จุดเนน 
ปงบประมาณ 2563 

4. เพ่ือแกไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการดําเนินงานตามยุทธศาสตร กลยุทธของ
สถานศึกษาในสังกัดและของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปงบประมาณ 2563 
ใหดียิ่งข้ึน 
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3. เปาหมาย   
3.1 เชิงคุณภาพ 

  3.1.1 ระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามยุทธศาสตร กลยุทธ ปงบประมาณ 
2563 พัฒนาตอเนื่องถึงระดับดีมาก หมายถึง รอยละ 90 ข้ึนไป 
  3.1.2 สถานศึกษามีระดับคุณภาพการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร กลยุทธ ปงบประมาณ 
2563 พัฒนาสูงข้ึนทุกโรงเรียน 
  3.1.3 สถานศึกษาขนาดเล็ก กลาง ใหญ ใหญพิเศษ ท่ีมีระดับคุณภาพการปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร กลยุทธ ตางกันสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูและเก้ือกูลกันเปนเครือขายไดอยางสรางสรรค 
  3.1.4 นวัตกรรม “สหวิทยาเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา” สามารถขับเคลื่อนการบริหาร
และจัดการศึกษาดวยกระบวนการเชิงระบบท่ีสอดคลอง กลมกลืน ในการจัดการคุณภาพ 
  3.1.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับ 5  
 3.2 เชิงปริมาณ  
  3.2.1 คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนท่ีออกติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จํานวน 35 โรงเรียนๆละ 2 ครั้ง 
  3.2.2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานออกติดตามผลการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 2 ครั้ง 
4. กิจกรรมข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินงาน 
 1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประชุมเตรียมการตอนรับการตรวจ
ติดตามยุทธศาสตร กลยุทธท้ัง 2 ครั้งในปงบประมาณ 
 2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนใน
สังกัด จํานวน 2 ครั้ง 
    3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ติดตามการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จํานวน 2 ครั้ง  

 
กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ประชุมเตรียมการตอนรับการตรวจติดตาม
ยุทธศาสตร กลยุทธท้ัง 2 ครั้งในปงบประมาณ  

  

2.สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  ติดตามผลการดําเนินตามโครงการ
แผนปฏิบัติการ/ยุทธศาสตร กลยุทธ ครั้งท่ี 1 

สพฐ.เปนผูแจง
กําหนด 

 

3.สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  ติดตามผลการดําเนินตามโครงการ
แผนปฏิบัติการ/ยุทธศาสตร กลยุทธ ครั้งท่ี 2 

สพฐ.เปนผูแจง
กําหนด 
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5. งบประมาณ จากงบตามภารกิจของกลุมในสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท โดยขออนุมัติถ่ัวจาย
ไดตามความเหมาะสมและจําเปนในการดําเนินโครงการ ดังนี้ 
 
ท่ี รายการ งบประมาณ จําแนกตามรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
 กิจกรรมท่ี 1     
1. ประชุมบุคลากรผูรับผิดชอบตัวชี้วัด

และคณะกรรมการฝาย 
20,000  15,000 5,000 

 กิจกรรมท่ี 2     
2. รับการ ติดตาม  20,000  15,000 5,000 

 รวมท้ังสิ้น 40,000  30,000 10,000 
หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 
      ใชแบบสอบถามการดําเนินงานตามแบบท่ี สพฐ.กําหนด  
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู และองคกรแหงการเรียนรูท่ีเปนพลวัต (Dynamic) 

2. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูเรียนใหสามารถเรียนรู
ไดทุกสถานการณและเต็มตามศักยภาพ 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง แสวงหาความรูดานวิชาการ วิชาชีพ สงผลถึง
ความกาวหนาของตนเองและหมูคณะตลอดจนคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียน 

4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพเหมาะสม
เพียงพอและทันสมัย 

5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และสถานศึกษาในสังกัด สามารถ
รายงานผลการดําเนินงานไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมาย 
ไดอยางชัดเจน  

6. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับ 5  
 
 
 
 
 
 
 
 



299 
 

โครงการ      จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป     
สนองนโยบายท่ี 6     ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการตอเนื่อง 
กลุมท่ีรับผิดชอบ   นโยบายและแผน 
ผูรับผิดชอบ     นายปกรณ ชิณสิทธิ์, นางสาวพิกุล ไชยแสน, นางสาวจรรยา สีแกว, 
       นายวิทยา ศรีพันชาติ, นางสาวชลธชิา การถาง, นายกุศล ภูนบทอง 
ระยะเวลาดําเนินการ  1  ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 2563 
............................................................................................................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
            การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานผลการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากเปนการเผยแพรการทํางานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีวาเปนอยางไร บริบทของเขตพ้ืนท่ีเปนอยางไร ใหชุมชนและผูรับบริการไดรับรูการ
ทํางานของเขตพ้ืนท่ีวาเปนไปตามท่ีไดรายงานหรือไมและมีอุปสรรคในการทํางานอยางไร เขามา
สัมผัสบริบทของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางแทจริง ประกอบกับเปนการตรวจติดตามการทํางานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546 มีหลักฐานสามารถตรวจสอบได เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายท่ี
กําหนดไวไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
            สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ซ่ึงเปนหนวยงานมีหนาท่ีสงเสริม 
สนับสนุน ประสาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือใหภารกิจตามบทบาท หนาท่ี บรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณ  
อยางมีประสิทธิภาพ จึงจัดใหมีโครงการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข้ึน 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือรายงานและเผยแพรผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณท่ีผานมา แสดงบริบทและ
อุปสรรคในการทํางานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2. เพ่ือนําผลการดําเนินงานในปท่ีผานมานํามาแกไขปรับปรุงเปลีย่นแปลงและพัฒนาการ
ดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษาในสังกัดและของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 ปงบประมาณ 2563 ใหดียิ่งข้ึน 
3. เปาหมาย   

เชิงคุณภาพ 
สามารถนําขอมูลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณท่ีผานมา มาใชเปนขอมูลในการ

ปรับปรุงการดําเนินงานในปตอ ๆ ไป รวมท้ังชุมชนและผูบริการไดรับทราบการดําเนินงานและ
อุปสรรคในรอบปท่ีผานมาจะไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

เชิงปริมาณ  
รายงานผลการดําเนินงานประจําปของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

จํานวน 100 เลมเพ่ือใชในการเผยแพรประชาสัมพันธการทํางานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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4. กิจกรรมข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินงาน 
 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป 2562 
5. งบประมาณ จากงบตามภารกิจของกลุมในสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท โดยขออนุมัติถ่ัวจาย
ไดตามความเหมาะสมและจําเปนในการดําเนินโครงการ ดังนี้ 

ท่ี รายการ งบประมาณ จําแนกตามรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

 กิจกรรมท่ี 
จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป 
2562 

    

 -ประชุมคณะกรรมการ
จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินประจําป 

5,000  5,000  

 -คาจัดทํารูปเลม 
จํานวน 100 เลม 

35,000  35,000  

 รวมท้ังสิ้น 40,000  40,000  
หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได 

6. การประเมินผล 

      แบบตอบรับวารสาร  
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไดรับทราบผลการ
ดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา พรอมนําผลการดําเนินงานดังกลาวไปใชในการปรับปรุงและบริหารการ
ดําเนินงานในปตอ ๆ ไป 
 2. หนวยงานท่ีเก่ียวของและชุมชนไดรับทราบผลการดําเนินงานและอุปสรรคในรอบปท่ีผานมา
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
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โครงการ      เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกัน 
      การทุจริต” (กิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริตและกิจกรรมการ 
      ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาและ 
      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563) 
สนองนโยบายท่ี 6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
กลุมท่ีรับผิดชอบ  กลุมนโยบายและแผน 
ผูรับผิดชอบ    นางสาวชลธิชา การถาง นายวิทยา ศรีพันชาติ  กลุมนโยบายและแผนทุกคน 
ระยะเวลาท่ีดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
................................................................................................................................................................ 
1.  หลักการและเหตุผล 
  สาํนักงาน ป.ป.ช. รวมกับ สพฐ. ไดกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป โดยใหยึดกรอบยุทธศาสตรหลักท่ีใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใหคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแมบทบูรณาการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ทุจริต และ
นโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ท่ีมุงสงเสริมปลูกจิตสํานึกใหสังคมไทยมีวินัย และยึดม่ันใน
คุณธรรม จริยธรรม ควบคูกับการพัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการโดยให
ประชาชนมีบทบาทสําคัญในกระบวนการดําเนินงานอยางมีสวนรวม โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม 
สรางระบบและกลไกท่ีมีอิสระอยางแทจริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถวงดุลอํานาจ ควบคูกับการ
พัฒนากฎหมายกฎ ระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระบบขอมูลสารสนเทศ รวมท้ังพัฒนาและ
เผยแพรองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีจรรยาบรรณและตอเนื่อง โดย
ยุทธศาสตรดังกลาวเปนผลจากสถานการณการทุจริตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง และ
บทเรียนท่ีไดรับจากการแปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังสองฉบับท่ี
ผานมาสูการปฏิบัติจึงไดมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณการดําเนินงานดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดยจะตองสามารถตอบโจทยตอปญหาหรือสถานการณ
การทุจริตท่ีประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญอยูจริง ตองมีการคํานึงถึงบทบาทของทุกภาคสวนไม
วาจะเปนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องคกรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม 
เพ่ือใหเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการ ตั้งแตกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรชาติฯ การแปลง
ยุทธศาสตรชาติฯไปสูการปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร 
ชาติฯ ใหรัฐสภาและสาธารณชนไดรับทราบในทุกปงบประมาณ ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการความ
รวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ี
มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล และจากท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไดมี
การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดประโยชนทับซอน เพ่ือกําหนดมาตรการ
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สําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใสตรวจสอบได และการแกไข
ปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีท่ีเปนปญหา และเพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหทันตอการเปลี่ยนแปลท่ีเกิดข้ึน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 จึงไดมีโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการ
ทุจริต” (กิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต) เพ่ือพัฒนาองคกรใหเปนท่ีนาเชื่อถือและผาน
การประเมินตามมาตรฐานท่ีไดกําหนดไว 
 
2. วัตถุประสงค  
 2.1 เพ่ือสรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริต ในการปฏิบัติงานใหเกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษา 
 2.2 เพ่ือสรางความตระหนักในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 โดยใชหลักธรรมาภิบาล 
 2.3 เพ่ือสรางความเชื่อม่ันศรัทธาตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 แกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอกองคกร 
 2.4 เพ่ือใหสถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริต 
3. เปาหมายการดําเนินโครงการ 
 3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ     
  3.1.1 ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขารวม
กิจกรรม ครบ 100 % 
  3.1.2 สถานศึกษา ครู นักเรียนรวมกิจกรรมครบ 100 % 
 3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 รอยละ 90 ของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีความรู 
ความเขาใจ และตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีท่ี  สพฐ. กําหนด 
  3.2.2 ผลการประเมินความโปรงใสในการบริหารงานภาครัฐ มีผลการประเมินในระดับท่ี
สูงข้ึน 
  3.2.3 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีความรูความ
เขาใจในการจัดทําระบบฐานขอมูลโรงเรียนสุจริตครบทุกโรงเรียน 
4. วิธีการดําเนินงาน 

 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงสรางความเขาใจและอบรมพัฒนาบุคลากร
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26และบุคลากรผู
มีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอก 

เม.ย.-ก.ย.63 กลุมนโยบายและ
แผน กลุมนิเทศ
ติดตามฯ  
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5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 ชวงระยะเวลา เดือน มีนาคม 2563 – กันยายน 2563 
6.  งบประมาณ   รอรับการจัดสรรจาก สพฐ. 
 6.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 
.................บาท ขออนุมัติถัวจายไดทุกรายการทุกกิจกรรมดังนี้ 
 6.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ     

 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 

2 ศึกษาดูงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีผลการประเมิน
ความโปรงใสในการบริหารงานภาครัฐในระดับท่ีสูงมาก  

พ.ค.-ก.ย.63 กลุมนโยบายและ
แผน  

3 ประชุมตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
ประกอบการประเมินความโปรงใสในการบริหารงานภาครัฐ/
สรุปผลการดําเนินงาน/จัดทําเอกสาร หลักฐานสรุปผลการ
ประเมินความโปรงใสในการบริหารงานภาครัฐ 

ก.ย.63 กลุมนโยบายและ
แผน กลุมนิเทศ
ติดตามฯ 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
1 ประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 26 และบุคลากรผูมีสวนไดสวนเสีย 

 -กิจกรรมเสวนา "เขตสุจริต ไมคิดคอรรัปชัน" 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทําท่ีถือเปนเรื่องผลประโยชนทับ
ซอน" 
 

 
 
 

2 ศึกษาดูงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีผลการประเมินความ
โปรงใสในกรบริหารงานภาครัฐในระดับท่ีสูงมาก ประชุมสัมมนา การ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและ
วิเคราะหผลการดําเนินงานท่ีไดทราบผลการประเมินแตละตัวชี้วัด  
จัดทํามาตรฐาน การจัดทํามาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 
การจัดทํามาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ การจัดทํามาตรการปองกัน
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม การจัดทํา
มาตรการปองกันการรับสินบน การจัดทํามาตรการจัดการเรื่อง
รองเรียนการทุจริต การจัดทํามาตรการสงเสริมความโปรงใสในการ
จัดซ้ือจัดจาง การจัดทํามาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม การ
จัดทํามาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ  
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7. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
      ปจจัยความเส่ียง 
  1. การจัดกิจกรรมไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดเนื่องจากงบประมาณลาชา 
 2. ผูปฏิบัติงานมีภารกิจทับซอนทําใหไมสามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมไมเปนไปตาม
ปฏิทิน 
 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
 1. ยืดหยุนการกําหนดการจัดกิจกรรมตามงบประมาณ 
 2. จัดทําตารางการปฏิบัติงานตลอดป และยืดหยุนตามภารกิจ 
8. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. รอยละ ของบุคลากรเขารวมกิจกรรมและตระหนักถึงความโปรงใสและมี
คุณธรรมในการดําเนินงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 

รอยละ 80 

2. รอยละของครูและบคุลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.26 สถานศึกษาสังกัด 
สพม. 26 เขารวมกิจกรรมและตระหนักถึงความโปรงใสและมีคุณธรรมในการ
ดําเนินงาน  

รอยละ 80 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  9.1 ผลการประเมินความโปรงใสในการบริหารงานภาครัฐ มีผลการประเมินในระดับท่ีสูงข้ึน 
 9.2 บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความรู ความเขาใจ และ
ตระหนักในบทบาทหนาท่ีท่ี สพฐ.กําหนดและปฏิบัติตนไดถูกตอง เหมาะสม 
 
 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
3 ประชุมสรางความเขาใจและประเมิน ITA Online เตรียมการประเมิน 

ประชุมตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน ITA Online 
ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 
จัดทําเอกสารสรุปผลการประเมิน ITA Online 

 

4 -จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู โครงการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”ระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษา ประกวดผลงาน 

 

5 การขยายผลการดําเนินการจัดทําฐานขอมูลโครงการโรงเรียนสุจริต  
6 คาวัสดุและถายเอกสาร  
 รวมท้ังส้ิน  
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โครงการ       พัฒนาศักยภาพการดําเนินงานดาน ICT   

สนองนโยบายท่ี 3          ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
สนองนโยบายท่ี 6          ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กลุมท่ีรับผิดชอบ   กลุมนโยบายและแผน 

     กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผูรับผิดชอบ     นางสาวชลธิชา การถาง  ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
       นายวิทยา  ศรีพันชาติ ผอ.สงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี 
       สารสนเทศและการสื่อสาร 
ระยะเวลาท่ีดําเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
...................................................................................................................................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

