คำนำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานและ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์
กลยุท ธ์ จุ ดเน้ น ตัวชี้วัดความสำเร็จ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ มีการวิเคราะห์ ความ
สอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายและจุดเน้ นกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีพลวัตร เพื่อให้การดำเนินงานและการ
ติดตามและประเมินผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ส่งผลต่อการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดการศึกษาที่มีความเป็นเลิศ เท่าทันกับ
บริบทภายนอกและการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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ส่วนที่ 1
สภาพการจัดการศึกษา
1. สภาพทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 หมวด 2 มาตรา 10 กล่าวถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ว่า การศึกษาต้องจัดให้บุคคล มีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร
และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ กอปรกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อประชากรวัยเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 30 เป็ น หน่ ว ยงานที่ จ ั ด ตั ้ ง ขึ ้ น ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ลำดับที่ 30
ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ รวม 16 อำเภอ จำนวน 37 โรงเรียน ให้สามารถจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
เพื่อบริการประชาชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตรงตามจุดเน้นและ
เป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของชุมชน
และของประชาชนจังหวัดชัยภูมิ บริหารจัดการในรูปแบบองค์คณะบุคคลบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
กระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.25 60
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 ดังนี้
(1) กลุ่มอำนวยการ (2) กลุ่มนโยบายและแผน (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (9) หน่วยตรวจสอบภายใน
และ (10) กลุ่มกฎหมายและคดี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 38 ง ลงวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จำนวน 62 เขต กำหนดให้ ลำดับที่ 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประกอบด้วยท้องที่
จังหวัดชัยภูมิ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองชัยภูมิ และให้สถานศึกษาที่
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเดิม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื ่ อ ง การกำหนดเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา ประกาศ ณ วั น ที ่ 17 สิ ง หาคม 2553 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใดตามประกาศฉบับนี้ ให้ไปสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามประกาศฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2. สถานที่ตั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตั้งอยู่เลขที่ 393/2 หมู่ที่ 9 ชุมชนขี้เหล็กใหญ่
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044 - 056766, 044 - 056767
โทรสาร 044 - 056768, 044-056769 E-mail : webmaster@sesao30.go.th
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3. สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 มีอำนาจ หน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 37 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
2. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
3. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
5 .โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
6. โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
7. โรงเรียนชีลองวิทยา
8. โรงเรียนภูพระวิทยาคม
9. โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
10. โรงเรียนคอนสวรรค์
11. โรงเรียนสามหมอวิทยา
12. โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา
13. โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
14. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
15. โรงเรียนคูเมืองวิทยา
16. โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
17. โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
18. โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
19. โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
20. โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
21. โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม
22. โรงเรียนภูเขียว
23. โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
24. โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม
25. โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
26. โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก
27. โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
28. โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
29. โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา
30. โรงเรียนละหานเจริญวิทยา
31. โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม
32. โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
33. โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
34. โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
35. โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
36. โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
37. โรงเรียนห้วยแย้วิทยา
4. แผนที่เขตพื้นที่บริการของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
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5. อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.
2553 กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4) กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา
11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
6. โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน่วยตรวจสอบภายใน

ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

นายประทีปแสง พลรักษา
รอง ผอ.สพม.30

ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทภ้ำ
รอง ผอ.สพม.30

นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ
รอง ผอ.สพม.30
กลุ่มนโยบาย
และแผน

กลุ่ม
อำนวยการ

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา
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7. จำนวนบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
7.1 จำนวนข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จำแนกตามกลุ่มดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

ตำแหน่ง/กลุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
รวมทั้งสิ้น

ข้าราชการ
1
3
6
8
5
4
7
16
2
1
1
2
56

ลูกจ้าง
8
3
2
1
1
15

ที่มา กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. 30 ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

7.2 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ที่
1.
2.
3.
4.

ตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
รวม

จำนวน(คน)
83
1,658
148
40
1,929

ที่มา กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. 30ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

7.3 การจำแนกขนาดของสถานศึกษา
ที่
1.
2.
3.
4.

ขนาดสถานศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก < 500 คน
โรงเรียนขนาดกลาง 500 - 1,499 คน
โรงเรียนขนาดใหญ่ 1,500 - 2,499 คน
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ > 2,500 คน
รวม

จำนวน(โรง)
17
14
1
5
37

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม. 30 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563
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8. ข้อมูลนักเรียนและห้องเรียน
ที่

จำนวนนักเรียน(คน)/จำนวนห้องเรียน(ห้อง)
นักเรียนชาย นักเรียนหญิง นักเรียนรวม ห้องเรียน

ระดับชั้น

1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้ง 2 ระดับ

2,737
2,782
2,473
7,992

3,076
3,048
3,086
9,210

5,813
5,830
5,559
17,202

179
174
172
525

1,955
1,654
1,687
5,296
13,288

2,940
2,885
2,835
8,660
17,870

4,895
4,539
4,522
13,956
31,158

154
149
149
452
977

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม. 30 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563

9. รายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 20 โรงเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

โรงเรียน
โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
โรงเรียนคอนสวรรค์
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคม
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา
โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
โรงเรียนสามหมอวิทยา
โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร

อำเภอ
เมืองชัยภูมิ
คอนสวรรค์
คอนสาร
จัตุรัส
ภักดีชุมพล
เทพสถิต
แก้งคร้อ
คอนสวรรค์
บำเหน็จณรงค์
บ้านเขว้า
เมืองชัยภูมิ
บ้านแท่น
คอนสวรรค์
ภูเขียว
ภักดีชุมพล
เมืองชัยภูมิ
คอนสวรรค์
ภูเขียว
หนองบัวแดง
หนองบัวระเหว
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10. รายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 21 โรงเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

โรงเรียน
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
โรงเรียนภูเขียว
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
โรงเรียนคอนสวรรค์
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

อำเภอ
เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
แก้งคร้อ
ภูเขียว
จัตุรัส
บ้านเขว้า
คอนสาร
เมืองชัยภูมิ
หนองบัวแดง
หนองบัวแดง
บ้านแท่น
ภักดีชุมพล
แก้งคร้อ
คอนสาร
เมืองชัยภูมิ
คอนสวรรค์
ภักดีชุมพล
หนองบัวระเหว
เทพสถิต
เทพสถิต

11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563)
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประเมินตรวจเยี่ยมวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2562
2. โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประเมินตรวจเยี่ยมวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2562
มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) ดังนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

ด้านที่ 1
ดีมาก
ดีมาก

ระดับคุณภาพ
ด้านที่ 2
ดีมาก
ดีมาก

ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ด้านที่ 3
ดีมาก
ดีมาก
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นอกจากนี้ ทั้งสองโรงเรียนได้เสนอขอรับการประเมินความโดดเด่น โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
โรงเรียน
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

ความโดดเด่น
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาการ
เรียนรู้เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์
โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วย
การศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบ
ปิดในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ (PLC)

ระดับคุณภาพ
C2 (เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น
ได้รับการยอมรับระดับชาติ)
C1 (เป็นต้นแบบ หรือโดดเด่น
ระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค)

12. โรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา
โรงเรียนในโครงการตามประเด็นนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ภายใต้การขับเคลื่อนของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนในโครงการ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

โครงการ
การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนสุจริต
การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์ HCEC
(ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ)
โรงเรียนคุณภาพ สพฐ.
ทวิศึกษา
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนวิถีพุทธ

จำนวนโรงเรียน
10
3
37
37
37
10
20
29

13. ผลการดำเนินงาน
จากการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปผลได้ดังนี้
1. ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา
จากการดำเนินงานที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระ ได้แก่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ และการงานอาชีพ อย่างเข้มข้น
มีการพัฒนาครู พัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่อง แต่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของวิชาหลักมี ค่าเฉลี่ยยังไม่เป็นที่น่าพอใจ อันเนื่องมาจากกระบวนการการจัดการเรียนรู้และการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ขาดทักษะการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย มีคุณภาพ และขาดทักษะการเลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนส่วนหนึ่งที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และไม่มีนิสัยรักการอ่าน
ส่งผลให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561– 2562 มีค่าคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
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1) ผลการสอบ O-NETระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (4 กลุ่มสารระการเรียนรู้)
ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

1
2
3
4

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

2561
53.49
28.86
35.86
28.19

2562
54.74
25.87
29.97
31.71

ปีการศึกษา
ผลต่าง
+ 1.25
- 2.99
- 5.89
+ 3.52

ระดับประเทศปี 62
55.14
25.73
30.07
33.25

2) ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (5 กลุ่มสาระการเรียนรู้)
ปีการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่
1
2
3
4
5

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

2561
43.85
26.67
33.60
29.50
26.88

2562
39.12
21.80
33.97
27.38
25.29

ผลต่าง
- 4.73
- 4.87
+ 0.37
- 2.12
- 1.59

ระดับประเทศปี 62
42.21
25.41
35.70
29.20
29.20

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.30 ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563

จากตารางดังกล่าวเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบพัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา พบว่า ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการพัฒนาสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา คือ กลุ่มวิชาภาษาไทย และกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ ) แต่ยังมีค่าคะแนนต่ำกว่าคะแนนของประเทศ ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทมี่ ีการพัฒนาสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาคือ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แต่ยังมีค่าคะแนนต่ำ
กว่าคะแนนของประเทศ โดยในปีการศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกำหนดวิชาในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เหลือเพียง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เหลือเพียง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ส่วนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เหลื อให้
สถานศึกษาเป็นผู้ออกข้อสอบและจัดสอบเอง
2. ด้านโอกาสทางการศึกษา
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม้ว่ าจะเปิดโอกาสให้สามารถจัดการศึกษาได้หลากหลายรูปแบบ
ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย รวมถึงมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคม หรือภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินงานดังกล่าว พบว่าไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
การเทียบโอนความรู้ระหว่างการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยยังมีความยุ่งยาก ซับซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้ประชากรวัยเรียน ผู้ด้อยโอกาสบางส่ว น ไม่สามารถเข้าถึงการรับบริการทางการศึ กษา
โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร ยากจน ถูกทอดทิ้ง
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3. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การกระจายอำนาจการบริหารจัดการสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พบว่า การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาผู้บริหาร
การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา การสร้างความเข้มแข็งต่อองค์คณะบุคคล ทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา ตลอดจนความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จึงเป็นสิ่งจำเป็น
ต่อการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งจะเป็นกลไกนำไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังพบว่า
จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถสะท้อนให้เห็นการจัดการศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติ
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถานบันหลักของชาติ และปราศจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่งคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกัน
ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทาง
การทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมืองเช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลาง
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง และโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต
มีการออมสำหรับวัยเกษียณ มีความมั่นคงของอาหารและพลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่ างเท่ าเที ยมกันมากขึ ้น และมี การพั ฒนาอย่างทั ่วถึ งทุ กภาคส่วน มี ค ุ ณภาพชีว ิ ตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ท้งั จาก
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบท
การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปและประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า
อย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต
การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง
การพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคม
และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและ
เยียวยาของระบบนิเวศน์การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่งั ยืน
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ
เอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
ในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศข้างต้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบ
และทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนากลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้าง
และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและการกระจาย
ผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีว ินัย คำนึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ "รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการและกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ”โดยประกอบด้วย
6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้ างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมาย
และประเด็นการพัฒนา ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่ นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือเทคโนโลยีและระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความ
รุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ใช้กลไกในการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึง
ประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการ
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด
3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้ เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ
นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับ
ยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุน
จากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนใน
เวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำ
ของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
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3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มีเป้าหมาย การพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ
โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด
ผู้ประกอบการ เกษตรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม
ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม
การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของคนไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม
และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มีเป้าหมาย การพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภ ายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน
ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชี วิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะ
นำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มีเป้าหมาย การพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐ
ที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล
ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ระบบ
การทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่ว มกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุ จริต
ความมัธยัส ถ์และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิช อบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น
กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่
การลดความเหลื่อมล้ำ และเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธ รรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
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2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
หลักการพัฒนาประเทศที่สำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12
การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้น
การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม
มีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน
และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในทศวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความ
พร้อมของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลด
ปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำให้ความสำคัญ
กับการจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพื้ นที่ห่างไกล
การจัดสรรที่ดินทำกิน สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ ผู้ด้อยโอกาส
สตรี และผู้สูงอายุ รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ
สถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม ของสั ง คมไทย โครงสร้ า งประชากรไทย เปลี ่ ย นแปลงเข้ า สู ่ ส ั ง คม
สูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยปี 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจำนวนสูงสุดและเริ่ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพของคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ใน
ระดับค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความสำคัญ
ของระเบียนวินัย ความซื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถ
และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละ
ช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ำ การพัฒนาความรู้ และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับ
ตลาดแรงงาน ในขณะที่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ 12 วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสำคัญ
กับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดี
ขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและ
นอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มี
ทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทาง
สมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (3) ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกัน
ให้มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และมีชีวิต
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เป้าหมายการพัฒนาที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
ตัว ชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่ส ะท้อนการมีคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง
เป้าหมายการพัฒนาที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 4 ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี
เป้าหมายการพัฒนาที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 500
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85 ตัวชี้วัด
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ที่พึงประสงค์
- ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพึ่งพาตัวเอง มีความซื่อสัตย์ มีวินัย
มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจำวัน และให้ พ่อแม่
หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย
จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง
2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า
- ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม พัฒนาหลักสูตร
การสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการ
พัฒนาทักษะสำคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะ
การวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มี
รูปแบบหลากหลายที่ให้ความรู้ในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยแม่และเด็ก
วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการ
พัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษาการพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มี การ
พัฒนาการที่สมวัย และมีการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมหีมีพัฒนาการอย่างรอบด้าน
- พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่ นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์
มีทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง สอดคล้องกับการพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยา ศาสตร์
เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาต่างประเทศ สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนา ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน
การบำเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต สร้างแรงจูงใจให้
เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
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3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและจำนวนผู้เรียนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสมตามความจำเป็นของพื้นที่ และโครงสร้างประชากร
ที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง
- ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มี จิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนำ และสามารถ
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบ ประเมิน วิทยฐานะทาง
วิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านทักษะ
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา
- ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้าร่วมระบบทวิภาคี
หรือสหกิจ ศึ ก ษา สร้างความรู้ ความเข้ า ใจให้ กั บผู ้ ประกอบการ ครูฝ ึกหรื อครู พ ี่ เลี้ ยงให้ ร่ว มการวางแผน
การจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน
- ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบั นอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญทั้ง
ในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิช าที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนางานวิจั ย ไปสู่
นวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดทำและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น
- จัดทำสื่อการเรียนรู้ ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่
ให้ทุกคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจ
ให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 90
โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพื้นที่
ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50
มีจำนวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นที่ และภูมิภาคลดลง
แนวทางการพัฒนา ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย การดูแล นักเรียน
ยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยัง
สถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน
2.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
สำนักงานเลขาธิการการศึกษาได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เพื่อใช้เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนา
และเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตโดยจุดมุ่งหมายที่สำคัญของแผน คือ การมุ่งเน้น
การประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างงานได้ ภายใต้บริบท
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน
5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาส ทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพทางการศึกษา
(Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้
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วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง
ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่ อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จ
การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ
จะประสบผลสำเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานทั้งระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความสำเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละ
พื้นที่เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัย ต้องดำเนินการ ดังนี้
1. การสร้างการรับ รู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมในการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ
2. การสร้ า งความเข้ า ใจในเป้ า หมายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารดำเนิ น งานของแผนฯ ของผู ้ ป ฏิ บ ั ติ
ทุกหน่ว ยงานทุกระดับ เพื่อให้การขับ เคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริห ารจัดการและการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการกำกับ
ดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐ
มา
เป็นการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive
Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคุณ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals)
4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบการ
จัดสรรงบประมาณประจำปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนา ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ และแนว
ทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพื่ อให้การดำเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางและ
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนากำลังคนตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ
เพื่อการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่กำหนด
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5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงานให้มีความ
ชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอำนาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคและสถานศึกษา
รวมทั้งการปรับระบบการบริ หารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม สนับสนุน การจัด
การศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงาน ต่อสาธารณชนจะเป็นกลไกใน
การสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความรับผิดชอบ
ต่อผู้เรียน ผ่านระบบการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินในการ
กำกับการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล
2.4 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ตามประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562)
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การดำเนินงาน ซึ่งมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
- นโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลดการ
ใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการ
บริหารงานและการจัดการศึกษารองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล
2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/โครงการ
แบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการจัดทำ
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและนานาชาติ
เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น
3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่ง
บริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
4. ปรับ รื้อและเปลี่ย นแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
- จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ
จำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลอง ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจน
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน ของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น
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- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ
อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาอังกฤษ
(English for All)
- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่งชายฝั่ง
ทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็น
ขั้นตอน
- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับ
จังหวัดทั่วประเทศ
2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ
- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์
- ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาที่
สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
3. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
- ระดมสรรพกำลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
4. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพและ
สร้างรายได้
5. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
- ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มี
ภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น
- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการ
ปฏิรูปองค์การ
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างอิสระ
และมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
- ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
(ตามประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)
- นโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
5. ดำเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย
“การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบ
โจทย์ Demand” โดย
- ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการบริหาร
การศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
- ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพื่อให้ครู Up Skill และ Re-Skill ของตนเองได้
ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ
- เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาร่วม
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence
Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให้ครอบคลุม
ผู้เรียนทั่วประเทศ
ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่นักเรียนยกกำลังสอง ที่เน้นเรียนเพื่อรู้ พัฒนาทักษะเพื่อทำ ครูยกกำลังสองที่เน้นเพิ่ม
คนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกกำลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน หลักสูตรยกกำลังสอง
ที่เน้นลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สื่อการเรียนรู้ยกกำลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสาผ่านช่องทางที่หลากหลาย
ได้แก่ On – Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital
Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป้นภาคเอกชน On-Air เรียนผ่าน
โทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน และ OnDemand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ โรงเรียนยกกำลังสองที่มุ่งเน้น
คุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถ
ตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพิ่มความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
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- จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
- พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพื่อทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)
และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence
Center : HCEC)
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชน
สามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform :
DEEP)
- ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็น
เลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP)
- จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานที่จำเป็น
2.5 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – 2565 โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาเพื่ อเสริ มสร้ างความมั่ นคงของสถาบั นหลั ก ของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs)
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐
เป้าหมาย
๑. ผู้เรีย นมีความรั กในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่นๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
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๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่
สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
๕. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามแผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน
การศึกษา กำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินั ย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั ้ นพื ้ นฐาน มุ ่ ง มั ่ น ในการพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้เป็น
“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4 – 2565 ดังนี้
นโยบายที่ ๑ ด้านความปลอดภัย
นโยบายที่ ๒ ด้านโอกาส
นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ
นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ
นโยบายที่ ๑