 เทคโนโลยีสารสนเทศเปนปจจัยสําคัญในการสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและเพ่ิม
ความสามารถ ในการแขงขันในระดับนานาชาติท้ังยังเปนเครื่องมือเพ่ิมศักยภาพใหกับประเทศเปนท่ี
ผูนําในดานตาง ๆ อีกท้ัง บทบาทสําคัญของเทคโนโลยีสมัยใหมเปนปจจัยหนึ่งในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาจึงมีความสําคัญตอ
การพัฒนาประเทศ ดังท่ีพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดบัญญัติหลักในการปฏิรูปการศึกษาของชาติในหลาย
ดาน โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาท่ีปรากฏอยู ในหมวด 9 สอดคลองกับ
กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กําหนดยุทธศาสตรท่ี
เก่ียวของกับการสงเสริมการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสคือยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค 
และความเทาเทียมทางการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, 
หนา 119-125) นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) และไดกําหนดยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการ
สงเสริมการใชสื่อและเทคโนโลยีคือ ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยการเรงพัฒนาแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ มีความหลากหลายและสามารถใหบริการไดอยางท่ัวถึง และยุทธศาสตรท่ี 
5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา โดยการพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัยและไมซํ้าซอน ใหผูรับบริการสามารถเขาถึงได
อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไดเลงเห็นความสําคัญในการใชเทคโนโลยีใน
การพัฒนาระบบงานสํานักงานการเก็บขอมูลสารสนเทศ อันเปนแหลงสงเสริมในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารผานเครือขายอินเทอรเน็ต ผานการนําเสนอในชองทางอ่ืน ๆ รวมท้ังเปน
การลดชองวางในการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหกับครู นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา เขาถึงขอมูล ความรู สารสนเทศไดเพ่ิมมากข้ึน จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานดาน ICT เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตอไป  
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2. วัตถุประสงค  
 2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการทํางานดาน ICT ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 2.2 เพ่ือพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 2.3 เพ่ือเขารวมประชุมสัมมนาผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ 
3. เปาหมายการดําเนินโครงการ 
 3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ     
  3.1.1 บุคลากรทุกคนสามารถพัฒนางานดาน ICT ไดอยางครบถวนตรงความตองการ 100 % 
 3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 รอยละ 90 ของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีความรู ความเขาใจ และ
ตระหนักในการใช ICT  
  3.2.2 มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยและครบถวนไมซํ้าซอนกับการใชงาน 
4. วิธีการดําเนินงาน 

 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
1. ประชุมจัดทําแผนการปฏิบัติงานดาน ICT 

ต.ค.62 

กลุมนโยบายและแผน 
กลุมสงเสริมการศึกษา

ทางไกลเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

 
2 ศึกษาดูงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 
ศึกษาดูงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตราด เขต 1 

ต.ค.-พ.ย.62 

กลุมนโยบายและแผน 
กลุมสงเสริมการศึกษา

ทางไกลเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

 
3 ประชุมสัมมนาผูอํานวยการสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ 
ต.ค.-พ.ย.62 

กลุมสงเสริมการศึกษา

ทางไกลเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

4. ปรับปรุงระบบงานใหมีประสิทธิภาพ 

พ.ย.62-ก.ย.62 

กลุมสงเสริมการศึกษา

ทางไกลเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
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5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 ชวงระยะเวลา เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
6.  งบประมาณ 
    6.1.  งบประมาณท่ีใช   40,000  บาท (สี่หม่ืนบาทถวน)  ขออนุมัติถัวจายไดทุกรายการทุก
กิจกรรมดังนี้ 
 6.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ    

 
7. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
      ปจจัยความเส่ียง 
   1. การจัดกิจกรรมไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดเนื่องจากงบประมาณลาชา 
  2. ผูปฏิบัติงานมีภารกิจทับซอนทําใหไมสามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมไมเปนไปตาม
ปฏิทิน 
 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
  1. ยืดหยุนการกําหนดการจัดกิจกรรมตามงบประมาณ 
  2. จัดทําตารางการปฏิบัติงานตลอดป และยืดหยุนตามภารกิจ 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  8.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีพัฒนาระบบการดําเนินงานดาน ICT 
ท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกกลุมงาน 
 8.2 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา และการบริหารจัดการท่ีทันสมัย
และไมซํ้าซอน ใหผูรับบริการสามารถเขาถึงไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
1 ประชุมจัดทําแผนการปฏิบัติงานดาน ICT - 
2 ศึกษาดูงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

ศึกษาดูงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด เขต 1 
คาท่ีพัก  
คาเบี้ยเลี้ยง 
คาน้ํามันเชื้อเพลิง 

33,000 

3 ประชุมสัมมนาผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ  2,000 
4. ปรับปรุงระบบงานใหมีประสิทธิภาพ 5,000 
 รวมท้ังส้ิน 40,000 
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โครงการ       สรรหาบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   

     เขต  26 

สนองนโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ   1.  นายทองสุข  มาตยคํามี รอง ผอ.สพท.มัธยมศึกษา เขต  26   
     2.  นางกุสุมา  โอษะคลัง ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
     3.  นายบุญเติม  ปญญาสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
     4.  นางสาวอัญชลี  วงศแสน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
ระยะเวลาดําเนินการ  1  ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน  2563 

................................................................................................................................................................ 

1.  หลักการและเหตุผล 
 

  การบริหารงานบุคคลนับเปนภารกิจท่ีสําคัญยิ่งของการบริหารองคการ  ถึงแมองคการจะมี 
ความพรอมในดานปจจัยการบริหารอ่ืน ๆ สักปานใดก็ตาม ถาการบริหารงานบุคคลขาดประสิทธภิาพ 
ก็จะทําใหการพัฒนาองคการไมเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว ความสําเร็จหรือความ
ลมเหลว ในการบริหารงานของรัฐหรือองคการเอกชนก็ตาม ข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญประการหนึ่งคือ  
กลุมบุคคลท่ีทํางาน  ในองคการ ท้ังนี้เพราะแมวาองคการจะมีงบประมาณอยางเพียงพอ มีการจัด
องคการและการบริหารงานท่ีดี มีอุปกรณ และวัสดุตาง ๆ อยางครบครัน แตถาหากมีผูปฏิบัติงานไมดี 
ไมมีความรู ความสามารถ และไมประพฤติอยูในระเบียบวินัยอันดีแลว  การบริหารงานก็จะไม
บรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมาย  ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการทุกอยาง เพ่ือสรางคน
ใหเปนผูมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะในองคการของรัฐท่ีมีการวางแผน การ
ดําเนินการเก่ียวกับบุคคลในหนวยงาน นับตั้งแตการวางแผนอัตรากําลังคน การสรรหาและการบรรจุ
แตงตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามลักษณะงาน การจัดสวัสดิการและประโยชนเก้ือกูลเพ่ือ
เปนการบํารุงขวัญและกําลังใจแกบุคลากรการพัฒนาเพ่ือเปนการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมี
ความรู ความสามารถ มีทักษะและศักยภาพในการทํางานมากยิ่งข้ึน 
  ภารกิจหลักของกลุมบริหารงานบุคคลมีหนาท่ีในการสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพโดยยึดประโยชนของทางราชการท่ีจะไดรับเปนสําคัญ ท้ังนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดมอบอํานาจใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการสรรหาพนักงาน
ราชการ ลูกจางชั่วคราว กลุมบริหารงานบุคคล จึงจําเปนตองดําเนินการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู  
ความสามารถ  มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการของสถานศึกษา และสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
2.  วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคล ถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
สนองความตองการของหนวยงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 2. เพ่ือเปนการเพ่ิมอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
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 3. เพ่ือใหไดขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเปนครูมืออาชีพจริงไปปฏิบัติหนาท่ี 
ทําการสอนในสถานศึกษา 
 4. เพ่ือสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และตรงตามความตองการของโรงเรียน และ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 5. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สามารถบริหารจัดการ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 6. เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 7. เพ่ือเปนการเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี 
3.  เปาหมาย 
 3.1  ดานคุณภาพ 
         3.1.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สามารถสรรหาบุคลากรไดตรงตามความตองการของ
โรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
    3.1.2 บุคลากรท่ีไดรับการสรรหา มีความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนงครผููสอน 
และบุคลากรตําแหนงอ่ืน ๆ  
  3.1.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สามารถสรรหาบุคลากรไดตรงตาม
ความตองการของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3.2  ดานปริมาณ 

  3.2.1 ดําเนินการคัดเลือก โดยการสอบแขงขันตามหลักเกณฑท่ีกําหนด สรรบุคคลเพ่ือจัด
จางเปนบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางชั่วคราว พนักงานราชการ   
          3.2.2 การดําเนินการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ตําแหนง

ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ไดครบถวนตามความตองการของสถานศึกษา

และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  3.2.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดรับการสรรหาบุคลากรในตําแหนงท่ีวางไดครบถวน

และมีประสิทธิภาพ 

4.  สถานท่ีดําเนินการ 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

5.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ตลอดปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
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6. วิธีดําเนินการ 

ท่ี การดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 ข้ันเตรียมการ 

- เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

1- 31 ต.ค. 2562 - กลุมบริหารงาน

บุคคล สพม.26 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันดําเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1 การคัดเลือกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานและลูกจาง
ชั่วคราวในสังกัด 
-  ประกาศรับสมัคร, รับสมัคร, คัดเลือก, 
ประกาศผลการคัดเลือก, การจัดจางและการ 
และการพิจารณายาย 
-  การสอบแขงเพ่ือคัดเลือกบุคคลเขารับ
ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การคัดเลือกบุคคลเปน
พนักงานราชการและเปนลูกจางชั่วคราว                
ในสถานศึกษา  
- การคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานราชการ 
ลูกจางชั่วคราว ในสถานศึกษาและสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26 
-  การดําเนินการยายขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษา  ตําแหนงครูผูสอน ตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. 
(2) ตามหลักเกณฑและปฏิทินท่ีกําหนด 
กิจกรรมท่ี 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการจาง 
การบริหารอัตรากําลัง บทบาทหนาท่ี
เก่ียวกับการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
และลูกจางชั่วคราวในสังกัด 

 
ปงบประมาณ 
พ.ศ.  2563 
(ตามท่ี สพฐ.

กําหนด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,000 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมบริหารงาน

บุคคล สพม.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ข้ันติดตามประเมินผล 
- สรปุรายงานผล 

 
31 ต.ค.  2563    

 
- 

 
กลุมบริหารงาน
บุคคล สพม.26  

 รวม  200,000      
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รายละเอียดงบประมาณ  
 1. การสอบแขงขันการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และการคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราวในสถานศึกษา  และในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และการดําเนินการบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว                                                                                
 2. การดําเนินการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหาร 
สถานศึกษา  ตําแหนงครูผูสอน ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) จํานวน  
200,000  บาท 
 1. คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการสอบ/ประชุมชี้แจงแนวทางการจางฯ 128,200  บาท 
 2. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ            30,800  บาท 
 3. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม               6,000  บาท 
 4. คาวัสดุ                             32,000  บาท 
 5. อ่ืน ๆ เชน น้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ                    3,000  บาท 
  รวมท้ังสิ้น                               200,000  บาท 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
7.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
8.  ผูรับผิดชอบ 
  1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
  2. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
  3. เจาหนาท่ีกลุมบริหารงานบุคคล  สพม. 26   
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. โรงเรียนและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดรับจัดสรรอัตราขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ท่ีมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีตรงตามสาขาวิชาเอกและความตองการ 
 2. การปฏิบัติงาน/การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
 3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี 
 4. โรงเรียนมีบุคลากรปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือแกปญหาขาดแคลนบุคลากรในโรงเรียนไดตรงตาม
ความตองการ  
 5.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีบุคลากรปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือแกปญหาขาดแคลนบุคลากร 
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดตรงตามความตองการ  
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โครงการ                การประชุมผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      มัธยมศึกษา เขต 26 
สนองนโยบาย สพฐ. ขอ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กลุมท่ีรับผิดชอบ  กลุมอํานวยการ 
ผูรับผิดชอบ            1. นางสาวอาภรณ  สิงหะสุริยะ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
                           2. นางขันทอง พิมพแสนศรี ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 
ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี  1  ตุลาคม 2562 - 30  กันยายน  2563 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

           ดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ไดจัดประชุมผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เพ่ือสรางความเขาใจในระบบการทํางานท่ีดี
และคลองตัว ทันตอเหตุการณ เนื่องจากนโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอ ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีความรู ความเขาใจ ทันตอนโยบายท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือดําเนินงานเปนไปตามนโยบายและกฎระเบียบในการปฏิบัติดวยความถูกตอง ครบถวน เพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 

2.  วัตถุประสงค 

  2.1 เพ่ือใหผูอํานวยการสถานศึกษา มีความรูความเขาใจ ความสามารถและประสบการณใหม ๆ 
ในการบริหารจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน และสามารถเปน
ผูนําท่ีดี 
  2.2 สถานศึกษาไดรับขอมูลขาวสาร การดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท่ีถูกตอง 

3.  เปาหมาย 

3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประกอบดวย 
   3.1.1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26                
จํานวน   1  คน 
   3.1.2 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จํานวน   1  คน 
   3.1.3 ผูบริหารสถานศึกษา          จํานวน  35  คน 
   3.1.4 ผอ.กลุมทุกกลุม                      จํานวน  10  คน 
   3.1.5 เจาหนาท่ีในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26                 
จํานวน 3 คน 

  3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
26 มีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีไดดียิ่งข้ึน 



313 
 

 3.2.2 ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไดรับ
ทราบขอมูล ขาวสาร ความเคลื่อนไหวของทางราชการไดอยางรวดเร็ว 

4.  กิจกรรมและการดําเนินงาน 
  จัดประชุมทุกเดือน ตลอดปงบประมาณ 2563 ณ หองประชุมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม หรือตามมติท่ีประชุมกําหนด โดย
มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
  1. วิเคราะหภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กําหนดแผนการประชุม แจงใหกลุม
งานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และสถานศึกษาในสังกัดทราบ 
  2. ประสานกับกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 รวบรวม
เรื่องท่ีจะนําเสนอในท่ีประชุมเพ่ือจัดทําเอกสารวาระการประชุม 
   3. ดําเนินการแจงผูเก่ียวของเขารวมประชุม 
     4. ประสานการจัดสถานท่ีประชุม การเตรียมสื่อ อุปกรณ สําหรับใชในการประชุม พรอม
ท้ังจัดเตรียมอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับรับรองผูมาประชุมและการเตรียมการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
   5. บันทึกการประชุมและจัดทํารายงานการประชุม แจงใหผูเก่ียวของทราบผลการประชุม
และดําเนินการตามมติท่ีประชุม 
   6. ประสาน ติดตามรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุม เพ่ือเสนอผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และผูเก่ียวของทราบ 

5.  งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26              
จํานวน 64,000 บาท (เจ็ดหม่ืนหกพันบาทถวน) รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้  

ท่ี 
รายการ/กิจกรรม/คําช้ีแจง ในการใช

งบประมาณ 

ประเภทคาใชจาย 
รวม

งบประมาณ
ท้ังส้ิน 

คาตอบ
แทน 

คาวัสดุ คาใชสอย 

1. คาอาหารกลางวนั (100 บาท x 50 คน x 4 เดือน) - - 20,000 20,000 

2. คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม (30 บาท x 2 มื้อ x 50 
คน x 9 เดือน) 

- - 27,000 27,000 

3. คาพาหนะ จํานวน 3 คัน x 1,000 บาท x 3 เดือน - - 9,000 9,000 
4. คาวัสดุ  - 8,000 - 8,000 

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน - 8,000 56,000 64,000 

หมายเหตุ  คาใชจายถัวจายทุกรายการ 
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6.  การประเมินผล 

ตัวบงชี้วัดความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัด 

    ผูอํานวยการโรงเรียนมีความสนใจ
เขาใจในระเบียบ และระบบการทํางานท่ี
ดี  สามารถนําไปปฏิบัติงานไดถูกตอง 
 

1. สังเกตพฤติกรรมขณะเขาประชุม 
2. การอภิปราย ซักถามและสอบถาม 

1. แบบประเมิน 
2. แบบสอบถาม 

 
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไดรับทราบ 
ขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึง 
 7.2 ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
มีความเขาใจในการปฏิบัติอยางถูกตอง 
 7.3 ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ได 
รับทราบ  กระบวนการพัฒนาทางวิชาชีพครู  และสรางความเขาใจ  ความรวมมืออันดี 

7.4 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถสนองนโยบายสําคัญ  เรงดวน ของรัฐบาลไดเปนอยางดี 
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โครงการ        เสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
       การศึกษา 
สนองนโยบายท่ี 6    ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กลุมท่ีรับผิดชอบ   กลุมอํานวยการ 
ผูรับผิดชอบ      1. นางสาวอาภรณ  สิงหะสุริยะ     นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
                      2. นางอุษามณี  เหลาอรรคะ    เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
                      3. นางขันทอง  พิมพแสนศรี    ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 
 ระยะเวลาดําเนินการ    วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
           สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนสวนราชการท่ีมีความสําคัญยิ่งในการกํากับดูแลและ
สนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีเปาหมายหลักอยูท่ี
การใหบริการทางการศึกษาแกประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ 
และไมเก็บคาใชจาย ซ่ึงเปนไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
  ในปจจุบัน  ในชวงเวลาการปฏิบัติงานท่ีผานมา  พบวา ความหลากหลายของบริบทและ
ปจจัยการทํางาน ทําใหผลการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแตละแหงมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาท่ีแตกตางกัน และมีแนวโนมท่ีจะแตกตางกันมากยิ่งข้ึนในอนาคต ดังนั้น 
เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกแหงไดมีการพัฒนาอยางเปนเอกภาพโดยพรอมเพรียงกันและมี
ระดับคุณภาพเปนท่ีพึงพอใจ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดเกณฑ
มาตรฐานข้ันต่ําสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาข้ึน เพ่ือใชเปนฐานแหงการพัฒนาและเปน
เปาหมายเบื้องตน ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงคาดวาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกแหงจะสามารถ
ปรับปรุงพัฒนาเขาสูมาตรฐานไดครบถวนทุกแหงในระยะเวลาอันรวดเร็ว นําไปสูการยกระดับ
มาตรฐานใหสูงข้ึนไดอีกในอนาคตอันใกล 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงไดดําเนินการวิเคราะห สังเคราะหและ
เทียบเคียง สภาพท่ีพึงประสงคในการพัฒนาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
กําหนดรายละเอียดการดําเนินงานตามบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ
จริงข้ึน เพ่ือเปนการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรมของบุคลากรในสังกัด ตลอดจนสงเสริม กํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัด เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยไดจัดโครงการการดําเนินงาน ตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาข้ึน เพ่ือเปนประโยชนในการดําเนินงานใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
2.  วัตถุประสงค 
  2.1 เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 
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  2.2 ใชเปนแนวทางในการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และพัฒนาสภาพแวดลอมของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน สามารถใหบริการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
3.  เปาหมาย 
 3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประกอบดวย 
  3.1.1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26        จํานวน 1   คน 
  3.1.2 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26   จํานวน  1  คน 
  3.1.3 ผอ.กลุมทุกกลุม                    จํานวน  10 คน 
  3.1.4 คณะทํางานผูรับผิดชอบตัวชี้วัด           จํานวน  40 คน  
       3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีขอมูลสารสนเทศประกอบการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
  3.2.2  เกิดการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานอยางเปนกระบวนการ มีข้ันตอนและระยะเวลาใน
การทํางานท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม 
  3.2.3 เปนแบบอยางและบูรณาการในการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในสังกัดโดยใชระบบ
กระบวนการเปนตัวเชื่อมโยงเรียนรูระหวางกัน 
    3.2.4  บุคลากรในสังกัดมีแนวคิดใหม นวัตกรรมและมีผลงานท่ีเปน Best Practice ในการ
ปฏิบัติงาน 
            3.2.5  สงผลใหสถานศึกษามีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนและมีความเขมแข็งข้ึน 
4.  กิจกรรมและการดําเนินงาน 
 4.1 ลักษณะกิจกรรม 
   4.1.1 ศึกษา วิเคราะห  แนวทางการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาตรฐาน
ตัวบงชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอํานาจหนาท่ีของกลุมใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   4.1.2 แตงตั้งคณะทํางานและกําหนดผูรับผิดชอบตามตัวชี้วัดในแตละมาตรฐานเพ่ือ
ดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท้ังระบบ 
   4.1.3 ดําเนินการประชุม (ครั้งท่ี 1) ชี้แจงทําความเขาใจ ใหกับผูรับผิดชอบตัวชี้วัดตามแบบ
ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามมาตรฐานสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   4.1.4 คณะทํางาน ผูรับผิดชอบ ขับเคลื่อน รวบรวมขอมูลและรายงานผลตามปฏิทิน
ปฏิบัติงานท่ีกําหนด 
   4.1.5 ดําเนินการประชุม (ครั้งท่ี 2) เพ่ือรวบรวมขอมูลตามแบบติดตามท่ีกําหนดและทําการ
ปรับปรุงขอมูลใหถูกตองตามบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
  4.1.6 นําเสนอขอมูลผลการปฏิบัติงานตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประจําป
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งบประมาณ  พ.ศ. 2563 สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐ 
4.2 กิจกรรมและการดําเนินงาน รายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 
5.  งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
จํานวน – บาท รายละเอียดประกอบการใชจาย  ดังนี้  

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1 ศึกษา วิเคราะห แนวทางการบริหารจัดการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรอบการติดตาม 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจ
อํานาจหนาท่ีของกลุมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

พ.ค. 63 นางสาวอาภรณ  สิงหะสุริยะ 
นางอุษามณี เหลาอรรคะ 
นางขันทอง พิมพแสนศรี 

2 แตงตั้งคณะทํางานและกําหนดผูรับผิดชอบในแตละ
มาตรฐานเพ่ือดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาท้ังระบบ 

มิ.ย. 63 นางสาวอาภรณ  สิงหะสุริยะ 
นางอุษามณี เหลาอรรคะ 
นางขันทอง พิมพแสนศรี 

3 ดําเนินการประชุม (ครั้งท่ี 1) เพ่ือชี้แจงทําความ
เขาใจ ใหกับคณะทํางานเสริมสรางประสิทธิภาพการ
ทํางานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
พ.ศ. 2560ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(รายงานไตรมาสท่ี 3) 

มิ.ย. 63 นางสาวอาภรณ  สิงหะสุริยะ
นางอุษามณี เหลาอรรคะ 
นางขันทอง พิมพแสนศรี 

4 รวบรวมขอมูลเพ่ือรายงานผลการบริหารจัด
การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาม
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ 2563 ผานระบบ (e-MES)  
ในไตรมาสท่ี 3 

ก.ค. 63 นางสาวอาภรณ  สิงหะสุริยะ 
นางอุษามณี เหลาอรรคะ 
นางขันทอง พิมพแสนศรี 

5 ดําเนินการประชุม (ครั้งท่ี 2) เพ่ือชี้แจงทําความ
เขาใจ ใหกับคณะทํางานเสริมสรางประสิทธิภาพการ
ทํางานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
พ.ศ. 2560ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายงาน
ไตรมาสท่ี 4) 

ก.ย. 63 นางสาวอาภรณ  สิงหะสุริยะ 
นางอุษามณี เหลาอรรคะ 
นางขันทอง พิมพแสนศรี 

6 รวบรวมขอมูลเพ่ือรายงานผลการบริหารจัด
การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาม
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ 2563 ผานระบบ (e-MES) 
และตามแบบฟอรมท่ีสํานักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด ในไตรมาสท่ี 4 

ก.ย. 63 นางสาวอาภรณ  สิงหะสุริยะ 
นางอุษามณี เหลาอรรคะ 
นางขันทอง พิมพแสนศรี 
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ตอ 

ท่ี 
รายการ/กิจกรรม/คําช้ีแจง ในการใช

งบประมาณ 

ประเภทคาใชจาย 
รวม

งบประมาณ
ท้ังส้ิน 

คาตอบแทน 
คา

วัสดุ 
คาใช
สอย 

1. คาน้ํามันเชื้อเพลิง - - - - 

2. คาวัสด ุ - - - - 

3. คาเบี้ยเลี้ยง (5 คน x 240 บาท x 5 วัน) - - - - 
4. ประชุมคณะทํางานมาตรฐานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  
(ครั้งท่ี 1)  
  2.1 คาอาหารกลางวัน (40 คน x 100 บาท 
x 1 ม้ือ) 
  2.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (40 คน x 
30 บาท  x 2 ม้ือ) 

     
 
- 
 
- 

- 
 
 

5. ประชุมคณะทํางานมาตรฐานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  
(ครั้งท่ี 2)  
  3.1 คาอาหารกลางวัน (40 คน x 100 บาท 
x 1 ม้ือ) 
  3.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (40 คน x 
30 บาท  x 2 ม้ือ) 

- -  
 
- 
 
- 

- 
 
 

6. คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
   - จํานวน 2 วันๆ ละ 420 บาท (วันเสาร–
อาทิตย) x จํานวน 14 คน 
   - จํานวน 5 วันๆ ละ 200 บาท (วันจันทร - 
วันศุกร) x จํานวน 14 คน 

 
- 
 
- 

- - - 

7. คาถายเอกสาร - - - - 
 รวมงบประมาณท้ังส้ิน - - - - 
หมายเหตุ  คาใชจายถัวจายทุกรายการ 
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6.  การประเมินผล 
ตัวบงช้ีวัดความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัด 

รอยละความพึงพอใจของบุคลากร
และผูรับบริการท่ีมีตอสภาพแวดลอม
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 
 

1. ประเมินตามมาตรฐานท้ัง 
3 มาตรฐานของ สพฐ. 
2. ประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร 
3. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
   การปฏิบัติกิจกรรม 

1. หลักเกณฑและวิธีการประเมิน
ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 ของ 
สพฐ. 
2. แบบประเมินความ พึงพอใจ 

 
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไดขอมูลและสารสนเทศประกอบการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
 7.2 การบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูในระดับท่ีนาพึงพอใจ 
 7.3 มีการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติอยางเปนระบบ และเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรม 
 7.4 เกิดการบูรณาการและความเชื่อมโยงในการพัฒนางานไปสูสถานศึกษาอยางเปนระบบและ
เปนรูปธรรม 
 7.5 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาสูงข้ึน 
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โครงการ       วันสําคัญตาง ๆ (พิธีทางราชการ) 
สนองนโยบายท่ี 6    ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง 
กลุมท่ีรับผิดชอบ    กลุมอํานวยการ 
ผูรับผิดชอบ      นางสาวอาภรณ  สิงหสุธรรม นางขันทอง  พิมพแสนศรี 
ระยะเวลาในการดําเนินการ ตลอดปปฏิทิน 
..................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช  2542  ซ่ึงไดกําหนดความมุงหมายและ
หลักการ การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ  
สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข ตลอดป
ปฏิทินไดมีวันสําคัญหลายวันท่ีเก่ียวของกับหนวยงานในการจัดกิจกรรม เชน วันสําคัญทางศาสนา  
วันสําคัญทางประเพณีของไทย วันสําคัญของชาติ เปนตน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 ไดตระหนักถึงความสําคัญของวันสําคัญดังกลาว จึงไดจัดใหมีโครงการวันสําคัญข้ึน เพ่ือเปน
การสงเสริมใหหนวยงานไดปฏิบัติกิจกรรมวันสําคัญ  และเทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพ่ือไดทราบถึงกิจกรรมท่ีควรปฏิบัติในวันสําคัญตาง ๆ 
        2.2  เพ่ือสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ ของไทย 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต(เชิงปริมาณ) 
  3.1.1   บุคลากรในสังกัด  เขารวมกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ ท่ีหนวยงานภาครัฐจัดข้ึน 
 3.2 ผลลัพธ(เชิงคุณภาพ) 
  3.2.1  บุคลากรในสังกัดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวันสําคัญตาง ๆ 

 3.2.2  บุคลากรในสังกัดสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ ของไทย 
 ใหคงอยูตลอดไป 
  3.2.3  บุคลากรในสังกัดภูมิใจในความเปนไทย  เห็นคุณคาภูมิปญญาไทยนิยมไทย 
และดํารงความเปนไทย       
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
 บุคลากรในสังกัดเขารวมกิจกรรมและวันสําคัญตาง ๆ เชน วันข้ึนปใหม งานวันสงกรานต 
การเขารวมกิจกรรมวันปยมหาราช วันแมแหงชาติ วันพอแหงชาติ ฯลฯ ตลอดจนการประดับผา 
ตกแตงสถานท่ีราชการในวันสําคัญตาง ๆ 
5. งบประมาณ 
 งบสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา งบดําเนินงาน คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
จํานวนเงิน 40,000 บาท (สี่หม่ืนบาทถวน) รายละเอียดประกอบการใชจาย ดังนี้ 
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ตอ 
 
ท่ี 

 
รายการ 

 
งบประมาณ 

จําแนกตามรายจาย 
คาตอบ
แทน 

คาใชสอย คาวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 
- กิจกรรมวันสงกรานต 
(ถัวจายทุกรายการ) 

 
10,000 

  
10,000 

 

 

2 กิจกรรมรวมงานรัฐพิธี 
- วันปยมหาราช 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
- วันพระบิดาแหงฝนหลวง 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
- วันพอแหงชาติ/วันชาติ/วันคลายวันพระบรมราช
สมภพพระบาทสมสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
- วันสําคัญอ่ืน ๆ ท่ีรัฐบาลกําหนด 
- วัสดุ (ธงชาติ/ธงตราสัญลักษณตาง ๆ /ปาย /ผา
ตวน 
(ถัวจายทุกรายการ) 

30,000   
2,000 
2,000 

 
2,000 
2,000 

    
2,000 

 
 

15,000 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 

         รวมท้ังสิ้น 40,000  40,000  
 
6. การประเมินผล 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผล 
     บุคลากรในสังกัดรวม
กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ 

- การสังเกต - แบบสอบถาม  
- แบบสังเกต 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  บุคลากรในสังกัดมีความตะหนักและเห็นความสําคัญของวันสําคัญตาง ๆ 
 2. บุคลากรในสังกัดภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย นิยมไทยและดํารงความ
เปนไทย 
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โครงการ     ประชุมปฏิบัติการการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง 
      ประสิทธิภาพ ในการปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
      และยั่งยืน 
สนองนโยบายท่ี 6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ผูรับผิดชอบโครงการ นายทองสุข  มาตยคํามี  นางขันทอง พิมพแสนศรี   
      นางสาวอาภรณ  สิงหะสุริยะ  นางอุษามณี  เหลาอรรคะ   
ระยะเวลาดําเนินการ 1  ตุลาคม  2562  -  30  กันยายน  2563 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.หลักการและเหตุผล   
             การปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจาํป
ของสวนราชการ เปนการดําเนินการตามกรอบแนวทาง  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
กําหนดใหสวนราชการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความ
คุมคาในภารกิจและอาจจัดใหมีการประเมินผลภาพรวมของผูบังคับบัญชาแตละระดับหรือ
หนวยงานในสวนราชการ โดยสวนราชการท่ีใหบริการมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
สามารถเพ่ิมผลงานโดยไมเปนการเพ่ิมคาใชจาย หรือสามารถดําเนินการตามแผน ลดคาใชจาย
ตอหนวยไดตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และเพ่ือใหหนวยงานนําแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐเปนองคกรมาตรฐาน   
   เพ่ือใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการปฏิบัติงานตามกรอบเกณฑ แนวทางการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ การ
รายงานผลการดําเนินการ   ตามตัวชี้วัด บรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดไดอยางมีประสิทธิภาพและบังเกิด
ประสิทธิภาพผลคุมคาของกลุม พัฒนาระบบบริหาร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปงบประมาณ 2563 ไดดําเนินการขับเคลื่อนอยาง
ตอเนื่องพรอมท้ังจัดทําโครงการรองรับเพ่ือดําเนินการตอไปทุกป   
2. วัตถุประสงค   
 2.1  เพ่ือใหการดําเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดตามกรอบประเมินของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2.2  เพ่ือสรางความเขาใจในการดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการผูบริหารในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูบริหารโรงเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีความตระหนักในภารกิจท่ีจะตองดําเนินใหบรรลุเปาหมาย   
 2.3  เพ่ือนําแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใชในการพัฒนาองคกร
และขยายผลสูสถานศึกษาในสังกัด   
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  2.4  เพ่ือใหการจัดทํารายงานและขอมูลการตรวจติดตามตัวชี้วัดการดําเนินการตาม
มาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเปนไปตามผลการดําเนินงานแตละตัวชี้วัดท่ี
กําหนดไว   
  2.5  เพ่ือพัฒนาองคกรเปนองคกรมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ตาม
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 
 
3.  เปาหมาย 
 3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 
  ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26    
 3.2  เชิงคุณภาพ   
  1. บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ดําเนินการรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ไดอยางครบถวน      
  2. ทุกกลุมงานในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ดําเนินการ 
สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดได 100% เพ่ือรายงานขอมูลในระบบ KRS (KPI Report System)  
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดครบทันตามกําหนดตอไป 
  3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะและ 
มีความพรอมในการดําเนินการยกระดับคุณภาพการบริหารงานตามแผนพัฒนาองคกร ไดตามเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
  4.  แตละกลุมในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และโรงเรียน
สามารถวางแผนยุทธศาสตรและสามารถรวบรวม สราง จัดระเบียบ ปรับเปลี่ยน ประยุกตใชความรูใน
องคกรโดยพัฒนาระบบจากขอมูลไปสูสารสนเทศ เพ่ือใหเกิดความรูและเปนฐานขอมูลในการจัด
ความรู  (KM)  ในระดับกลุมและระดับสถานศึกษา   
4.  กิจกรรม   
ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หมาย
เหต ุ

1 
2 
 
3 
4 
 
 
5 
 

จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเขารับการอบรมรับทราบนโยบายการ
ดําเนินการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
แตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบตัวชี้วัด 
ดําเนินการประชุมชี้แจงการดําเนินการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการป 256- ระดับเขตพ้ืนท่ี รอบท่ี 
1 และ รอบท่ี 2  

ก.พ.  2563 
มี.ค.  2563 
 
มี.ค.  2563 
มี.ค.–เม.ย.2563 
 
 
มี.ค.–เม.ย.2563 
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ตอ 
ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หมาย
เหต ุ

 
6 
 
 
7 
 
 
8 

จัดทําเอกสารชี้แจงแนวทางดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด 40 คน 
ประชุมติดตามการรายงานและสรุปผลการดําเนินงานตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตาม
แผนปฏิบัติราชการ รอบท่ี 1 
ประชุมติดตามการรายงานและสรุปผลการดําเนินงานตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตาม
แผนปฏิบัติราชการ  รอบท่ี 2  
ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปการดําเนินงานตาม
มาตรการปรบัปรุง ประชุมสรุปผลการดําเนินงานตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

พ.ค.–มิ.ย.2563 
 
 
ก.ค.–ก.ย.2563 
    
 
ต.ค. 2563      

 