ด้านความปลอดภัย

เป้าประสงค์
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
แนวทางการดำเนินการ
สร้างความตระหนักในการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา พัฒนาความรู้และทักษะในการคุ้มครอง
ป้องกัน ด้านความปลอดภัยของตนเองและผู้รับบริการ เป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างความปลอดภัยในวิชาชีพของตน
และการแสดงออกที่ถูกต้องทั ้งในระดับสถานศึกษาและชุมชน สร้างกลไกและมาตรการรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบ รูปแบบ แนวทาง การป้องกันและแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนปลอดภัยจาก
การถูกคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที พัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความปลอดภัยในทุกระดับ
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นโยบายที่ ๒

ด้านโอกาส

เป้าประสงค์
1. สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาให้สมกับวัย
2. ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม
4. ส่งเสริมให้เด็กพิการและด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิต
มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการดำเนินการ
1. สร้างความเสมอภาคเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาให้ทันสมัย สามารถนำมาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่ ออาชีพ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้มีเวทีที่เปิดกว้างที่เข้าถึงและแสดงศักยภาพได้
ตลอดเวลาและต่อเนื่อง
2. พัฒนาระบบและช่องทางในการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำและอาชีพตามความต้องการและ
ความถนัดของตนเอง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมทั่วถึง ครบทุกพื้นที่ เกิดการเรียนรู้เชิง
รุก มีการพัฒนาอาชีพ การมีงานทำและสร้างรายได้ ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างภาคภูมิ
นโยบายที่ ๓

ด้านคุณภาพ

เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษ
ที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดชั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อ
การมีงานทำ
3. ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
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แนวทางการดำเนินการ
แนวทางดำเนินการคุณภาพองค์กร
ใช้ร ะบบสารสนเทศที ่ ทัน สมัย เพื ่ อประกอบการตั ดสิน ใจในการกำหนดทิศ ทาง นโยบายและการ
ขับเคลื่อนในการจัดการศึกษา ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการตามบริบท
ของพื้นที่และชุมชน มีกลไกในการบริหารจัดการ การติดตาม ควบคุม กำกับ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
แนวทางดำเนินการคุณภาพบุคลากร
มีระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร ตามความจำเป็นและความต้องการของหน่วยงาน มีระบบการ
พัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน และบุคคล มีระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผล สร้างเสริม
ขวัญกำลังใจที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรสามารถขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยจัดการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
เทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
แนวทางดำเนินการอาชีพการมีงานทำและรายได้
เสริมทักษะการเรียนรู้ มุ่งสู่อาชีพ และการมีงานทำ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ผู้เรียนมี สมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร เป็นบุคคลที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเลือกเรียนเพื่อการต่อยอด
ในการประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพ องค์กรภายนอกและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนในการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ ๔

ด้านประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2. พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเ รียนที่
สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
3. บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 น้อย
กว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งใน
พื้นที่ลักษณะพิเศษ
5. สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพิ่มความ
คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการดำเนินการ
บริหารจัดการโดยใช้เขตพื้นที่เป็นฐาน และใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่
ส่วนภูมิภาค ทั้งในระดับคลัสเตอร์ เขตพื้นที่ สหวิทยาเขต เครือข่าย และสถานศึกษา บริหารจัดการโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาทุกระดับ ร่วมรับผิดชอบต่อผลของการจัดการศึกษาใน
ทุกระดับ และสามารถสะท้อนข้อมูลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการจัด
การศึกษา และเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์หน่วยงาน
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ / ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ที่
1
2
3