 

 
5.  งบประมาณ   หมวดกิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ  
 งบประมาณท้ังสิ้น  รวม  30,000  บาท  (สามหม่ืนบาทถวน) 
 

ท่ี 
รายการ/กิจกรรม/คําชี้แจง ในการใช

งบประมาณ 

ประเภทคาใชจาย 
รวม

งบประมาณ
ท้ังสิ้น 

คาตอบแทน คาวัสดุ 
คาใช
สอย 

1 คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวม
ประชุม จํานวน 40 คนๆ คนละ 30 บาท 
จํานวน 1 ม้ือ × 5 ครั้ง 

- - 
6,000 6,000 

2 คาเบี้ยเลี้ยง (5 คน × 240 บาท × 5 วัน) 6,000 - - 6,000 
3 คาอาหารกลางวัน  

(100 บาท × 40 คน × 1 ม้ือ × 1 ครั้ง) 
- - 4,000 4,000 

4 คาวัสดุ  - 9,000 - 9,000 
5 คาถายเอกสาร  - - 5,000 5,000 
รวมงบประมาณท้ังส้ิน 6,000 9,000 15,000 30,000 
หมายเหตุ  คาใชจายถัวจายไดทุกรายการ  
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6.  การประเมินผล   
ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผล 

1.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 สามารถ
ดําเนินการรายงานตัวชี้วัดการ
ประเมินสวนราชการตาม
มาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได
ครบ 100 % 
2.สถานศึกษาในสังกัดสามารถ
ดําเนินการรายงานตัวชี้วัดการ
ประเมินสวนราชการตาม
มาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได
ครบ 100 %   
3.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 และ
โรงเรียนในสังกัดสามารถวัด  
วิเคราะห จัดการความรู 
(KM)ในระดับกลุมในสพม.26
และระดับโรงเรียนได 

- ประเมินผลจากผูรับผิดชอบ
ระดับเขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษา  
- จากแบบประเมินผลการ
อบรมและการดําเนินการระดับ
เขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษา  
- ติดตามการดําเนินการระดับ
สถานศึกษา  

-  แบบประเมินโครงการ 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบสังเกตการณ 

 
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
 1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สามารถดําเนินการตามมาตรการ
ปรับปรุง ประสิทธิภาพในปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได
ตามกรอบการประเมินครอบคลุมทุกมิติและตัวชี้วัดท่ี ก.พ.ร. กําหนด  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 รับทราบนโยบายและทราบแนวทางการดําเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ไดอยางท่ัวถึงและครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัด   
 2. ทุกกลุมในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดมีความรูในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
และสามารถวิเคราะหจัดการความรู (KM) ในระดับกลุมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 และในระดับสถานศึกษา  

3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีแผนการดําเนินการรองรับการ
ปฏิบัติงาน  ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในปตอไป 
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โครงการ        การสรางเครือขายประชาสัมพันธ  
แผนงาน              พ้ืนฐานดานการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพคน 
สนองนโยบายท่ี 6    ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ           โครงการใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ   กลุมอํานวยการ  นางสาวอาภรณ สิงหสุธรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ    ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กําหนดจุดเนนการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ 2563 บริหารจัดการสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและมีการ
ประชาสัมพันธผลงานของสถานศึกษาในเชิงรุกทุกรูปแบบ มีหนาท่ีสงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาศักยภาพจัดอบรมใหความรูแกครูในสังกัดตามโครงการตาง ๆ เพ่ือตอบสนอง
นโยบายของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดไดมีการจัดทําโครงการ กิจกรรมตาง ๆ เก่ียวกับ
การเรียนการสอนของนักเรียนรวมถึงการนําผลงาน นวัตกรรม ผลสําเร็จของครูและนักเรียนไปแขงขัน 
เผยแพรประชาสัมพันธ ในโอกาสตาง ๆ 
  งานประชาสัมพันธ จึงมีหนาท่ีหลักในการเผยแพรประชาสัมพันธ ภาพลักษณ ผลงาน 
นวัตกรรมผลสําเร็จ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ครู นักเรียน องคกรสู
สาธารณชน ซ่ึงวิธีการท่ีสําคัญวิธีหนึ่งในการประชาสัมพันธเพ่ือใหครอบคลุมครบถวน และบรรลุ
วัตถุประสงค คือ การสรางเครือขายประชาสัมพันธ ในการเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ  เชน 
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เว็ปไซต http://www.web.ses26.go.th เฟสบุคสํานักงาน และไลน
กลุมตาง ๆ เปนชองทางท่ีใหเครือขายประชาสัมพันธสงผลงาน ผลสําเร็จ นวัตกรรม ภาพกิจกรรม 
ของโรงเรียน ครูและนักเรียนสูสาธารณชน 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือสรางและขยายเครือขายประชาสัมพันธสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
ประชาสัมพันธโรงเรียนในสังกัด 
 2.2 เพ่ือใหเครือขายประชาสัมพันธสามารถเผยแพรประชาสัมพันธ ผลงาน นวัตกรรม 
ผลสําเร็จกิจกรรมของโรงเรยีน ครแูละนักเรียนสูสาธารณชน   
 2.2 เพ่ือใหเครือขายประชาสัมพันธมีเวที ชองทาง การแลกเปลี่ยนเรียนรู ผลงาน นวัตกรรม 
ผลสําเร็จตาง ๆ ซ่ึงกันและกัน 
3. กลุมเปาหมาย จํานวน 80 คน 
 3.1 ขาราชการครูผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน (35 
โรงเรียน x 2 คน = 70 คน) 
 3.2 บุคลากรในสังกัด สพม.26 กลุมละ 1 คน (10 กลุม = 10 คน) 
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 เชิงปริมาณ 
  - ขาราชการครูและบุคลากรในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ถายภาพและใชโปรแกรมตกแตงภาพไดรอยละ 100 
  - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีการประชาสัมพันธ ขาวสาร ผลการ
ดําเนินงานใหสถานศึกษา และหนวยงานในสังกัด ผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวนไดรับ 100 % และ
ตอเนื่อง 
 เชิงคุณภาพ (กลุมเปาหมายจะไดรับอะไร/เปนอยางไร ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค) 
  -  ผลงาน นวัตกรรม ผลสําเรจ็ กิจกรรม ของโรงเรียน ครูและนักเรียนไดเผยแพร 
สูสาธารณชน อยางสมํ่าเสมอ 
  -  ครูมีเวที ชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ผลงาน นวัตกรรม ผลสําเร็จของโรงเรียนและ 
นักเรียน 
4. วิธีดําเนินการ  
 4.1 บรรยายจากวิทยากรภายนอกและภายใน  
 4.2 แบงกลุมฝกปฏิบัติในรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ  
 4.3 นําเสนอผลงานกลุม  
 4.4 วิพากษและสรุปผลงาน 
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธ   

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับ 
ผิดชอบ 
 

2562 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.จัดอบรมให
ความรูเก่ียวกับ
การเขียนขาว 
การสงผลงาน 
นวัตกรรม 
ผลสําเร็จ 
กิจกรรมของครู 
นักเรียน 
ผานเว็ปไซต             

กลุม 
อํานวย 
การ 
(งาน

ประชา 
สัมพันธ) 

 

2.จัดทําวารสาร
เพ่ือเผยแพร
ขาวสารความ
เคลื่อนไหวของ
หนวยงานทาง
การศึกษาใน
สังกัด สพม.26 
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6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 งบประมาณ ท้ังสิ้น    30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถวน) 
 
ท่ี 
 

       
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม 

 1 
  

คาใชจายในการอบรม 
1.1 คาอาหาร เครื่องดื่ม และอาหาร
วางสําหรับผูเขารับการอบรม 
(80 คน X160 บาท X1 วัน) 

 
 
 
 

 
 
 

12,800 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

1.2 คาตอบแทนวิทยากร 
(6 ชม. X600 บาท X1 วัน) 

 
3,600 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1.4 คาพาหนะเหมาจายสําหรับ
วิทยากร 

 2,000     

1.3 คาเอกสารและวัสดุอุปกรณ
ประกอบการฝกอบรม 

  
 

 11,600    

 รวม 3,600 14,800 11,600   30,000 

หมายเหตุ เงินงบประมาณสามารถถัวจายไดทุกรายการ 
 
7. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1.ผูเขาชมเว็ปไซต 
2.หนวยงานในสังกัด  
และหนวยงานอ่ืนไดรับ
จดหมายขาวประชาสัมพันธ สพ
ม.26 ไดท่ัวถึง 

1.จํานวนผูเขาชมเว็ปไซต 
2.แบบสอบถาม 
 

- สถิติการใชงานหนาเว็ปไซต 
- แบบสอบถาม 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    

8.1 ครู และบุคลากรในสังกัดไดแสดงถึงศักยภาพ ความรู ความสามารถ สูสาธารณชน 
8.2 ครู และบุคลากรมีชองทาง เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน และเปนสื่อสัมพันธ

อันดีระหวางหนวยงาน สังคม 
8.3 ประชาชนท่ัวไป ไดรับทราบ ผลงาน นวัตกรรม ผลสําเร็จ ของโรงเรียน ครูและนักเรียน 
8.4 หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด ใหความรวมมือในการเผยแพรขาวสาร องคความรู

และผลงานอยางตอเนื่อง 
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โครงการ       ประชุมเชิงปฏิบัติการการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทาง 
       อิเลคทรอนิกส 
สนองนโยบายท่ี 6    ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางบุญชู  โคตรบรรเทา, น.ส.สุภัทรา  แสงลุน  
       น.ส.สภุาพร  แฝงยงค และบุคลากรในกลุมบริหารงานการเงินฯ 
ระยะเวลาดําเนินการ    เมษายน 2563 – 30 กันยายน  2563 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส (National E-Payment Plan) ซ่ึงมีแผนโครงการ                       
(E-Payment Plan) ภาครัฐเปนโครงการภายใตแผนยุทธศาสตร  นโยบายการเงินการคลังภาครัฐแนวใหม  
ซ่ึงการใชจายเงินของแผนดิน ไดพัฒนากระบวนการจายเงิน  ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกสในหลายดาน 
เชน ดานการจัดซ้ือจัดจาง ดานการรับ – การจายเงินของสวนราชการและบุคลากรของรัฐ และการยื่น 
ขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (Pension Electronic Filing)   
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไดตระหนักถึงความสําคัญของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา ผูท่ีเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ 2563 ใหมีความรู  
ความเขาใจในหลักและสาระสําคัญ ในสิทธิประโยชนท่ีจะไดรับเม่ือเกษียณอายุราชการ และสามารถดําเนิน 
การยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส  รวมถึงประโยชนจากระบบ (Pension Electronic 
Filing) ไดประโยชนสูงสุด จึงเห็นควรเสริมสรางความรูความเขาใจ เพ่ือสามารถนําไปปฏิบัติงาน ได
เต็มประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําในสังกัด ผูท่ีเกษียณอายุราชการ
ในปงบประมาณ 2563 ใหมีความรู ความเขาใจในหลักการและสาระสําคัญในสิทธิประโยชนจะไดรับ
เม่ือเกษียณอายุราชการ และสามารถดําเนินการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส รวมถึงประโยชนจากระบบ (Pension Electronic Filing)  ไดประโยชนสูงสุด จึงเห็น
ควรเสริมสรางความรูความเขาใจ เพ่ือสามารถนําไปปฏิบัติไดเต็มประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาล 
3.เปาหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ผูท่ีจะเกษียณอายุราชการใน
ปงบประมาณ2563 จํานวน 74 ราย และบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ จํานวน  26 ราย รวม 100 
ราย 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ผูท่ีจะเกษียณอายุราชการใน
ปงบประมาณ2563 ดําเนินการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส ไดครบกอนถึง
เวลาเกษียณอายุราชการ คิดเปนรอยละรอย 
  2) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ผูท่ีจะเกษียณอายุราชการใน
ปงบประมาณ2563 ไดรับเงินบําเหน็จบํานาญภายในเดือนตุลาคม 2563 เปนเดือนแรก  3) 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําในสังกัด ใชประโยชนจากระบบ (Pension 
Electronic Filing) ไดเกิดประโยชนสูงสุดท้ังกอนและหลังเกษียณอายุราชการ 
4. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 4.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
 4.2 วางแผนและดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
 4.3 ประเมินผลการดําเนินงาน รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 
5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการประชุม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
26   วันท่ี 10 มิถุนายน  พ.ศ.2563 
6. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ 
   งบดําเนินงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จํานวน 23,000  บาท                                                       
(สองหม่ืนสามพันบาทถวน)   รายละเอียดประกอบการใชงบประมาณดังนี้ 

ท่ี 
กิจกรรม/

รายละเอียด 
เปาหมาย 
(หนวยนับ) 

งบประมาณท่ีใช (บาท) 
คาอาหาร คาใชสอย คาวัสดุ รวม 

1 คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม (100x30 
x2)  

86 คน  
6,000 

   
6,000 

2 คาอาหารกลางวัน 
100 x100 

   
10,000 

   
10,000 

 คาวัสดุ, คาปายไวนิล
และคาจัดทําเอกสาร 

  4,000 3,000 7,000 

รวมเงิน 16,000 4,000 3,000 23,000 

(สองหม่ืนสามพันบาทถวน) 

หมายเหตุ ถ่ัวจายไดทุกรายการ 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 7.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําท่ีจะเกษียณอายุราชการใน
ปงบประมาณ 2563 ดําเนินการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเลคทรอนิกส ไดครบกอน
ถึงเวลาเกษียณอายุราชการไดครบถวนทุกราย อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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   7.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําท่ีจะเกษียณอายุราชการใน
ปงบประมาณ 2563 ไดรับเงินบําเหน็จบํานาญภายในเดือนตุลาคมคม 2563 ไดรับเงินบําเหน็จ
บํานาญภายในเดือน ตุลาคม 2563 เปนเดือนแรก    
   7.3 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําในสังกัด ใชประโยชนจาก
ระบบ (Pension Electronic Filing)    
   7.4 ขาราชการและลูกจางท่ีจะเกษียณอายุไดรับทราบถึงสิทธิ์ประโยชนเม่ือเกษียณอายุ
ราชการ 
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งาน/โครงการ    สงเสริมความเขมแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู 
      มาตรฐานสากล  
นโยบายท่ี 5    เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
เปาประสงค   สถานศึกษา และหนวยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา  
     เพ่ือพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
 

ประเด็นกลยุทธ   ท่ี 3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน 
     คณะกรรมการ 
     การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
     ตัวชี้วัด 3.1.1 (1) (2) (3) 
 กลุมท่ีรับผิดชอบ  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ   นางนวพรรดิ์ นามพุทธา และคณะศึกษานิเทศก สพม.26 
ระยะเวลาท่ีดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 

 การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา สามารถเขาสูการแขงขันในเวทีโลก จําเปนตองมี
กระบวนการจัดการศึกษาของประเทศใหมีมาตรฐานท้ังในระดับประเทศ และสามารถเทียบเคียง
สมรรถนะไดกับมาตรฐานนานาชาติ การประกันคุณภาพจึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญยิ่งกิจกรรมหนึ่งท่ี
สถานศึกษาตองดําเนินการควบคูไปกับการบริหารสถานศึกษา เพราะการประกันคุณภาพ (Quality 
Assurance) เปนการดําเนินการของสถานศึกษา เพ่ือใหหลักประกันกับภาคประชาสังคมวาผลผลิตท่ี
เกิดข้ึน คือ คุณภาพของผูเรียนจะมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ท้ัง
ภายในและภายนอกของทุกระดับ และไดออกกฎกระทรวงวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 และประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 
ประกอบดวย 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการ และ
มาตรฐานดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงาน
ตนสังกัดและสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใชเปนแนวทางในสนับสนุน สงเสริม และ
ดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเขมแข็ง  
 ในการศึกษา 2561 ปงบประมาณ 2561 – 2562 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26ไดกําหนดจุดเนน 15 จุดเนน เปนกลยุทธในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดสูมาตรฐานและความเปนเลิศทางวิชาการ มีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ใหมีเกียรติและศักดิ์ศรีเปนท่ียอมรับของสังคม เพ่ือเปนการยกยองผูประกอบวิชาชีพท่ี
ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเปนแบบอยางและเปนท่ีเคารพ ยกยองของ
ศิษย และบุคคลท่ัวไป เพ่ือการสงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเข็มแข็ง 
หนวยงานในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการท่ีมุงเนนคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางาน จึงได
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จัดทําโครงการ ยกยองเชิดชูเกียรติผูมีผลงานดีเดนประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ และนําเสนอผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา “เปดตลาดนัดวิชาการ”  
2. วัตถุประสงค  
 1) เพ่ือสงเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง 
 2) เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานและคุณภาพ 
 3) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด 
 4) เพ่ือสรางความเขมแข็งในการรับการประเมินรอบสี่   
 