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม
85
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ
ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาต่อในโรงเรียนของรัฐเพิ่มขึ้น ร้อย
20
ละ 20 ของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในวิชาหลัก (O-NET) และ ร้อยละ 3
ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) เพิ่มขึ้น

2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ที่
1

ตัวชี้วัด
ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับ
การพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท

ค่าเป้าหมาย
80

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
80
ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
3
(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (*)
จำนวนผู ้ เรีย นได้ รั บการพั ฒนาเต็ มตามศักยภาพตามความถนั ด และความสามารถ 29 , 125
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
1
จำนวนสถานศึ ก ษาที ่ ไ ด้ ร ั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาความสามารถด้ า น
200
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้น
ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับ การ
100
พัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)
ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการ
100
อ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
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ที่
8

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
9 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มขึ้น
10 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ
80
เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพ
ความต้องการ และบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกใน
ศตวรรษที่ 21

(*) เนื่องจากมีประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป้าหมายในการรายงานจึงรวมเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา
ที่
1

3

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ
- ระดับปฐมวัย
100
- ระดับประถมศึกษา
100
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
100
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา)
78
จำนวนผู ้ เรี ย นที ่ เป็ น ผู ้ พ ิ การ ผู ้ ด ้ อยโอกาสเข้ า ถึ ง บริ การการศึ กษาและการพั ฒ นา 3,630,000
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น
ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท
80

4

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

2

20

5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่
1

ตัวชี้วัด
ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย
80

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
2
โครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มขึ้น
20
ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและ
90
ความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
50
ร้อยละของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระและความคล่องตัว
80
ในการบริหารและการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
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2.5 ทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
วิสัยทัศน์ (Vision)
“สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง”
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสู ตร
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฐานสม รรถนะสู่
หลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ผ่านแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกั บมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ
ผู้เรียนและครูให้มากขึ้น
4. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผลเป็นขั้นตอน
5. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
คุณภาพการศึกษา
ค่านิยมองค์กร (Corporate Culture)
“มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด”
กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบบริหารและการจัดการ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
AIM Model ในการพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
การเรียนการสอนของครู ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญของผุ้เรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษา สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางการพัฒนาการ
จัดการศึกษา สุขที่มี “ป้ายชัด” สนุกที่ได้ “ตัดหญ้า” สนานในการ “ทาสี”
ป้ายชัด การวิเคราะห์บริบท (Area analysis : A) หมายถึง ศึกษาวิเคราะห์บริบทของเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา เพื่อทราบปัจจัยนำเข้าในการบริหาร โดย SWOT Analysis ด้วยการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พั นธกิ จ ใช้ แผนคุ ณภาพการศึ กษา แผนปฏิ บ ั ต ิ การ ใช้ ข ้ อมู ลสารสนเทศในการบริ หารและจั ดการศึ กษาที ่ มี
ประสิทธิภาพ
ตัดหญ้า การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษา (Internal Quality
system : I) การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพ
ภายใน ด้วยการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และการนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (Coaching, Mentoring)
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ทาสี ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ (Masterpiece : M) หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 30 และสถานศึกษานำเสนอผลงานที่สำเร็จเกิดจากการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กำหนดกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด มาตรการและ
แนวทางการดำเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้
นโยบายที่ ๑ ด้านความปลอดภัย
นโยบายด้านความปลอดภัย มุ่งเน้นพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้น ให้
ผู้เรียนปลอดภัยจากการถูกคุกคามทุกรูปแบบ บุคลากรปลอดภัยในวิชาชีพและการแสดงออก องค์กรปลอดภัย
ด้วยหลักธรรมาภิบาล และมีเครือข่ายร่วมสร้างความปลอดภัย มีการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี เป็นผู้เรียนที่มีความพร้อมสามารถรับมือ
กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษ ย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม
เชื้อชาติ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ
มีเหตุผลมีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนำเป้าหมายของการพัฒนาที่ย่งั ยืนทั้ง
๑๗ เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันดำเนินการเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุก
มิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ระหว่างกันทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย“เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐”
เป้าประสงค์
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติ กรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
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๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น
4. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่ นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
6. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต
และบริโ ภคที่เป็น มิตรกับ สิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชนเช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
7. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
8. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
9. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการสร้าง
สำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
10. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐
11. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น
สำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
สร้างความตระหนักในการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา พัฒนาความรู้และทักษะในการ
คุ้มครอง ป้องกัน ด้านความปลอดภัยของตนเองและผู้รับบริการ เป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างความปลอดภัยใน
วิชาชีพของตนและการแสดงออกที่ถูกต้องทั้งในระดับสถานศึกษาและชุมชน สร้างกลไกและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบ รูปแบบ แนวทาง การป้องกันและแก้ปัญหาให้กั บ
ผู้เรียนปลอดภัยจากการถูกคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที พัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพในการ
เสริมสร้างความปลอดภัยในทุกระดับ
1. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกระดับความรุนแรง
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบ
ใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกั นและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
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1.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตาม
มาตรการที่กำหนด
1.๒ สถานศึกษา
(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการ
ป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว
(๒) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
(๓) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย
(๔) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้รับคำปรึกษา
ชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย
2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี
มีวินัย และรักษาศีลธรรม
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
2.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตาม
มาตรการที่กำหนด
2.๒ สถานศึกษา
(๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาโดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด
(๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม
ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
(1) พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูล
การลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลด
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน
(2) พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม
เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
(3) สนับ สนุน ส่งเสริม พัฒ นากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้ อจัดจ้างที่เป็น มิต รกั บ
สิ่งแวดล้อมและยกระดับสำนักงานเขตพื้นที่ต้นแบบและสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
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(4) พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้าน
การผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบเช่นการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก
และสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสำนักงานและสถานศึกษา
(5) ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(6) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(7) ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
(8) จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ
เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน
นโยบายที่ ๒ ด้านโอกาส
นโยบายด้านโอกาส เป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน และ
การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของ
ประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global
Goals for Sustainable Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
องค์กรปกครองท้องถิ่นหรือตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐาน
สถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนอย่างเพียงพอ และ
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ
และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจำเป็น ตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกัน
สิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน รวมทั้ง การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ ซึ่งต้องดำเนินการให้สอดคล้องกันโดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะ
รายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล
(Digital Literacy) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
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เป้าประสงค์
1. ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม
3. ส่งเสริมให้เด็กพิการและด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการดำเนิน
ชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
5. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
6. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด
๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ
๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
๔. ครูได้รับการสนับสนุ น วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่
๖. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
๘. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
10. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
11. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
1. สร้างความเสมอภาคเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ให้ทันสมัย สามารถนำมาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้มีเวทีที่เปิดกว้างที่เข้าถึงและแสดงศักยภาพได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง
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2. พัฒนาระบบและช่องทางในการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำและอาชีพตามความต้องการและ
ความถนัดของตนเอง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมทั่วถึง ครบทุกพื้นที่ เกิดการเรียนรู้เชิงรุก
มีการพัฒนาอาชีพ การมีงานทำและสร้างรายได้ ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างภาคภูมิ
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓
มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
๑. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และประเมินผล
(๒) จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผน
การจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
๑.๒ สถานศึกษา
(๑) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่
จัดทำแผนการรับนักเรียนทุกระดับ
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการการเรียนรู้
ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน
(4) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลได้เดิ นทางไปเรียน
อย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ
๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบท
ของพื้นที่
2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่างๆ เช่น
(๑) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
(๒) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๓) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา
(๔) มาตรฐานด้ า นเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล Digital Technology เป็ น ต้ น การกำหนดมาตรฐาน
สถานศึกษาด้านต่างๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา
เป็นสำคัญ
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2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตำบล ระดับอำเภอ
ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเน้น
สถานศึกษาระดับตำบล โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ
2.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ
๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ
เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติ ม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
จำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุน
ให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นที่
3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษา
อย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงาน
ต้นสังกัด
3.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา
เพื่อจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
3.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุน
กระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ และติดตาม กำกับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และมีความโปร่งใส
๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน
4.1 สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ส ถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง
4.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน
4.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็น
ห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
4.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียน
ทุกระดับอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
4.6 สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ด ิ จ ิ ท ั ล (Digital Device) และ
พั ฒ นาการสอนทั ก ษะดิ จ ิ ท ั ล (Digital Pedagogy) สำหรั บ ครู อ ย่ า งเหมาะสม เพื ่ อ เป็ น เครื ่ อ งมื อ ในการจั ด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4.7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอน
ทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT)
5. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
5.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดทำแผนงาน โครงการ
และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ
5.2 สถานศึกษา
(1) สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
(2) ส่งเสริม สนับ สนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒ นาเพื่ อปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ
และความถนัดของผู้เรียน
(3) ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
(4) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ
บทนำ
นโยบายด้านคุณภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจน
การพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมทั้ง ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผน
ทางการเงิน ที่เหมาะสมสามารถดำรงชีว ิต อย่างมีคุณค่ าโดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียน
สามารถกำกับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อ เนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความ
ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายและการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญา
แต่ละประเภทเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยมีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะด้านกีฬา
สู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ต้องตระหนักถึง ความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อำนวยการการเรียนรู้ทำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้
และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้า งนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนและมีบทบาทเป็น
นักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
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เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษ
ที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดชั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ
3. ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (*)
3. จำนวนผู ้ เ รี ย นได้ ร ั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพตามความถนั ด และความสามารถ (วิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)
4. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
5. จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒ นาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เพิ่มขึ้น
6. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
7. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
8. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุ
ปัญญารายบุคคล
9. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มขึ้น
10. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อการประกอบ
อาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการ และบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจน
ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
1. แนวทางดำเนินการคุณภาพองค์กร
ใช้ร ะบบสารสนเทศที ่ ทัน สมัย เพื ่ อประกอบการตั ดสิน ใจในการกำหนดทิศ ทาง นโยบายและการ
ขับเคลื่อนในการจัดการศึกษา ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการตามบริบท
ของพื้นที่และชุมชน มีกลไกในการบริหารจัดการ การติดตาม ควบคุม กำกับ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่างๆ หนังสือแบบเรียนใน
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
(๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(๓) ส่งเสริม สนั บสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าถึง
องค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
สถานศึกษา
(๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่างๆ หนังสือแบบเรียนใน
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
(๒) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
2. แนวทางดำเนินการคุณภาพบุคลากร
มีระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร ตามความจำเป็นและความต้องการของหน่วยงาน มีระบบการ
พัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน และบุคคล มีระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผล สร้างเสริม
ขวัญกำลังใจที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรสามารถขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยจัดการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
เทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.1 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒ นาคุณ ภาพครู จึงต้องดำเนิน การตั ้ งแต่ ก ารผลิต และการพั ฒ นาครู อย่า งต่ อ เนื ่ อ ง
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู
ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มี ระบบการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน
และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้าน
การสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
2.1.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ
การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ให้ผลิตครูท่มี ี
จิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2.2.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จะต้องดำเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่
ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรั บบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อำนวยการ
การเรียนรู้ ” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมในชั้นเรียน
ทำหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม
และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
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(๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการ
จำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
(๒) สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษา จัดให้มีห ลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒ นาครู
ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา
หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน
(๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้า
รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
(๖) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน(๗) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม พั ฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR)
ตามเกณฑ์ที่กำหนด
(7) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัด
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning)
(8) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการ
เรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction)
(9) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้าง
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
(๑0) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๑1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่
มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(๑2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนา
ตนเองผ่านระบบ Online
(๑3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ
และประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษา
ข้อกำหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ
(๑4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
๑) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
๒) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น
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๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล
๔) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ
๕) พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
3. แนวทางดำเนินการอาชีพการมีงานทำและรายได้
เสริมทักษะการเรีย นรู้ มุ่งสู่อาชีพ และการมีงานทำ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ผู้เรียนมี
สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร เป็นบุคคลที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเลือกเรียน
เพื่อการต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพ องค์กรภายนอกและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ส่งเสริม
สนับสนุนในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี
วินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้
ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ นำไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะ
พื้นฐานในการดำรงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขโดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
- มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓
(๒) ประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้
เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
(๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
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(๕) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัด
กิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ
ที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
(๖) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
สถานศึกษา
(๑) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(๒) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น
(Independent Study : IS)
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และ
ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์
(๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ
นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และ
สนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจเมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ
ได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง
(๕) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and EmotionalLearning : SEL)
(๖) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ
นโยบายด้านประสิทธิภาพ มุ่งเน้นบริหารจัดการโดยใช้เขตพื้นที่เป็นฐาน และใช้นวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค ทั้งในระดับคลัสเตอร์ เขตพื้นที่ สหวิทยาเขต เครือข่าย และ
สถานศึกษา บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาทุกระดับ ร่วม
รับผิดชอบต่อผลของการจัดการศึกษาในทุกระดับ และสามารถสะท้อนข้อมูลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างกลไกใน
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการจัดการศึกษา และเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2. พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่
สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
3. บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 น้อยกว่า
20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งใน
พื้นที่ลักษณะพิเศษ
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5. สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึ กษา และการเพิ่มความ
คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
3. โครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
5. ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
6. ร้อยละของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและ
การจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
บริหารจัดการโดยใช้เขตพื้นที่เป็นฐาน และใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่
ส่วนภูมิภาค ทั้งในระดับคลัสเตอร์ เขตพื้นที่ สหวิทยาเขต เครือข่าย และสถานศึกษา บริหารจัดการโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาทุกระดับ ร่วมรับผิดชอบต่อผลของการจัดการศึกษาใน
ทุกระดับ และสามารถสะท้อนข้อมูลสู่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการจัด
การศึกษา และเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษาเป็นมาตรการ
กระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุม
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่ว ไป
โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อำนาจ และโครงสร้าง
การกำกับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา
(๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่และอำนาจ องค์ประกอบ จำนวนกรรมการ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา
หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา
ให้มีความหลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่
(๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่ม สถานศึกษาจัดหา
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล
เพื่อมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
(๔) สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษา ศึกษา วิเ คราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้
สอดคล้องกับการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
(๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(๖) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหาร
จัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น
(๗) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน
ในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
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(๘) สำนักงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา นำผลการประกันคุณภาพการศึ กษามาใช้ใ นการวางแผน
การปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
(๙) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา
รูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(๑๐) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ
และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่
(๑๑) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจให้อย่างเป็นอิสระในการบริหารและ
จัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้
(๑๒) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
๒. พัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานทั้งระดับสำนักงานส่วนกลาง และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย
มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรม
และความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช้ในการบริหารงาน
(๔) ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาโดยใช้ พ ื ้ น ที ่ เ ป็ น ฐาน ( Area-based
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs”
(๕) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
(๖) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตกลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
(๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสั งคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพื้นที่
(๘) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(๙) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๓. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา
เป็นมาตรการที่เน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
ผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์
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ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้ำซ้อนในการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถกำหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียนและ
สถานศึกษาโดยตรง
(๒) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
(๓) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนเพื่อลด
ความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย
(๔) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบธนาคาร
๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริ ห ารอย่ า งเป็ น ระบบ นำไปสู ่ ก ารนำเทคโนโลยี ก ารวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ( Big Data Technology)
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่นๆ
ที่จำเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และ
ความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนำ Cloud
Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaSPaaSและ SaaSและพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล
(Digital Platform) ระบบบริ หารงานสำนักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัส ดุ
ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดในรูปแบบ Private
Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaSPaasและ SaaS
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล ของนักเรีย นใน
ฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ
(๓) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษาทั้ง
ระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอก
สังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทำงานร่ วมกับแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลต่างๆ
(๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และ
ศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
(๕) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ

-43-

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
นโยบายที่ ๑ ด้านความปลอดภัย
กลยุทธ์หน่วยงาน : ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
โครงการ/กิจกรรม
1. การป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
3. ลูกเสืออาสาพัฒนา ทำความดีและบำเพ็ญประโยชน์
4. สร้างจิตสำนึกวิถีใหม่และนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา
สู่ชุมชน
5.สร้างจิตสำนึกและการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(Business Continuity Plan) พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
"วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ"
6. การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบ
เขา) ครั้งที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2564
7. กีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 3 ประจำปี
2564
8. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจิตวิทยาเชิงบวก

งบประมาณ
งบ สพม.30 งบ สพฐ. /
หน่วยงานอื่น

ผู้รับผิดชอบ

15,000
30,000

134,000
195,000
-

นายยุทธศักดิ์ ผลกอง
นายยุทธศักดิ์ ผลกอง
นายกันต์ชย ธุลีจันทร์
นายกันต์ชย ธุลีจันทร์

20,000

-

1. นายชาตรี ทวีนาท
2. นายพฤษชาติ กองพันธ์

300,000

-

40,000

-

10,000
415,000

329,000

1. นางกัญญาณัฐ สมบัตธิ ีระ
2. นายกันต์ชย ธุลีจันทร์
1. นางกัญญาณัฐ สมบัตธิ ีระ
2. นายกันต์ชย ธุลีจันทร์
นายวสันต์ ตั้งฐานะสกุล

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส
กลยุทธ์หน่วยงาน : ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
1. การจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สู่ความมั่นคงและยั่งยืน
2. ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา
3. การจัดการระบบข้อมูลนักเรียนยากจนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
4. พัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
5. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
6. พัฒนากระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม

งบประมาณ
งบ สพม.30 งบ สพฐ. /
หน่วยงานอื่น
30,000

-

7,000
20,000
57,000

16,000
20,000
10,000
100,000
146,000

ผู้รับผิดชอบ
นายปรีดา นิตยารส
น.ส.ธัญพร ตรีมูรติ
นางปิยะนันท์ มโนธรรม
นางปิยะนันท์ มโนธรรม
นางปิยะนันท์ มโนธรรม
นางรุ่งเรือง รักษ์มณี
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นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์หน่วยงาน : - ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรม
1. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.)
(50,000)
กิจกรรมที่ 2 องค์กรแห่งคุณธรรม
(32,000)
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ
(36,000)
2. การขับเคลื่อนหลักสูตรจิตอาสา 904 ลงสู่สถานศึกษา
3. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรมที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่
สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(Independent Study : IS) ที่สอดคล้องกับทักษะทีจ่ ำเป็นในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 7 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและศักยภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
กิจกรรมที่ 9 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
4. การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564
5. การพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน
6. พัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียน แข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
7. การอบรมพัฒนาผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำโรงเรียน เพือ่ ป้องกัน
ภัยคุกคามไซเบอร์
8. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
9. นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่ วิถี
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้คู่มือการรายงานผล
การปฏิบัติงาน ด้วย MPCh Model

งบประมาณ
งบ สพม.30 งบ สพฐ. /
หน่วยงานอื่น
-

118,000

30,000

160,000

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.กาญจนา ประทุมวงศ์

นางวิริยะสมร บัวทอง
นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ

7,000
7,000

นางวนิชา ประยูรพันธ์
นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์

17,000
7,000

นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม
นางสาววชิรา บุญเกือ้
นางสาวกาญจนา ประทุมวงศ์

7,000
7,000

นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์
นายปรีดา นิตยารส

50,000

นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี

8,000

นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี

350,000

-

นางวนิชา ประยูรพันธ์
น.ส.อรัญฌญา รักษาพันธุ์
นายปรีดา นิตยารส

20,000

-

10,000

30,000
-

70,000
240,000
150,000

-

นางปิยะนันท์ มโนธรรม
นายชาตรี ทวีนาท
นายพงศธร ซุยสี
นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี
นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี
นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี

10,000

-

นางวิริยะสมร บัวทอง

-45โครงการ/กิจกรรม
12. การพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการใช้ Platform AI ของ CIRA CORE
เพื่อจัดการเรียนการสอนปัญญาประดิษฐ์
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แพลตฟอร์ม ดิจิตัล อัจฉริยะ
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในวิถีใหม่
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เชื่อมโยงอาชีพและเป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT)
13. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
14. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน
15. การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
16. พัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
17. พัฒนาครูแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและอาชีพ
18. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
กิจกรรมที่ 3 การยกย่องเชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจข้าร่าชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
19. จัดงานวันครูครั้งที่ 65 ประจำปีงบประมาณ 2564
20. การพัฒนาทักษะการสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนและพัฒนา
ทักษะการพัฒนาระบบสารสนเทศประจำโรงเรียนด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อ
บริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน
21. โครงการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินยั คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

งบประมาณ
งบ สพม.30 งบ สพฐ. /
หน่วยงานอื่น

ผู้รับผิดชอบ

10,000

-

นางวิริยะสมร บัวทอง

10,000
10,000
10,000

-

นางสาวเขมิกา สาทัน
น.ส.อรัณฌญา รักษาพันธุ์
นางปรียารัตน์ ขาวปั้น

10,000

-

นายปรีดา นิตยารส

10,000
26,000
4,000

10,000

น.ส.ปภาวรา ประเสริฐ
น.ส.ธัญพร ตรีมูรติ
น.ส.ธัญพร ตรีมูรติ

-

102,600
30,000

90,000

-

นายกันต์ชย ธุลีจันทร์
น.ส.ธัญพร ตรีมูรติ
นางปิยะนันท์ มโนธรรม
1. นางศุลีพร ประการแก้ว
2. นายธวัชชัย เต็งชัยภูมิ
3. นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์
4. นางสาวปรียาภรณ์
อุดมเศรษฐ์

10,000

-

นายชาตรี ทวีนาท
นายชาตรี ทวีนาท
นายพงศธร ซุยสี

80,000

-

ส.ต.อ.สมพร ฟุ้งสกุล
นายศรายุทธ อยู่ภกั ดี

1,260,000

450,600
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นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์หน่วยงาน : - ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
งบ สพม.30 งบ สพฐ. /
หน่วยงานอื่น

ผู้รับผิดชอบ

1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามวิถีคุณภาพของโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

10,000

-

น.ส.ปภาวรา ประเสริฐ

36,000

-

4. การพัฒนาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

49,000

-

5. พัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา สพม.30

20,000

-

6. โครงการบริหารงานบุคคลและอัตรากำลังในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