3. เปาหมายการดําเนิน 
 3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 ผูบริหารโรงเรียนทุกโรง ท้ัง 35 โรงเรียน 
  3.1.4 ครูผูสอนทุกคน ท้ัง 35 โรงเรียน 
  3.1.5 นักเรียนทุกคน ท้ัง 35 โรงเรียน 
  3.1.6 ผูอํานวยการกลุมทุกกลุมในสังกัด สพม.26 และศึกษานิเทศกทุกคน 
 3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา และไดรับศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม  
และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากลตามมาตรฐานสถานศึกษา 
  3.2.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผานเกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐาน  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

  3.2.3 สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีข้ึนไป 

  3.2.4 สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผูเก่ียวของในการจัดการศึกษา 
  3.2.5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการใชขอมูลสารสนเทศ และ
การวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
  3.2.6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบการกํากับ ติดตาม ประเมินและ รายงานผล
อยางเปนระบบ 
   

4. วิธีการดําเนินงาน 
 กิจกรรมท่ี 1  สงเสริมระบบการประกันคุณภาพและสรางความเข็มแข็งสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษา ดังนี้ 
 2.1 ประชุมผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ 
 2.3 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูโรงเรียนท่ีมีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ ในเรื่องการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สูงอยางตอเนื่อง 
 2.4. สรุปรายงาน 
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 กิจกรรมท่ี 2  กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
  2.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินโครงการ 
  2.2 กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
  2.3 สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ  

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 5.1 กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมความเข็มแข็งระบบการประกันคุณภาพภายในสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษา 
  5.1.1 ประชุมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพ การประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม “การประเมิน 
แบบองครวม : Holistic Assessment”   
  5.1.2 ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบการท่ีมีความเขมแข็งระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 5.2 กิจกรรมท่ี 2 กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลตลอดปการศึกษา 2563 และ
ปงบประมาณ 2563 
6. งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณ จํานวน 200,00.00 บาท โดยขออนุมัติถ่ัวจายไดตามความเหมาะสมและ
จําเปนในการดําเนินโครงการ  

 6.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 

ท่ี กิจกรรม   งบประมาณ 

1 

กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมความเข็มแข็งระบบการประกันคุณภาพภายใน
สําหรับผูบริหารสถานศึกษา 
     5.1.1 ประชุมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพ การประเมินคุณภาพการศึกษาแนว 
ใหม “การประเมินแบบองครวม : Holistic Assessment”   
     5.1.2 ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบการท่ีมีความเขมแข็งระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     เปาหมาย จํานวน 60 คน  ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน 
รายการจาย  
1. คาท่ีพัก (60X600X2) 
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (60X50X3)  
2. คาอาหารกลางวัน (60X300X2)   
3. คาอาหารเย็น (60X350X2)   
4. คาพาหนะเดินทาง (4X11,750) 
                                                                         รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 

72,000.00 
9,000.00 

36,000.00 
36,000.00 
47,000.00 

200,000.00 

2 
กิจกรรมท่ี 2 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                ตลอดไปการศึกษา 

00.00 

   รวมท้ังส้ิน 200,000.00 
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7. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
 7.1 ปจจัยความเสี่ยง 
  7.1.1 การบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
  7.1.2 การมุงใหความสําเร็จกับศักยภาพของผูเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  7.1.3 การเรียนการสอนโดยครูมืออาชีพ  
  7.1.4 การสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหนึ่งในการบริหาร
จัดการท่ีเปนระบบและการทํางานของบุคลากรทุกคน 
  7.1.5 ทีมงานมีความรูความเขาใจในกรอบภาระงานท่ีแทจริง 
 
8. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับศึกษาอยางท่ัวถึง  
    เทาเทียม และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากลตามมาตรฐานสถานศึกษา 

รอยละ 95 

2. รอยละของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผานเกณฑการประเมินคุณภาพ 
    มาตรฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

รอยละ 95 

3. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีข้ึนไป รอยละ 95 

4.  สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู  
    รวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผูเก่ียวของในการจัดการศึกษา 

รอยละ 95 

5. สถานพรอมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ และมีผลการประเมินระดับ
ดีเดน 

รอยละ 85 

6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ  
    ใชขอมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

รอยละ 95 

7. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบการกํากับ ติดตาม ประเมินและ 
    รายงานผลอยางเปนระบบ 

รอยละ 95 

8. ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ   รอยละ 95 
 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1 ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางท่ัวถึงอยางมีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานสถานศึกษา 
 9.2 ครูจัดการเรียนการท่ีมีนวัตกรรมท่ีหลากหลาย 

 9.3 สถานศึกษาในสังกัดมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีเดนข้ึนไป 

 9.4 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ และจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน และผูเก่ียวของ 
ในการจัดการศึกษา 
 9.5 สถานศึกษามีความเขมแข็งพรอมรับการประเมินภายนอกรอบสี่   
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 9.6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผานเกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  

 9.7 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการ โดยใชขอมูลสารสนเทศ
เปนฐานการพัฒนา และการวิจัยพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
 9.8 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบ การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ท่ีชัดเจน 
 9.9 ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา และสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
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โครงการ                   พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพปญหาและความตองการจําเปนราย 
       โรงเรียน  
นโยบายท่ี                 6 ดานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เปาประสงค          ขอ 1 สถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและ 
       จัดการศึกษาครอบคลุมดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหาร 
       งบประมาณ ดานการ บริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป  
       ขอ 5 หนวยงานทุกระดับพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital  
       Technology) มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ 
       เรียนการสอนอยางเปนระบบ 
นโยบายท่ี                 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษย    
                                ขอ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง 
       การศึกษาข้ัน พ้ืนฐานและการพัฒนาประเทศ  
       ขอ 2 ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายหลักสูตรและมีทักษะ 
       ความสามารถท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  
       ขอ 3 ผูเรียนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
       ขอ 6 ครูปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูให 
       คําปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอํานวยการเรียนรู 
จุดเนนระดับมัธยมศึกษา - ผูเรียนไดรับการพัฒนาเปนไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
        - ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
       - ผูเรียนมีความรูดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
        - ความสามารถดานดิจิทัล และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
สนองจุดเนน สพม.26      ขอ 6, 10, 11, 12, 14 
กลุมท่ีรับผิดชอบ         กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ             นายอภิชาต  เข็มพิลา  
ระยะเวลาท่ีดําเนินการ   มีนาคม-กันยายน 2563 
................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
             การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะตองสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม สภาพแวดลอม และความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว 
เพ่ือพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนของชาติใหสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ 
ประเทศ โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
สอดคลองกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษท่ี 21 กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงไดดําเนินการ ทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยนําขอมูลจากแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาใชเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนา
หลักสูตรใหมีความเหมาะสมชัดเจน ยิ่งข้ึน ในระยะสั้นเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรในกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ซ่ึงมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ และเปนรากฐานสําคัญท่ีจะชวยใหมนุษยมีความคิด
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ริเริ่ม สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยาง
รอบคอบและถ่ีถวน สามารถนําไปใชใน ชีวิตประจําวัน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใน
การบูรณาการกับความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางานดวย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมท่ีนําไปสูการ คิดคนสิ่งประดิษฐ หรือสรางนวัตกรรมตาง ๆ ท่ีเอ้ือ
ประโยชนตอการดํารงชีวิต การใชทักษะการคิดเชิง คํานวณ ความรูทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร 
และเทคโนโลยีและการสื่อสารในการแกปญหาท่ีพบใน ชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใช
ความรู ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ และเครื่องมือทาง ภูมิศาสตร เรียนรูสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูรอบ
ตัวอยางเขาใจสภาพท่ีเปนอยูและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือนําไปสูการ จัดการและปรับใชในการดํารงชีวิต
และการประกอบอาชีพอยางสรางสรรค  
          โรงเรียนเปนสถาบันทางสังคมท่ีมีหนาท่ีจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค มีความรู คุณธรรม  จริยธรรม สามารถอยูในสังคมไดอยางปกติสุข ภารกิจของสถานศึกษาจึง
มีความสําคัญอยางยิ่ง ในยุคของท่ีสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สถานศึกษาซ่ึงมีหนาท่ี
เตรียมและพัฒนาคน จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีคิดรูปแบบการดําเนินงานอยางตอเนื่องใหมีความ
เปนเลิศเพ่ือใหสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดอยางมีคุณภาพ  การท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือไปสู
ความเปนเลิศนั้น ตองอาศัยปจจัย องคประกอบ และกระบวนการหลายอยาง เนื่องจากโรงเรียนแตละ
แหงยอมมีบริบทแวดลอมท่ีแตกตางกัน ผูบริหารท่ีดีควรศึกษา รับทราบ และตระหนักถึงความสําคัญ
ของบริบทแวดลอมเหลานั้น เพ่ือจะไดนํามาสูแนวทางในการบริหารสถานศึกษาใหตรงตามความ
ตองการและประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว ท้ังนี้ ผูบริหารจะตองพิจารณาอยางรอบคอบ
และถ่ีถวน ใหองคาพยพตาง ๆ ของสถานศึกษาไดปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปพรอมกัน โดยประการ
แรก การบริหารจัดการโดยปรับใชแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ในการบริหารงานในสถานศึกษา ประการ
ตอมาคือ การสื่อสารท้ังภายในและระหวางองคกร โดยการสื่อสารภายในเพ่ือการสรางความเขาใจใน
แนวทางการบริหารสถานศึกษาท่ีถูกตอง และนําไปสูการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ สวนการสื่อสาร
ระหวางองคกรนั้นเพ่ือเพ่ิมโอกาส และลดอุปสรรคในการบริหารสถานศึกษา ประการสุดทายคือ การ
สรางความรวมมือของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษา เชน ชุมชน องคกรเอกชน หนวยงาน
ราชการ  
           ในบทบาทของศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ท่ีไดรับ
มอบหมายใหรับผดิชอบโรงเรียน 4 โรงเรียน ไดแก  สารคามพิทยาคม  วาปปทุม  บรบือวทิยาคาร  
กุดรังประชาสรรค ซ่ึงมีสภาพแวดลอมและบริบทท่ีแตกตางกัน จึงจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามสภาพปญหาและความตองการจําเปนรายโรงเรียน  เพ่ือสงเสริมกระตุนและสรางแรง
บันดาลใจในการการพัฒนาโรงเรียนอยางเปนระบบ สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ
เพ่ือใหทุกโรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และครูสามารถนําหลักสูตรไปสูการดการ
เรียนรูระดับชั้นเรียน ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ยุคไทยแลนด 4.0 ดวยชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ท่ีเปนระบบ มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ สูความยั่งยืนสืบไป  
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2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารายโรงเรียนตามสภาพปญหา ความตองการจําเปน 
และบริบทของโรงเรียน   
  2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานการจัดการเรียนรูและและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนกลุมเปาหมาย  
  2.3 เพ่ือสนับสนุนการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรยีนรูและผลงานนักเรียน นําไปสูการ
เผยแพรผลงานและยกยองเชิดชูเกียรติ 
3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 กิจกรรม PLC เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารายโรงเรียนตามสภาพปญหา ความ
ตองการจําเปน และบริบทของโรงเรียนสารคามพิทยาคม วาปปทุม บรบือวิทยาคาร กุดรังประชา-
สรรค อยางนอย  
4 ครั้ง/โรงเรียน/ภาคเรียน 
 3.1.2 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารายโรงเรียนตามสภาพปญหา 
ความตองการจําเปน และบริบทของโรงเรียนสารคามพิทยาคม  วาปปทุม  บรบือวิทยาคาร  กุดรัง
ประชาสรรค โรงเรียนละ 2 ครั้ง/ภาคเรียน 
 3.1.3 กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน นําไปสูการ
เผยแพรผลงานและยกยองเชิดชูเกียรติ 1 ครั้ง/ปการศึกษา 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ผูบริหารและครูมีแนวทาง/นวัตกรรมพัฒนาคุณภาพการสึกษาตามสถานภาพสูทักษะ
ผูเรียนศตวรรษท่ี 21 อยางมีประสิทธิภาพ 
 3.2.2 ผูบริหาร และครูสามารถพัฒนาการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใชในการพัฒนาการ
บริหารและการจัดการเรียนอยางมีคุณภาพ 
 3.2.3 ครูไดรับการนิเทศ และมีโอกาสนําเสนอผลงานทางวิชาการสูการพัฒนาวิชาชีพดวยความ
ภาคภูมิใจ 
          3.2.4 นักเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแกปญหา 
การทํางาน ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เปนระบบและยั่งยืน  
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมเตรยีมการรวมกับคระกรรมการบริหารและ
วิชาการโรงเรียน 

26 มกราคม 
2563 

นายอภิชาต เข็มพิลา  
 

2 กิจกรรม PLC เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาราย
โรงเรียนตามสภาพปญหา ความตองการจําเปน และ
บริบทของโรงเรียน  4 ครั้ง/ภาคเรียน 

มิถุนายน 2563 นายอภิชาต เข็มพิลา 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

3 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูสูทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในสังกัด สพม.เขต 26 

พค.-กย.2563 นส.อิทธิ์ณณัฏฐ นันแกว  
และคณะศึกษานิเทศก 

4 กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรู
และผลงานนักเรียน นําไปสูการเผยแพรผลงานและยก
ยองเชิดชูเกียรติ 

กันยายน 
2563 

ดร.นวพรรดิ์ นามพุทธา  
และคณะศึกษานิเทศก 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพฐ.  จํานวน 00.00 บาท (ถัวจายทุกรายการ) 
 

รายการ งบประมาณ 
จําแนกตามรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเตรียมการกับคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการโรงเรียน เพ่ือสราง
ความเขาใจ/กําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรม 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
รวมกิจกรรมท่ี 1 - - - - 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม PLC เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษารายโรงเรียนตามสภาพปญหา 
ความตองการจําเปน และบริบทของโรงเรียน   
4 ครั้ง/ภาคเรียน 
   ครั้งท่ี 1 กําหนดปญหา/สาเหตุ/แนวทางแกไข 
   ครั้งท่ี 2 พัฒนานวัตกรรม 
   ครั้งท่ี 3 ผลการใชนวัตกรรม 
   ครั้งท่ี 4 การเขียนรายงาน BP/CAR 

 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

รวมกิจกรรมท่ี 2 บูรณาการในงบฯ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล สพม.26 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การจัดการ
เรียนรูสูทักษะศตวรรษท่ี 21 และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนใน สพม.เขต 26  
(จํานวน 2 ครั้ง/โรง/ภาคเรียน) 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
รวมกิจกรรมท่ี 3 บูรณาการในงบฯ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล สพม.26 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการ
จัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน นําไปสูการ
เผยแพรผลงานและยกยองเชิดชูเกียรต ิ

    

รวมกิจกรรมท่ี 4 บูรณาการในงบฯ ตลาดนัดวิชาการ สพม.26 
รวมท้ังส้ิน (ถัวจายทุกรายการ) - - - - 
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6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย
รอยละ 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 

1. โรงเรียนกลุมเปาหมายมีนวัตกรรมการบริหารเพ่ือ 
    ยกระดับคุณภาพการศึกษา (สารคามพิทยาคม   
    วาปปทุม  บรบือวิทยาคาร  กุดรังประชาสรรค) 

100 -ตรวจหลักฐาน 
-สัมภาษณ 

-บันทึกนิเทศ 
-แบบสัมภาษณ 

2. ครูไดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ/หรือ 
   นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตาม
มาตรฐาน/  ตัวชี้วัด และสอดคลองกับธรรมชาติวิชา 

70 -ตรวจหลักฐาน 
-สัมภาษณ 

-บันทึกนิเทศ 
-แบบสัมภาษณ 

3. นักเรียนไดรับการพัฒนาตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
   สมรรถนะ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และคานิยม
ท่ีด ี

100 
 

-ตรวจ ปพ. 
-สังเกต
พฤติกรรม 

-บันทึกการตรวจ ปพ. 
-แบบสังเกต 

4. ครูและนักเรียนมีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการ 
    ไดรับการเชิดชูเกียรติ และเกิดความภาคภูมิใจ 

80 
 
 