10,000

-

7. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8. การพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ และการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบภายใน
9. พัฒนาบุคลากรด้านระบบการบริหารจัดการศึกษา

10,000
26,000

-

นางกาญจน์สุดา
จีรภัทร์อติชัย
1. นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ
2. นางวิริยะสมร บัวทอง
3. นางจิโรบล เคาภูเขียว
1. นางวนิชา ประยูรพันธ์
2. นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม
3. นางสาววชิรา บุญเกื้อ
4. น.ส.อรัญฌญา รักษาพันธุ์
5. น.ส.กาญจนา ประทุมวงศ์
1. นายชาตรี ทวีนาท
2. นางจรุงจิตร ฝางชัยภูมิ
3. นายพฤษชาติ กองพันธ์
1. นางศุลีพร ประการแก้ว
2. นางวิไลลักษณ์ ฦาชา
3. นางธัญชนก ชาติประมง
4. นายธวัชชัย เต็งชัยภูมิ
5. นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์
6. นายภาวัต ภูมิคอนสาร
นายเอกชัย อ้อทอง
นางสาวสมจิตร ตั้งเพียร

-

-

161,000

250,000

250,000

1. นายชาตรี ทวีนาท
2. นางจรุงจิตร ฝางชัยภูมิ
3. นายพฤษชาติ กองพันธ์

-471. ชื่อโครงการ การป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นายยุทธศักดิ์ ผลกอง และคณะ โทรศัพท์ 0 – 4405 – 6766 ต่อ 24
โทรสาร 0 – 4405 - 6768 E-mail rapinpaivan@hotmail.com
2. หลักการและเหตุผล
ในสภาพสังคมปัจจุบันที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งความล้ำสมัยของเทคโนโลยี
การสื่อสาร ความหลากหลายของเชื้อชาติ วัฒนธรรมการหล่อหลอมความคิดและความเชื่อของกลุ่มคน ที่บุคคลในสังคม
ต้องตั้งรับกับการมีวิถีชีวิตยุคใหม่อย่างมีวิจารณญาณ ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนต้องปรับตัว เพื่อให้ดำเนินชีวิตได้
อย่างเหมาะสม มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆเช่นการปรับตัว อารมณ์และจิตใจ สุขภาพ ความรุนแรง เกม ยาเสพติด
เพศ ฯลฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตผู้เรียน พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัย พิบั ติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ จึงได้จัดทำโครงการ พัฒนาทักษะชีวิตเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ “ยาเสพติด ความรุนแรง ค้ามนุษย์ ตั้งครรภ์ในวัยเรียน และเด็กติดเกมส์ ” ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงภัยอันตราย และความเสี่ยงต่อยาเสพติด
3.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่ อ ความมั่ น คง เช่ น ภั ย จากยาเสพติ ด ความรุ น แรง การคุ ก คามในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น การค้ า มนุ ษ ย์
อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆ
3.3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และมีศีลธรรม
3.4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ อย่างได้ผล สามารถดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
.

4. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
ผู้เข้าอบรมจากโรงเรียนในสังกัด 37 โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆ ผู้เข้าอบรมทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และมีศีลธรรม มีทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ
สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ อย่างได้ผล สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

-484.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
4.2.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงภัยอันตราย และความเสี่ยงต่อยาเสพติด
4.2.2 ผู้เข้าอบรมทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงภัยอันตราย และความเสี่ยงต่อยาเสพติด
5.2 ผู้เข้าอบรมทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง
5.3 ผู้เข้าอบรมทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
5.4 ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆอย่างได้ผล
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ นักเรียนจากโรงเรียนสังกัด 37 โรงเรียน จำนวน 600 คน คณะทำงานและวิทยาการ 40 คน
6.2 เชิงคุณภาพ ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกิดจิตสำนึก มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ มกราคม - กันยายน 2564
๘. ความสอดคล้อง
• . เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
8.2. ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- เป้าหมาย
- คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่
- สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
- ประเด็น
- 4.2.3. ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น
- 4.5.1. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
- 4.5.2. การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
8.3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
8.4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร์ที่ 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
8.5. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
- การพัฒนาการเรียนรู้
- การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
8.6. นโยบายรัฐบาล ด้าน
- การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

-498.7. แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)
- นโยบ ายที่ 1 ด้ า น ความป ลอดภั ย พั ฒ นาระบ บ และกลไกใน การดู แ ลความปลอดภั ย
ให้ กั บ ผู้ เ รี ย น ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และสถานศึ ก ษา จากภั ย พิ บั ติ แ ละภั ย คุ ก คามทุ ก รู ป แบบ
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 134,000 บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน 134,000 บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ..................................... บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .................................................................
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
รวม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ 2564
134,000
134,000
ปีงบประมาณ …………….
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 134,000
11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1

กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ “
ยาเสพติด ความรุนแรง ค้ามนุษย์ ตั้งครรภ์ในวัย
เรียน และเด็กติดเกมส์ ”

- ค่าอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ 2 มื้อๆละ 100
บาท x 640 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มือ้ ๆละ 35
บาท x 640 คน x 2
- ค่าวิทยากร
- ค่าวัสดุ
-ค่าสถานที่
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใช้
134,000

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย

วัสดุ

64,000
44,800
12,000
5,000
134,000

12,000

8,000
116,800

5,200

* ขอถัวจ่ายทุกรายการ
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
ระยะเวลา/สถานทีด่ ำเนินงาน
1 การจัดเตรียมโครงการ
1.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ม.ค. – ก.พ. 64 /ห้องประชุม 2
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
สพม.30
1.3 นำเสนอเพื่อขออนุมัติ
2 การดำเนินงานอบรมโครงการฯ
2.1 เชิญวิทยากร / เชิญผู้เข้าอบรม
มี.ค. – ก.ย. 64 /ห้องประชุม 1
2.2 เตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
สพม.30
2.3 ดำเนินการฝึกอบรมฯ
3 การตรวจสอบ กำกับติดตาม
3.1 ประเมินผลผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ
ก.ย. 64 /ห้องประชุม 1 สพม.30
โครงการฯ
4 การทบทวน สะท้อนผล รายงานผล 4.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ
ก.ย. 64 / สพม.30
4.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา

-5013. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
13.1.1 ระหว่างดำเนินงานตามแผนงาน อาจมีกิจกรรมอื่นเข้ามาแทรก ทำให้ไม่สามารถดำเนิ นการ
ตามกำหนดเวลาได้
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
13.2.1 วางแผนการดำเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ และหากมีปัญ หาให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับขั้น
13.2.2 เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ และสามารถกระตุ้นจิตสำนึกของผู้เข้าอบรมได้
14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)

วิธีประเมิน

ร้อยละ 80

- การสังเกต

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม

ร้อยละ 80

- การติดตาม

- แบบรายงาน

14.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนที่เข้าอบรมได้รับการอบรมทักษะชีวิต
14.2 เชิงคุณภาพ

- ร้ อ ยละ ๑๐๐ ของนั กเรี ย นที่ เข้ารั บ การอบรมมี ก าร
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