-ตรวจ/
ประเมินผลงาน 
-สัมภาษณ 

-ตรวจ/ประเมินผล
งาน 
-แบบสัมภาษณ 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 ผูบริหารโรงเรียนไดแนวทาง/นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
แนวปฏิรูปการเรียนรูยุคไทยแลนด 4.0 โดยใช  Active Learning ท่ีเนนการพัฒนากระบวนการคิด
และทักษะในศตวรรษท่ี 21  
 7.2 ครูไดแนวทาง/นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการ
เรียนรูยุคไทยแลนด 4.0 สูการทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21  
 7.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ไดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคลองกับปญหาและบริบทของโรงเรียน 
 7.4 ครูและโรงเรียนสรางเครือขายการจัดการเรียนรู และการบริหารโรงเรียน บริหารจัดการ
ชั้นเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรูยุคไทยแลนด 4.0    
       7.5 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาไดเรียนรูผานกิจกรรมการเรียนรู อยางมีคุณภาพ มี
ผลสัมฤทธิ์  สมรรถนะ สูงข้ึน และสามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ 
    7.6 ผูปกครอง และชุมชนใหความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพของโรงเรียน 
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โครงการ                   การสงเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความตองการจําเปนของ 
       โรงเรียน  
นโยบายท่ี  3      ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษย                                                   
เปาประสงค                  ขอ 1 พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง 
       การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการพัฒนาประเทศ  
       ขอ 2 ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายหลักสูตรและมีทักษะ 
       ความสามารถท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  
       ขอ 3 ผูเรียนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
       ขอ 6 ครูปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษา 
       ขอเสนอแนะ การเรียนรูหรือผูอํานวยการเรียนรู 
นโยบายท่ี 6      ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เปาประสงค          ขอ 1 สถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหาร 
       และจัดการศึกษาครอบคลุมดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหาร 
       งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป 
                                ขอ 5 หนวยงานทุกระดับพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
                                 Technology) มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ 
       เรียนการสอนอยางเปนระบบ 
จุดเนนระดับมัธยมศึกษา - ผูเรียนไดรับการพัฒนาเปนไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
       ข้ันพ้ืนฐาน 
        - ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
       - ผูเรียนมีความรูดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
       - ความสามารถดานดิจิทัล และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือในการเรียนรูอยางมี 
       ประสิทธิภาพ 
สนองจุดเนน สพม.26     ขอ 6, 10, 11, 12, 14 

กลุมท่ีรับผิดชอบ          กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ            นางสาวอิทธิ์ณณัฏฐ  นันแกว  
ระยะเวลาท่ีดําเนินการ   ธันวาคม 2562 - กันยายน 2563 
................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
             โลกในยุคปจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
สภาพแวดลอม ความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงทางดาน
การศึกษา ดังนั้นการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะตองสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคนของชาติใหสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ ประเทศ โดยการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคลองกับ
ประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษท่ี 21 กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดตระหนักถึงภารกิจท่ีสําคัญในการพัฒนาประชากร ของชาติใหเปน “คนไทยใน
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อนาคตจะตองมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและ มีสุขภาวะท่ีดีในทุก
ชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษา 
ศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจ าเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะ
สื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสยัรักการเรยีนรูและการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง ตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหมและอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”  จึงไดดําเนินการ ทบทวน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนําขอมูลจากแผนพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579 มาใชเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรใหมีความเหมาะสมชัดเจน ยิ่งข้ึน ในระยะสั้น
เห็นควรปรับปรุงหลักสูตรในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรใน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซ่ึงมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ และ
เปนรากฐานสําคัญท่ีจะชวยใหมนุษยมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ สามารถ
วิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางรอบคอบและถ่ีถวน สามารถนําไปใชใน ชีวิตประจําวัน 
ตลอดจนการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการบูรณาการกับความรูทางดานวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางานดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมท่ีนําไปสูการ คิดคน
สิ่งประดิษฐ หรือสรางนวัตกรรมตาง ๆ ท่ีเอ้ือประโยชนตอการดํารงชีวิต การใชทักษะการคิดเชิง 
คํานวณ ความรูทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีและการสื่อสารในการแกปญหาท่ีพบใน 
ชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใชความรู ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ และเครื่องมือ
ทาง ภูมิศาสตร เรียนรูสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวอยางเขาใจสภาพท่ีเปนอยูและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือ
นําไปสูการ จัดการและปรับใชในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพอยางสรางสรรค  
          โรงเรียนเปนสถาบันทางสังคมท่ีมีหนาท่ีจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีความพรอมท้ัง
กาย ใจ สติปญญา มีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม และผูอ่ืน มัธยัสถ 
อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดี มีหลักคิด
ท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  และอนุรักษภาษาทองถ่ิน  
มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยและพลโลกท่ีมี
ทักษะ การคิดข้ันสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม โดยมีสัมมาชีพตามความ
ถนัดของตนเอง  สามารถอยูในสังคมไดอยางปกติสุข ภารกิจของสถานศึกษาจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง 
ในยุคของท่ีสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สถานศึกษาซ่ึงมีหนาท่ีเตรียมและพัฒนาคน จึง
จําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีคิด  รูปแบบและวิธีการดําเนินงานใหมีความเปนเลิศเพ่ือใหสามารถพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยไดอยางมีคุณภาพอยางตอเนื่อง  การท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือไปสูความเปนเลิศ
นั้น ตองอาศัยปจจัย องคประกอบ และกระบวนการหลายอยาง เนื่องจากโรงเรียนแตละแหงยอมมี
บริบทแวดลอมท่ีแตกตางกัน ผูบริหารท่ีดีควรศึกษา รับทราบ และตระหนักถึงความสําคัญของบริบท
แวดลอมเหลานั้น เพ่ือจะไดนํามาสูแนวทางในการบริหารสถานศึกษาใหตรงตามความตองการและ
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว ท้ังนี้ ผูบริหารจะตองพิจารณาอยางรอบคอบและถ่ีถวน ให
องคาพยพตาง ๆ ของสถานศึกษาไดปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปพรอมกัน โดยประการแรก การบริหาร
จัดการโดยปรับใชแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ในการบริหารงานในสถานศึกษา ประการตอมาคือ  
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การสื่อสารท้ังภายในและระหวางองคกร โดยการสื่อสารภายในเพ่ือการสรางความเขาใจในแนว
ทางการบริหารสถานศึกษาท่ีถูกตอง และนําไปสูการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ สวนการสื่อสารระหวาง
องคกรนั้นเพ่ือเพ่ิมโอกาส และลดอุปสรรคในการบริหารสถานศึกษา ประการสุดทายคือ การสราง
ความรวมมือของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษา เชน ชุมชน องคกรเอกชน หนวยงานราชการ  
           ในบทบาทของศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ท่ีไดรับ
มอบหมายใหรับผดิชอบโรงเรียน 3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบรบือ  โรงเรียนประชาพัฒนา  
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ ซ่ึงมีสภาพแวดลอมและบริบทท่ีแตกตางกัน จึงจัดทําโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพปญหาและความตองการจําเปนรายโรงเรียน  เพ่ือสงเสริม  
กระตุน  และสรางแรงบันดาลใจในการการพัฒนาโรงเรียนอยางเปนระบบ  สอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการเพ่ือใหทุกโรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  และครูสามารถนําหลักสูตร
ไปสูการการเรียนรูระดับชั้นเรียน ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ยุคไทยแลนด 4.0 
ดวยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ท่ีเปนระบบ มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ สูความยั่งยืน  
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารายโรงเรียนตามสภาพปญหา ความตองการจําเปน 
และบริบทของโรงเรียน   
  2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานการจัดการเรียนรูและและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนกลุมเปาหมาย  
  2.3 เพ่ือสนับสนุนการนาํเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน นาํไปสูการ
เผยแพรผลงานและยกยองเชิดชูเกียรติ 
3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1 กิจกรรม PLC / เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารายโรงเรียนตามสภาพปญหา 
ความตองการจําเปน และบริบทของโรงเรียนบรบือ  โรงเรียนประชาพัฒนา  โรงเรียนดงบังพิสัยนว
การนุสรณ อยางนอย 4 ครั้ง/โรงเรียน/ภาคเรียน 
       3.1.2 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารายโรงเรียนตามสภาพ
ปญหา ความตองการจําเปน และบริบทของโรงเรียนโรงเรียนบรบือ  โรงเรียนประชาพัฒนา  โรงเรียน
ดงบังพิสัยนวการนสุรณ 
โรงเรียนละ 3 ครัง้/ภาคเรียน 
       3.1.3 กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน นําไปสู
การเผยแพรผลงานและยกยองเชิดชูเกียรติ 1 ครั้ง/ปการศึกษา 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
      3.2.1 ผูบริหารและครูมีแนวทาง/นวัตกรรมพัฒนาคุณภาพการสึกษาตามสถานภาพสู
ทักษะผูเรียนศตวรรษท่ี 21 อยางมีประสิทธิภาพ 
      3.2.2 ผูบริหาร และครูสามารถพัฒนาการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใชในการ
พัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนอยางมีคุณภาพ 
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      3.2.3 ครูไดรับการนิเทศ และมีโอกาสนําเสนอผลงานทางวิชาการสูการพัฒนาวิชาชีพดวย
ความภาคภูมิใจ 
                3.2.4 นักเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การ
แกปญหา การทํางาน ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เปนระบบและยั่งยืน  
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมเตรียมการรวมกับคณะกรรมการบริหารและวิชาการ
โรงเรียน 

ธันวาคม 2562 นางสาวอิทธ์ิณณฏัฐ นันแกว 

2 กิจกรรม PLC เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารายโรงเรียน
ตามสภาพปญหา ความตองการจาํเปน และบริบทของโรงเรยีน  
4 ครั้ง/ภาคเรียน 

มิถุนายน 2563 นางสาวอิทธ์ิณณฏัฐ นันแกว 

3 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูสูทักษะศตวรรษท่ี 21 
และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนในสังกัด สพม.
เขต 26 

พค.-กย.2563 นางสาวอิทธ์ิณณฏัฐ นันแกว 
และคณะศึกษานิเทศก 

4 กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการเรยีนเรยีนรูและ
ผลงานนักเรียน นําไปสูการเผยแพรผลงานและยกยองเชิดชู
เกียรต ิ

กันยายน 2563 ดร.นวพรรดิ์ นามพุทธา  
และคณะศึกษานิเทศก 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สพฐ.  จํานวน 00.00 บาท (ถัวจายทุกรายการ) 
 

รายการ 
งบประมา
ณ 

จําแนกตามรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเตรียมการกับคณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูรและวิชาการโรงเรยีน เพ่ือสรางความเขาใจ/
กําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมกิจกรรมท่ี 1 3,200 - 3,200 - 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม PLC เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษารายโรงเรียนตามสภาพปญหา ความตองการ
จําเปน และบริบทของโรงเรยีน   
4 ครั้ง/ภาคเรียน 
   ครั้งท่ี 1 กําหนดปญหา/สาเหต/ุแนวทางแกไข 
   ครั้งท่ี 2 พัฒนานวัตกรรม 
   ครั้งท่ี 3 ผลการใชนวัตกรรม 
   ครั้งท่ี 4 การเขียนรายงาน Best Practice 

 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 

- 
- 
- 
- 

รวมกิจกรรมท่ี 2 - - - - 
 

 



346 
 
 
 
 
ตอ 

รายการ งบประมาณ 
จําแนกตามรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูสู
ทักษะศตวรรษท่ี 21 และยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนนักเรียนใน สพม.เขต 26  
(จํานวน 2 ครั้ง/โรง/ภาคเรียน) 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

รวมกิจกรรมท่ี 3 บูรณาการในงบฯ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล สพม.26 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมเวทีวิชาการนําเสนอผลการจัดการ
เรียนเรียนรูและผลงานนักเรียน นําไปสูการเผยแพร
ผลงานและยกยองเชิดชูเกียรต ิ

    

รวมกิจกรรมท่ี 4 บูรณาการในงบฯ ตลาดนัดวิชาการ สพม.26 
รวมท้ังสิ้น (ถัวจายทุกรายการ) - - - - 

 
6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย
รอยละ 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

1. โรงเรียนกลุมเปาหมายมีนวัตกรรมการบริหารเพ่ือ 
    ยกระดับคุณภาพการศึกษา (สารคามพิทยาคม   
    วาปปทุม  บรบือวิทยาคาร  กุดรังประชาสรรค) 

100 -ตรวจหลักฐาน 
-สัมภาษณ 

-บันทึกนิเทศ 
-แบบสัมภาษณ 

2. ครูไดแนวทางการจดักิจกรรมการเรยีนรูและ/หรือ 
   นวัตกรรมการพัฒนาคณุภาพผูเรียนตามมาตรฐาน/ 
   ตัวช้ีวัด และสอดคลองกับธรรมชาติวิชา 

70 -ตรวจหลักฐาน 
-สัมภาษณ 

-บันทึกนิเทศ 
-แบบสัมภาษณ 

3. นักเรียนไดรับการพัฒนาตามมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
   สมรรถนะ คณุลักษณะท่ีพึงประสงค และคานิยมท่ีด ี

100 
 

-ตรวจ ปพ. 
-สังเกตพฤติกรรม 

-บันทึกการตรวจ ปพ. 
-แบบสังเกต 

4. ครูและนักเรียนมเีวทีแสดงผลงานทางวิชาการ 
    ไดรับการเชิดชูเกียรติ และเกิดความภาคภูมิใจ 

80 
 
 

-ตรวจ/ประเมินผล
งาน 
-สัมภาษณ 

-ตรวจ/ประเมินผล
งาน 
-แบบสัมภาษณ 
 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  7.1 ผูบริหารโรงเรียนไดแนวทาง/นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
แนวปฏิรูปการเรียนรูยุคไทยแลนด 4.0 โดยใช  Active Learning ท่ีเนนการพัฒนากระบวนการคิด
และทักษะในศตวรรษท่ี 21  
  7.2 ครูไดแนวทาง/นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการ
เรียนรูยุคไทยแลนด 4.0 สูการทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21  
        7.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ไดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคลองกับปญหาและบริบทของโรงเรียน 
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  7.4 ครูและโรงเรียนสรางเครือขายการจัดการเรียนรู และการบริหารโรงเรียน บริหารจัดการ
ชั้นเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรูยุคไทยแลนด 4.0    
          7.5 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาไดเรียนรูผานกิจกรรมการเรียนรู อยางมีคุณภาพ มี
ผลสัมฤทธิ์  สมรรถนะ สูงข้ึน และสามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ 
          7.6 ผูปกครอง และชุมชนใหความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพของโรงเรียน 
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โครงการ        นิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน สูการพัฒนาคุณภาพ 
       ผูเรียน 
สนองนโยบาย สพฐ.    นโยบายท่ี 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
เปาประสงค        ขอ 3  ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพในแตละ 
       ชวงวัยอยางมีคุณภาพมีทักษะ ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21มีความเปนเลิศ 
       ทางดานวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีนิสัยรัก 
       การเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะ 
       อาชีพตามความตองการและความถนัด  
ประเด็นกลยุทธท่ี            ขอ 3.3 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

 มีความเปนเลิศ ดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการ 
       แขงขัน ดานผูเรียน 
       ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรับการพัฒนา 
       รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา มีพัฒนาการท่ีดี 
       รอบดาน  
       ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละของผูเรียนท่ีอานออกเขียนได คิดเลขเปน และมีนิสัย 
       รักการอาน  
       ตัวชี้วัดท่ี 4 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการคิด วิเคราะห    
สนองจุดเนน สพม.26      ขอ 6 การสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิดของนกัเรียน 
       ขอ 10 การยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน และ O-NET สู TOP 20 
       ขอ 12 การสงเสริมและพัฒนาครูทั้งระบบสูการเปนครูมืออาชีพ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ          กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ             นางเอมอร  จันทนนตรี  
ระยะเวลาท่ีดําเนินการ   มกราคม – กันยายน 2563 
..................................................................................................................................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให มี ขีด
ความสามารถตามศักยภาพ  มีคุณภาพชีวิตท่ี ดี และเปนแรงผลักดันท่ีสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศชาติ ใหเจริญรุงเรืองตอไปในอนาคต  โครงการยกระดับวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  เปนเครื่องมือท่ีจะชวยในการกําหนดทิศทางการดําเนินการจัดการศึกษาให
ชัดเจน  ครบถวน  สมบูรณ และสอดคลองกับเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และโรงเรียนตองพัฒนา กําหนดเปาหมาย และ
ตัวบงชี้ใหชัดเจน โดยตองระดมความคิดเห็น วิเคราะห กําหนดทิศทาง อันจะสงผลใหเห็นภาพ และ
ทิศทางการพัฒนา สามารถติดตาม และประเมินผลได  ผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศกมีหนาท่ี
สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจึงตองดําเนินการดวยความพยายามทุกวิถีทางเพ่ือท่ีจะชวยเหลือใหครูผูสอนและ 
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สถานศึกษาจดัการศึกษาใหบรรลุมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสงผลถึงผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงข้ึน 
  กลุมนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาท้ังดาน
การบริหารจัดการ ดานบุคลากรและดานผูเรียนใหสอดคลองกับสภาพการดําเนินงานและปญหาของ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตลอดจนจัดใหมีการนิเทศการศึกษาเพ่ือเปนกลไกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยเนนกระบวนการปฏิบัติรวมกันระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศทุกระดับ ท้ังนี้เพ่ือปรับปรุงและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานและ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรูความสามารถและผลการทดสอบระดับชาติใหเปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนด   

2.  วัตถุประสงค 
  2.1 เพ่ือนิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน สูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
 2.2 เพ่ือสงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูผูสอน มีความรูความสามารถในการบริหารและ 
การจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.  เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1. ผูเรียนทุกคนในทุกโรงเรียนในความรับผิดชอบ ไดรับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      2. รอยละ 80 ของครูท่ีสอน ทุกโรงเรียนในความรับผิดชอบ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู
ท่ีนําไปสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
  1. ผูเรียนทุกคนในโรงเรียนในความรับผิดชอบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 
      2. ครูผูสอนทุกโรงเรียนในความรับผิดชอบ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีนําไปสูการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดอยางมีคุณภาพ 

4.  กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน 
      4.1  ลักษณะกิจกรรม  
                  นิเทศ ติดตาม สนับสนุนการการจัดการเรียนรูโรงเรียนในความรับผิดชอบ ไดแก 
โรงเรียนเขวาใหญพิทยาสรรค โรงเรียนมิตรภาพ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค 
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      4.2 กิจกรรมและการดําเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. จัดทําโครงการฯ  เสนอขออนุมัติ 
2.  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ และหนังสือแจงโรงเรียน 
3.  ประชุมคณะทํางาน/วางแผนปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 2562 –  
ธันวาคม 2562 

 

นางเอมอร  จันทนนตรี
และคณะ 

4. ดําเนินการนิเทศ 
    กิจกรรมท่ี 1  
- ประชุมรวมกับโรงเรียนในความรับผดิชอบ 3 โรงเรียน 
วางแผน วิเคราะหสภาพปญหาและสภาพความตองการนิเทศ
ของโรงเรียนในความรับผิดชอบ 3 โรงเรียน เพ่ือกําหนดเนื้อหา
สาระในการนิเทศ  
กิจกรรมท่ี 2  
-จัดทําสื่อ เครื่องมือ นวัตกรรมการนิเทศ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียน 
กิจกรรมท่ี 3  
-การนิเทศ ติดตามโรงเรียนในความรับผิดชอบ 3 โรงเรียน  

 
ธันวาคม 2562  

 
 
 

มกราคม 2563 
 
 

มกราคม 2563  
– สิงหาคม 2563 

นางเอมอร  จันทนนตรี
และคณะ 

5. สรุปผลการนิเทศ จัดทํารายงานผล เผยแพรผลการ
ดําเนินงาน 

กันยายน 2563 นางเอมอร  จันทนนตรี
และคณะ 

5.  งบประมาณท่ีใช 
 งบประมาณ  จํานวน  -  บาท  ดังมีรายละเอียดประกอบการใชงบประมาณ  ดังนี้   

  

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ คา 

ตอบแทน 

คา 

ใชสอย 
คาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1  ประชุมรวมกับโรงเรียน
ในความรับผิดชอบ 3 โรงเรียน 
วางแผน วิเคราะหสภาพปญหาและ
สภาพความตองการนิเทศของโรงเรียน
ในความรับผิดชอบ 3 โรงเรียน เพ่ือ
กําหนดเนื้อหาสาระในการนิเทศ  

 

- 
 
 
 

 

 

- 
 
 
 
 

 

 

- 
 

 

 

- 
 
 ธ.ค.62  

 

นางเอมอร    
จันทนนตรี  
และคณะ 

กิจกรรมท่ี 2 จัดทําสื่อ เครื่องมือ 
นวัตกรรมการนิเทศ  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน 

- - - - 

ม.ค.63 
 

คณะ
ศึกษานิเทศก 

กิจกรรมท่ี 3 การนิเทศ ติดตามโรงเรียน
ในความรับผิดชอบ 3 โรงเรียน  

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
ม.ค.63  

– ส.ค.63  
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ตอ  

หมายเหตุ สามารถถัวจายทุกรายการ 
 
6.   การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต  (Outputs)   
1. ผูเรียนทุกคนในโรงเรียนในความรับผิดชอบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ิมข้ึน 
2. ครูผูสอนทุกโรงเรียนในความรับผิดชอบ สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู
ท่ีนําไปสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดอยางมีคุณภาพ 

-สอบถาม  
-สังเกต 
-ประเมิน 
 

-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-แบบประเมิน 
 

ผลลัพธ  (Outcomes)     
1. ผูเรียนทุกคนในโรงเรียนในความรับผิดชอบ ไดรับการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. รอยละ 80  ของครูผูสอนทุกโรงเรียนในความรับผิดชอบ สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรูท่ีนําไปสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 

-สอบถาม  
-สังเกต 
-ประเมิน  

-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-แบบประเมิน  
 

 
7.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. โรงเรียนในความรับผิดชอบดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน สูการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน 
 2. ครูผูสอนทุกโรงเรียนในความรับผิดชอบ สามารถจดักิจกรรมการเรียนรูท่ีนําไปสูการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 
 3. ผูเรียนจากทุกโรงเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอ
บ 

คา 
ตอบ
แทน 

คา 
ใชสอย 

คาวัสดุ 

3. สรุปผลการนิเทศ จัดทํารายงานผล 
เผยแพรผลการดําเนินงาน 

- - - - กันยายน  
2563 

นางเอมอร    
จันทนนตรี  
และคณะ 

รวมท้ังส้ิน - - - -   
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โครงการ     ตรวจสอบภายในเพ่ือสรางความเขมแข็งในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม 
      ปงบประมาณ 2563 
สนองนโยบายท่ี 6    ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กลุมท่ีรับผิดชอบ  หนวยตรวจสอบภายใน 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางภวิสรภร  อุปนันท และ นางสาวจุฑารัตน  หารสระคู 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม  2562  -  กันยายน  2563 
................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดเนนการจัดการศึกษาโดยการกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ  ดานงบประมาณ ดานบุคลากร และดาน
บริหาร งานท่ัวไป ใหถึงระดับสถานศึกษา ทําใหสถานศึกษาไดรับเงินงบประมาณในการบริหารจัดการ
มากยิ่งข้ึน การบริหารงานการเงิน บัญชีและการพัสดุ ในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ จึงเปนเรื่อง
สําคัญยิ่ง และจําเปนตองมีระบบควบคุมภายในท่ีดี เพ่ือปองกันการทุจริตและการบริหารความเสี่ยงใน
การปฏิบัติหนาท่ี ของเจาหนาท่ี ตามเปาหมายท่ีกําหนด  
 การตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือทางการบริหารท่ีมีความสําคัญในการสอบทาน ทบทวน              
และประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการปฏิบัติ
หนาท่ีดานการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ตลอดจนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ วาดําเนินการไปตามนโยบาย
การบริหาร แผนงานและระเบียบวิธีปฏิบัติงานอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมายของราชการ การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหไดดีและมีประสิทธิภาพตองใชการบริหารแบบมีสวนรวม คือ “รวมคิด 
รวมทํา รวมพัฒนา” จึงไดสรางเครือขายผูตรวจสอบภายในระดับสหวิทยาเขตข้ึน อันจะสงผลใหการ
ตรวจสอบภายในมีความเขมแข็ง และมีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงาน สงเสริม
และพัฒนาความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน
ใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังเปนการสรางสัมพันธอันดีระหวางเครือขายผูตรวจสอบภายในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และหนวยรับตรวจ ดังนั้น จึงไดจัดทําโครงการตรวจสอบภายใน
เพ่ือสรางความเขมแข็งในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม ปงบประมาณ 2563 ข้ึน 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และสถานศึกษาในสังกัด                    
มีระบบการควบคุมการเงินท่ีดี ปองกันการรั่วไหลและสูญหาย มีการดูแล ปองกันทรัพยสินท่ีรัดกุม
และสามารถตรวจสอบได  มีการใชทรัพยากรและงบประมาณอยางคุมคา ประหยัด มีประสิทธิภาพ 
เกิดความโปรงใสทางการเงิน สามารถตรวจสอบได   
 2.2 เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรและสงเสริมการ
ทํางานเปนทีม รวมท้ังสรางเครือขายท่ีเขมแข็งเพ่ือระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารการเงิน
การบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพ 
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3.  เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
  หนวยรับตรวจ จํานวน 16 แหง  ประกอบดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 จํานวน 1 แหง และสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 15 แหง  
 3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  1) สถานศึกษากลุมเปาหมาย จํานวน 15  โรงเรียน ท่ีไดรับการตรวจสอบภายใน มีผลการ
ปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชีในระดับดีข้ึนไป 
   2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  มีผลการปฏิบัติงานดานบัญชีการเงิน 
ผานเกณฑการประเมิน 
4.  กิจกรรมและการดําเนินงาน 
 4.1 เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติ 
 4.2 ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
  4.2.1 จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
  4.2.2 แจงโครงการหรือแผนการตรวจสอบให กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย/กลุมท่ี
เก่ียวของ เพ่ือจัดเตรียมหลักฐาน 
  4.2.3 ดําเนินการตรวจสอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประกอบดวย 
   1) การควบคุมทางการเงิน ไดแก ดานการรับ-จายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-
Payment) และการเบิกจายเงิน 
   2) การควบคุมบัญชีในระบบ GFMIS ไดแก เงินสด เงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) เงินฝาก
คลัง และลูกหนี้เงินยืม (ทุกบัญชี) 
   3) การควบคุมเงินทดรองราชการ 
   4) งบเดือนใบสําคัญและหลักฐานการจาย 
   5) การเบิกจายเงินวิทยฐานะ/เงินประจําตําแหนง (กรณีตกเบิก) 
   6) การเบิกจายเงินคาเชาบาน (กรณีตกเบิก) 
   7) การจัดซ้ือจัดจาง ตาม พรบ.การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
   8) การใชจายคาสาธารณูปโภคตามมาตรการแกไขปญหาหนี้คาสาธารณูปโภค                
คางชําระ 
  4.2.4 รายงานผลการตรวจสอบ 
   1) รายงานผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 
   2) แจงผลการตรวจสอบใหหนวยรับตรวจทราบ เพ่ือดําเนินการตามขอเสนอแนะ               
ใหถูกตอง 
   3) สรุปผลรายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 4.3 ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 15 โรงเรียน 
  4.3.1 ประชุมเครือขายผูตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 เพ่ือวางแผนการตรวจสอบ 
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  4.3.2 จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
  4.3.3 แจงโครงการ/ปฏิทินการตรวจสอบใหโรงเรียนเปาหมายทราบ เพ่ือจดัเตรียม
หลักฐาน 
  4.3.4 ดําเนินการตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ตามปฏิทินประจําเดือน ประกอบดวย 
   1) ตรวจสอบดานการเงิน การบัญชี (ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบ 10 ประเด็น) 
   2) การจัดซ้ือจัดจาง ตาม พรบ.การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   3) ตรวจสอบการดําเนินงานเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ 
ศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   4) เงินรายไดสถานศึกษา 
  4.3.5 รายงานผลการตรวจสอบ 
   1) รายงานผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 
   2) แจงผลการตรวจสอบใหหนวยรับตรวจทราบ เพ่ือดําเนินการตามขอเสนอแนะ               
ใหถูกตอง 
   3) สรุปผลรายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 4.4 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 
 
ท่ี 

                   ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปงบประมาณ  2563 
ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563 

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 เพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

2. ตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผล สพม.26 
2.1 จัดทําแผนปฏิบัติงาน 
(Engagement Plan) 
2.2 แจงโครงการให กลุม
บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย/กลุมท่ีเก่ียวของ 
จัดเตรียมหลักฐาน 
2.3 ดําเนินการตรวจสอบ 
2.4 รายงานผลการ
ตรวจสอบ 
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ท่ี 

                   ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปงบประมาณ  2563 
ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563 

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

3. ตรวจสอบสถานศึกษาใน
สังกัด จํานวน 15 โรงเรียน 
3.1 ประชุมเครือขายผู
ตรวจสอบภายในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 เพ่ือ
วางแผนการตรวจสอบ 
3.2 จัดทําแผนปฏิบัติงาน 
(Engagement Plan) 
3.3 แจงโครงการ/ปฏิทิน
การตรวจสอบใหโรงเรียน
ทราบ เพ่ือจัดเตรียม
หลักฐาน 
3.4 ดําเนินการตรวจสอบ 
3.5 รายงานผลการ
ตรวจสอบ 

            

4. รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ 

            

5.   งบประมาณ    จํานวน  -  บาท    มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ท่ี รายการ งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

คา 
ตอบแทน 

คาใช
สอย 

คา
วัสดุ 

1 ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
- คาถายเอกสาร 
- คาวัสด ุ

-   
 
- 

 
 
 
- 
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ท่ี รายการ งบประมาณ 

จําแนกตามหมวดรายจาย 
คา 

ตอบ
แทน 

คาใช
สอย 

คาวัสดุ 

2 จัดประชุมเครือขายผูตรวจสอบภายในของสถานศึกษาใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
- คาอาหาร (100 บาท x 35 คน x 1 วัน) 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (30 บาท x 35 คน x 2 ม้ือ) 
- คาถายเอกสาร/รูปเลม 
- คาจางจัดทําปาย 
- คาวัสด ุ

-  
 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

3 ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 15 โรงเรียน 
- คาเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 7 คน x 52 วัน) 
- คาพาหนะ/ คาชดเชยน้ํามัน 
- คาถายเอกสาร/รูปเลม 
- คาวัสด ุ

-  
 

 
- 
- 
 - 

 
 
 
 
- 

4 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
- คาถายเอกสาร/รูปเลม 

-   
- 

 

 รวม -  - - 

หมายเหตุ   ขอถัวจายทุกรายการทุกกิจกรรม 
 
7. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
 7.1 ปจจัยความเส่ียง 
  - ขอจํากัดดานบุคลากรของหนวยรับตรวจ ไดแก ดานบุคลากร มีการปรับเปลี่ยน
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร 
  - ขอจํากัดดานบุคลากรของหนวยตรวจสอบภายใน 
  - กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติงานมีการปรับเปลี่ยนอยูเสมอ 
 7.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
  - จัดทําแผนการปฏิบัติงานใหครบทุกกิจกรรมการตรวจสอบ 
  - ทบทวนคูมือการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจและของผูตรวจสอบภายในใหเปน
ปจจุบันเสมอ 
  - สรางระบบเครือขายใหมีความเขมแข็งและใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม 
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8.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัด 

1. รอยละ 100 ของเครือขายผูตรวจสอบภายใน 
มีความรู ความเขาใจดานการตรวจสอบภายใน 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

2. รอยละ 100 ของสถานศึกษาใชจาย
งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

แบบบันทึก 

3. รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดทําแผนการใช
จายงบประมาณสอดคลองแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

แบบบันทึก 

4. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีผลการ
ปฏิบัติงาน ดานการเงิน การบัญชี ระดับดีข้ึนไป 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. แบบบันทึก 
2. แบบประเมิน 

5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
26 มีผลการปฏิบัติงานดานบัญชี การเงิน ผาน
เกณฑการประเมิน 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. แบบบันทึก 
2. แบบประเมิน 

6. รอยละ 100 ของหนวยรับตรวจท่ีไดรับการ
ตรวจสอบภายใน มีความพึงพอใจ 

การประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี 
ถูกตองตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  และบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด  
 9.2  สถานศึกษาในสังกัด ปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี ถูกตองตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ขอบังคับ  และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ มีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  และบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด  
 9.3 เครือขายผูตรวจสอบภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  มีความ
เขมแข็ง สามารถใหคําปรึกษาแนะนําดานการเงินของสถานศึกษาไดอยางถูกตอง 



358 

 

ส่วนที่ 4 
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 โดยใช้กรอบแนวทำงของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 5 ด้ำน ดังนี้ 
 นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 

นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ 

     ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

โดยจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนเพื่อส่งมอบผลผลิต 
กำรให้บริกำรกำรศึกษำที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้ก ำหนดปัจจัยควำมส ำเร็จและ
กระบวนกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 
 

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ก ำหนดแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนี้ 

1.งบประมาณด าเนินการในส่วนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด จุดเน้น โครงกำร กิจกรรม โดยมีกลุ่มงำนในส ำนักงำนทั้ง 9 กลุ่ม
และ 1 หน่วย เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำรด ำเนินงำน 

2.งบประมาณด าเนินการส าหรับเขตพื้นที่การศึกษา  
  2.1 งบประมำณตำมควำมจ ำเป็นพื้นฐำน เพ่ือใช้บริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ทั้งนี้พิจำรณำจัดสรรตำมเกณฑ์งบบริหำรงำนพื้นที่กำรศึกษำ ค่ำสำธำรณูปโภค ระยะห่ำง
ไกลและจัดสรรตำมภำระงำนประกอบด้วย เกณฑ์จ ำนวนนักเรียน ครู โรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ คุณภำพ
กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจำกจ ำนวนโรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินภำยนอก
รอบสำม  
  2.2 งบประมำณเพ่ิมประสิทธิผลตำมกลยุทธ์ เพ่ือให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

3.งบประมาณด าเนินการส าหรับกลุ่มเครือข่าย/สถานศึกษา  
 เพ่ือให้กลุ่มเครือข่ำยและสถำนศึกษำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมวัตถุประสงค์ของงบประมำณท่ีได้รับ 
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ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหำรกำรศึกษำทุกระดับให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
งำน และกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรปฏิบัติงำนให้
บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงเป็นระบบ 
 3. เชื่อมโยงควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนกับกำรบริหำรงำนบุคคลอย่ำงชัดเจน 
 4. บริหำรจัดกำรโดยเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมำภิบำล 
 
กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 1. สื่อสำรทิศทำงองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ จุดเน้นกำรพัฒนำ และเป้ำหมำย
กำรให้บริกำรหน่วยงำน ให้บุคลำกรทุกระดับรับรู้และเข้ำใจตรงกันอย่ำงทั่วถึง 
 2. จัดโครงสร้ำง กระบวนกำรท ำงำน และมอบหมำยผู้รับผิดชอบปฏิบัติงำน ทั้งเจ้ำภำพหลัก 
เจ้ำภำพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก ำหนดบทบำทควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 
 3. วิเครำะห์เปรียบเทียบสภำพปัจจุบัน และเป้ำหมำยตำมนโยบำย เพ่ือก ำหนดกลยุทธ์และ
จัดท ำแผนปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยวัตถุประสงค์ 
 4. ด ำเนินงำน กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
 5. ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้กำรน ำกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
โดยติดตำมควำมก้ำวหน้ำประจ ำปี กำรประเมินผลระยะครึ่งปี และกำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมำณ 
 6. สร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนและตรวจสอบสำธำรณะ โดยรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี  
สู่สำธำรณชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 
การติดตามและประเมินผล   
           กลไกกำรก ำกับ  ติดตำม  ประเมินผล  เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ได้ก ำหนดไว้  ดังนี้ 

1)  ก ำกับ  ติดตำม  ประเมินผล  และรำยงำนผล  ตำมท่ีระบุไว้ในโครงกำรของ 
ผู้รับผิดชอบโดยตรง  เรียกว่ำ  เป็นขั้นตอนของกำรประเมินตนเอง 

2)  ก ำกับ  ติดตำม  ประเมินผล  โดยผู้บริหำรของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
3)  ก ำกับ  ติดตำม  ประเมินผล  โดยคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2563 
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 หลังจำกด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรแล้ว ได้น ำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ        
พ.ศ. 2563  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร เสนอแนะและให้ควำมคิดเห็น เพื่อปรับปรุงแก้ไขเป็นฉบับสมบูรณ์ จำกนั้นน ำเสนอขอ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) พิจำรณำเห็นชอบ แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนสู่สถำนศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลต่อไป   
 
ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
กันยำยน 2562 - สพฐ. แจ้งนโยบำย ทิศทำง กำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ตุลำคม 2562 - สพฐ. แจ้งแนวทำงด ำเนินกำรตำมกรอบวงเงินงบประมำณปีงบประมำณ  

 พ.ศ. 2563 
- สพฐ.แจ้งแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

พฤศจิกำยน 2562 - สพฐ. แจ้งกรอบวงเงินงบประมำณให้ สพท. เพ่ือบริหำรจัดกำรและพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 

15 มกรำคม 2563 -รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 3 เดือน (ตุลำคม 2562 – ธันวำคม 2562) 
15 เมษำยน 2563 -รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2562 – มีนำคม 2563) 
15 กรกฎำคม 2563 -รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 9 เดือน (ตุลำคม 2562 – มิถุนำยน 2563) 
15 ตุลำคม 2563 -รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 12 เดือน (ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563) 

พร้อมส่งรูปเล่มรำยงำนโครงกำรฉบับสมบูรณ์ 
               
 ทั้งนี้กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณให้มีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
มุ่งสู่ควำมส ำเร็จ รวมทั้งบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ 
ตัวชี้วัดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยยึดระเบียบวิธีกำรบริหำรงบประมำณ 
กำรเงิน กำรคลังต่อไป 
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คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่ปรึกษา 
  1. นายทองสุข    มาตย์ค ามี    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน  

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
  2. นายสุริยา ทองบุญมา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
  3. นายสิทธิพล พหลทัพ    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
คณะท างาน 
 1. นางนวพรรดิ์ นามพุทธา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
 2. นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
           ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 3. นางกุสุมา  โอษะคลัง   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4. นางขันทอง  พิมพ์แสนศรี  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 5. นางบุญชู โคตรบรรเทา  นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการพิเศษ 
           ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 
 6. นางชุติมา นามศรีอุ่น   นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 
           ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7. นางวราลักษณ์ บุษบง   นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 
           ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 8. นางภวิสร์ภร  อุปนันท์   ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 9. นายเสนอ  เวียงบาล   ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี     
 10. นายอภิชาต  เข็มพิลา      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     
 11. นางเอมอร  จันทนนตรี     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                             
 12. นางสาวฐิตารีย์  วิลัยเลิศ     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                             
 13. นางดวงใจ จ าปาทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
 14. นางกรนันท์ วรรณทวี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
 15. นางอรชุมา ด้วงช้าง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
 16. นางสาวอิทธิ์ณณัฏฐ์ นันแก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
 17. นางอรอนงค์ อรรถเวถิน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 18. นางธนาภา บุญครอบ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    
 19. นางสาวรุ่งฤทัย ไมตรีก้านตรง ศึกษานิเทศก์    
 20. นางสาวพิกุล  ไชยแสน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                
 21. นางสาวจรรยา สีแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 22. นางสาวชลธิชา การถาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 23. นายกุศล  ภูนบทอง   เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์                                          
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จัดท าเอกสาร และตรวจสอบ 
1. นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 

            ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

2. นางสาวชลธชิา การถาง       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 


	แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
	บทนำ
	เป้าประสงค์
	1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว  ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรั...
	3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
	4. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

	ตัวชี้วัด
	1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อส...
	3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
	4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
	5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบร...

	มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
	1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
	(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท...

	2. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
	การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว
	(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
	(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย

	3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
	(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลาย ในวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน
	(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาส ให้ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
	(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษา ความปลอดภัยของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

	4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ
	4.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	(2) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
	(3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง”  ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
	4.2 สถานศึกษา
	(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
	(2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
	(3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม


	นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
	บทนำ
	เป้าประสงค์
	1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
	2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
	3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ

	ตัวชี้วัด
	1. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
	2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA

	มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
	เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)
	2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
	2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
	2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน
	2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา
	2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


	นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
	บทนำ
	เป้าประสงค์
	1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ
	2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิ...
	3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
	4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ  มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
	5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
	6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้

	ตัวชี้วัด
	1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
	2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
	4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด  และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผ...
	5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
	6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

	มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
	1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
	(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน  (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
	1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่

	2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
	2.2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	2.2.2 สถานศึกษา
	2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
	2.3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	2.3.2 สถานศึกษา


	3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา
	(1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
	(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
	(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย
	(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ  หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
	(2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)  เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

	4.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
	(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความร่วมมือ กับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา
	(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผนวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ
	(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบัน การผลิตครู
	(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิตครูอย่างเป็นระบบ
	4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
	(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง  (Need Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
	(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
	(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ สอดคล...
	(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ  โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
	(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ การวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (Active L...
	(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction)
	(10) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
	(11) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
	(12) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
	(13) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online  และแบบ Face - to - Face Training
	(15) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  จนถึงการพัฒนาครู และบ...
	1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
	2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น
	3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล
	4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ



	นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
	และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
	บทนำ
	เป้าประสงค์
	1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)
	2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับพื้นที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา
	3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
	4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
	5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
	6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	ตัวชี้วัด
	1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
	2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ
	3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
	4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
	5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่
	6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มีประสิทธิภาพ

	มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
	1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
	(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
	(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จัดทำแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา
	(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน  (อายุ 0 - 6 ปี) เพื่อในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
	(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน
	(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม)  ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ

	2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ  และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
	(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐาน ด้านระบบความปลอดภัยของสถานศ...

	3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม และเพียงพอ
	(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นที่
	(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด
	(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณ ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

	4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
	(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
	(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียนทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรู้ของตนเองน...
	(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรีย...



	นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	บทนำ
	เป้าประสงค์
	2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่อง ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน  ตามแนวทาง Thailand 4.0
	3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ
	5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
	6. สถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 225 เขต  มีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม
	7. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จำนวน 15,000 โรงเรียน
	8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 6,000 โรงเรียน

	มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
	1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดำเนินทาง การให้องค์ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	2. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่นๆ
	5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำ Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ
	6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค
	8. จัดสรรงบประมาณดำเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 225 เขต เพื่อดำเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
	9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมและยกระดับสำนักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
	10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสำนั...
	11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ


	นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
	บทนำ
	เป้าประสงค์
	2. หน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อ...
	3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
	4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน

	ตัวชี้วัด
	1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
	2. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้...
	3. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
	4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
	5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
	6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
	7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
	8. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา

	มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
	เป็นมาตรการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเ...
	2. พัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงาน มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
	(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
	(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
	(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน
	(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  (Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs”
	(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
	(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
	(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่
	(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา

	3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา
	(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
	(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
	(3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย

	4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด


	วิสัยทัศน์  (VISION STATEMENT )
	1.ส่งเสริม สนับสนุนการ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	2.ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาในสังกัด พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
	3.ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
	4.ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
	5.ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
	บทนำ
	เป้าประสงค์
	1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว  ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรั...
	3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
	4. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

	ตัวชี้วัด
	1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อส...
	3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
	4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
	5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบร...

	มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
	1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
	(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท...

	2. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
	การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว
	(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
	(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย

	3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
	(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลาย ในวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน
	(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาส ให้ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
	(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษา ความปลอดภัยของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

	4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ
	4.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	(2) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
	(3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง”  ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
	4.2 สถานศึกษา
	(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
	(2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
	(3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม


	นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
	บทนำ
	เป้าประสงค์
	1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
	2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
	3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ

	ตัวชี้วัด
	1. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
	2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA

	มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
	เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)
	2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
	2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
	2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน
	2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา
	2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


	นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
	บทนำ
	เป้าประสงค์
	1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ
	2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิ...
	3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
	4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ  มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
	5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
	6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้

	ตัวชี้วัด
	1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
	2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
	4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด  และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผ...
	5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
	6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

	มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
	1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
	(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
	1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่

	2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
	2.2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	2.2.2 สถานศึกษา
	2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
	2.3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	2.3.2 สถานศึกษา


	3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา
	(1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
	(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
	(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย
	(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ  หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
	(2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)  เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

	4.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
	(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความร่วมมือ กับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา
	(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผนวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ
	(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบัน การผลิตครู
	(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิตครูอย่างเป็นระบบ
	4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
	(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง  (Need Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
	(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
	(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ สอดคล...
	(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ  โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
	(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ การวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (Active L...
	(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction)
	(10) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
	(11) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
	(12) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
	(13) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online  และแบบ Face - to - Face Training
	(15) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  จนถึงการพัฒนาครู และบ...
	1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
	2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น
	3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล
	4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ



	นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
	และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
	บทนำ
	เป้าประสงค์
	1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)
	2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับพื้นที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา
	3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
	4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
	5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
	6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	ตัวชี้วัด
	1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
	2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ
	3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
	4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
	5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่
	6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มีประสิทธิภาพ

	มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
	1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
	(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
	(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จัดทำแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา
	(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน  (อายุ 0 - 6 ปี) เพื่อในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
	(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน
	(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม)  ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ

	2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ  และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
	(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐาน ด้านระบบความปลอดภัยของสถานศ...

	3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม และเพียงพอ
	(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นที่
	(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด
	(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณ ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

	4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
	(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
	(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียนทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรู้ของตนเองน...
	(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรีย...



	นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	บทนำ
	เป้าประสงค์
	2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่อง ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน  ตามแนวทาง Thailand 4.0
	3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ
	5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
	6. สถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 225 เขต  มีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม
	7. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จำนวน 15,000 โรงเรียน
	8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 6,000 โรงเรียน

	มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
	1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดำเนินทาง การให้องค์ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	2. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่นๆ
	5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำ Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ
	6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค
	8. จัดสรรงบประมาณดำเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 225 เขต เพื่อดำเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
	9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมและยกระดับสำนักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
	10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสำนั...
	11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ


	นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
	บทนำ
	เป้าประสงค์
	2. หน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อ...
	3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
	4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน

	ตัวชี้วัด
	1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
	2. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้...
	3. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
	4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
	5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
	6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
	7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
	8. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา

	มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
	เป็นมาตรการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเ...
	2. พัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงาน มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
	(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
	(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
	(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน
	(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  (Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs”
	(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
	(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
	(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่
	(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา

	3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา
	(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
	(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
	(3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย

	4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
	(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้อง กับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจ...



	โครงการ     ค่ายทักษะชีวิต รู้เท่าทันห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2563
	ค่าวัสดุ
	ค่าใช้สอย
	ค่าตอบแทน
	ค่าอาหาร สำหรับนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต (100x80x4)
	ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น
	4. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้
	5. สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการป้องกันยาเสพติด
	ค่าวัสดุ
	ค่าใช้สอย
	ค่าตอบแทน
	3. เป้าหมาย
	เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ มีน้ำใจและใช้ชีวิตในสังคมอย่างสันติสุข
	4. กิจกรรมและการดำเนินงาน
	7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	7.1  เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียนได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม ระเบียบวินัย และมีน้ำใจนักกีฬา
	พฤษภาคม - กันยายน 2562 รายละเอียดดังนี้
	1. วางแผน       พฤษภาคม - มิถุนายน 2563
	2. อนุมัติโครงการและดำเนินงานตามโครงการ กรกฎาคม 2563
	3. ติดตามการดำเนินงาน    สิงหาคม  2563
	4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน  กันยายน  2563
	7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     7.1  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  ได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์     7.2  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความตระหนักรู้ เข้าใจและคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่าง...

	ค่าวัสดุ
	ค่าใช้สอย
	ค่าตอบ
	แทน
	ประชุมเกณฑ์การตัดสินคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงาน
	การประกวดและแข่งขันโครงงานนักเรียน
	2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินในวันประกวด 1 วัน x 5 คน x 400 บาท= 2,000 บาท
	2.2 อาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน                ในวันจัดประกวดและแข่งขันโครงงานนักเรียน                ให้กับคณะกรรมการดำเนินงาน 1 วัน x 10 คน x 160 บาท = 1,600 บาท
	     ที่
	กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	1
	ประชุมเตรียมการการสร้างชุดกิจกรรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย/ปฏิทินงาน/กรรมการ
	ธันวาคม 2563
	นางอรชุมา ด้วงช้าง
	2
	สร้างชุดกิจกรรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
	มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563
	นางอรชุมา ด้วงช้าง และคณะศึกษานิเทศก์
	3
	กิจกรรม นิเทศ ติดตาม การเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ใช้ชุดกิจกรรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย
	มีนาคม 2563
	นางอรชุมา ด้วงช้าง และคณะศึกษานิเทศก์
	4
	ประเมินผล และรายงานผล
	มีนาคม 2563
	นางอรชุมา ด้วงช้าง และคณะ

	3. เป้าหมาย
	4. กิจกรรมและการดำเนินงาน
	4. กิจกรรมและการดำเนินงาน
	7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	7.1  ความร่วมมือ ผนึกกำลังนักเรียนมัธยมศึกษาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต26 เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและเยาวชน ในจังหวัดมหาสารคาม ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการพัฒนาสุนทรียภาพ  ทางด้านทักษะดนตรีของนักเรียนและเยาวชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านร่างก...
	4.5 สรุปผลและประเมินผลโครงการ
	5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
	จัดประกวดแข่งขันในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2563                      เดือน มกราคม 2563
	6. งบประมาณ
	จำนวน  -  บาท   เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน และรางวัลสำหรับทีมที่ชนะเลิศ
	7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	7.1 นักเรียน และเยาวชนในจังหวัดมหาสารคาม มีความสามารถในการบรรเลงดนตรีประเภท  วงดนตรีสากล (วงสตริง) ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ
	7.2 นักเรียนและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด
	7.3 นักเรียนและเยาวชนเกิดความสามัคคี ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ และการเป็นผู้นำ
	8. การติดตามประเมินผล
	8.1 ติดตามจากผลการดำเนินการ คือ ก่อนการดำเนินงาน ระหว่างการดำเนินงาน และหลังการดำเนินงาน
	8.2 สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

	1.  การส่งเสริมสมรรถนะนักเรียนด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) โดยการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและโครงการ กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
	ชื่อโครงการ      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทางการคิดคำนวณ โดย ชุดกิจกรรมการคิดเลขเร็ว
	แบบอินเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
	7.6 ผู้ปกครอง และชุมชนให้ความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของโรงเรียน
	ชื่อโครงการ      พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความต้องการและจำเป็นของโรงเรียน
	เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
	โรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมที่มีหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ คุณธรรม  จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ภารกิจของสถานศึกษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในยุคของที่สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวด...

	7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	7.1 ผู้บริหารโรงเรียนได้แนวทาง/นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้  Active Learning ที่เน้นการพัฒนากระบวนการคิดและทักษะในศตวรรษที่ 21   7.2 ครูได้แนวทาง/นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเร...
	7.5 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์  สมรรถนะ สูงขึ้น และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ           7.6 ผู้ปกครอง และชุมชนให้ความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของโรงเรียน
	4.1  ลักษณะกิจกรรม
	4.1.1 การประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
	ชื่อโครงการ        การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การยกระดับ
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