-511. ชื่อโครงการ ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นายยุทธศักดิ์ ผลกอง และคณะ โทรศัพท์ 0 – 4405 – 6766 ต่อ 24
โทรสาร 0 – 4405 - 6768 E-mail rapinpaivan@hotmail.com
2. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดนโยบายในการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียนเพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ๓ ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน มีแนวทางกิจกรรมคือ เป็นกิจกรรมเชิงลึกที่ นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดมโน
สำนึ ก รู้ ผิ ด ชอบชั่ ว ดี มี วิถี ป ฏิ บั ติ อั น ดี งามในชี วิ ต จริง และมี ส่ ว นร่ว มกิ จ กรรมอย่ างจริงจั งให้ ค รอบคลุ ม ผู้ เรี ย นทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระบบสถานศึกษาและการศึกษานอกระบบ พร้อมทั้งใช้กระบวนการลูกเสือขยายผลไปยังกลุ่มผู้เรียน
ที่เป็นลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และลูกเสือชาวบ้าน เพื่อให้เรียนรู้และยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต โดยจัดทำเป็นหลักสูตร
ลูกเสือและคู่มือการฝึกอบรมตามหลักสูตร ทั้ง ๓ เรื่อง คือ หลักสูตรลูกเสือประชาธิ ปไตย หลักสูตรลูกเสือคุณธรรม และ
หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโดยผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถรับเครื่องหมายวิชาพิเศษสำหรับ
ลูกเสือแต่ละหลักสูตร และขยายผลจัดตั้งเป็นกองลูกเสือในสถานศึกษาได้
ดังนั้ นเพื่อให้ การขับ เคลื่อนนโยบายดังกล่ าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๐ จึงจั ดทำโครงการฝึ กอบรมหลั กสูตรลู กเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่ อพั ฒ นาระบบและกลไกในการดูแลความ
ปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติแ ละภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงภัยอันตราย และความเสี่ยง
ต่อยาเสพติด
๒. เพื่อสร้างตระหนักให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับพิษภัย และบทลงโทษ ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด
๔. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน
4. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
ลูกเสือ – เนตรนารี จากโรงเรียนในสังกัด 37 โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความรู้ ความเข้าใจ
ถึงภัยอันตราย และความเสี่ยงต่อยาเสพติด ตระหนักเกี่ยวกับพิษภัย และบทลงโทษ ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
มีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดและเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
4.2.1. เพื่อสร้างตระหนักให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับพิษภัย และบทลงโทษ ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
4.2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด
4.2.3 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน

-525. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงภัยอันตราย และความเสี่ยงต่อยาเสพติด
5.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับพิษภัย และบทลงโทษ ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
5.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด
5.4 การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ ลูกเสือเนตรนารีจากโรงเรียนสังกัด 37 โรงเรียน จำนวน 300 คน คณะทำงานและวิทยากร
30 คน
6.2 เชิงคุณภาพ ร้อยละของลูกเสือ-เนตรนารี ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงภัยอันตราย และความ
เสี่ยงต่อยาเสพติด เรียนรู้เกี่ยวกับพิษภัย และบทลงโทษ ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีความพร้อมสามารถรับมือ
ภัยจากยาเสพติด และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ มกราคม - กันยายน 2564
๘. ความสอดคล้อง
8.1. เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
8.2. ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- เป้าหมาย
- คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่
- สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
- ประเด็น
- 4.2.3. ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น
- 4.5.1. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
- 4.5.2. การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
8.3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
8.4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร์ที่ 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
8.5. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
- การพัฒนาการเรียนรู้
- การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
8.6. นโยบายรัฐบาล ด้าน
- การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.7. แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)
- นโยบ ายที่ 1 ด้ า น ความป ลอดภั ย พั ฒ นาระบ บ และกลไกใน การดู แ ลความปลอดภั ย
ให้ กั บ ผู้ เ รี ย น ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และสถานศึ ก ษา จากภั ย พิ บั ติ แ ละภั ย คุ ก คามทุ ก รู ป แบบ
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 195,000 บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน .................... บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน 195,000 บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .................................................................

-5310. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1

ปีงบประมาณ 2564

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
195,000

ไตรมาสที่ 4

รวม
195,000

ปีงบประมาณ …………….
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนแปดเหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 195,000
11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1

กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ “
ยาเสพติด ความรุนแรง ค้ามนุษย์ ตั้งครรภ์ในวัย
เรียน และเด็กติดเกมส์ ”

- ค่าอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ 7 มื้อๆละ 55 บาท
x 330 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มือ้ ๆละ 30
บาท x 330 คน
- ค่าวิทยากร
- ค่าวัสดุ
-ค่าสถานที่
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใช้
195,000

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย

วัสดุ

127,050
39,600
20,000
3,350
195,000

2,0000

5,000
171,650

3,350

* ขอถัวจ่ายทุกรายการ
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
ระยะเวลา/สถานทีด่ ำเนินงาน
1 การจัดเตรียมโครงการ
1.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ม.ค. – ก.พ. 64 /ห้องประชุม 2
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
สพม.30
1.3 นำเสนอเพื่อขออนุมัติ
2 การดำเนินงานอบรมโครงการฯ
2.1 เชิญวิทยากร / เชิญผู้เข้าอบรม
มี.ค. – ก.ย. 64 /ห้องประชุม 1
2.2 เตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
สพม.30
2.3 ดำเนินการฝึกอบรมฯ
3 การตรวจสอบ กำกับติดตาม
3.1 ประเมินผลผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ
ก.ย. 64 /ห้องประชุม 1 สพม.30
โครงการฯ
4 การทบทวน สะท้อนผล รายงานผล 4.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ
ก.ย. 64 / สพม.30
4.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
13.1.1 ระหว่างดำเนินงานตามแผนงาน อาจมีกิจกรรมอื่นเข้ามาแทรก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ
ตามกำหนดเวลาได้
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
13.2.1 วางแผนการดำเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ และหากมีปัญ หาให้ปรึกษาผู้บั งคับบั ญชา
ตามลำดับขั้น
13.2.2 เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ และสามารถกระตุ้นจิตสำนึกของผู้เข้าอบรมได้

-5414. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)

วิธีประเมิน

ร้อยละ 100

- การสังเกต

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม

ร้อยละ 100

- การติดตาม

- แบบรายงาน

14.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนที่เข้าอบรมได้รับการอบรมลูกเสือต้านภัย

ยาเสพติด
14.2 เชิงคุณภาพ

- ร้ อ ยละ ๑๐๐ ของนั กเรี ย นที่ เข้ารั บ การอบรมมี ก าร
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

-551. ชื่อโครงการ ลูกเสืออาสาพัฒนา ทำความดีและบำเพ็ญประโยชน์
 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นายกันต์ชย ธุลีจันทร์ และคณะ โทรศัพท์ 0 – 4405 – 6766 ต่อ 24
โทรสาร 0 – 4405 - 6768 E-mail tum_kaset@hotmail.com
2. หลักการและเหตุผล
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาส่งเสริมและพัฒนา
กิจการลูกเสือ เน้นการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนโดยกระบวนการลูกเสือ สนับสนุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม
สร้างความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจวิถีชี วิตแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ท รงเป็น ประมุข ส่งเสริมกระบวนการลูกเสือในการพัฒ นาคนและแก้ไขปัญหาสังคม เน้นการจัดมวล
กิจกรรมลูกเสือให้มีคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ (รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ,ขยัน ประหยัด ซื่อสั ตย์
อดทน, มีวินัย, ใฝ่เรียนรู้, อยู่อย่างพอเพียง, มุ่งมั่นในการทำงาน, รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ) พัฒนาการจัดมวล
กิจกรรมลูกเสือให้มีคุณค่า ได้ทำกิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ม มีส่วนช่วยเหลือผู้อื่น มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติด
การมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ จึงจัดทำ “โครงการลูกเสืออาสาพัฒนา ทำความดีและบำเพ็ญ
ประโยชน์” เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรม
ลูกเสือ โดยการเน้นให้ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ปฏิบัติกิ จกรรมด้านจิตอาสาการพัฒนาทำความดี และบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ มีวินัยและรักษาศีลธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
และวัฒ นธรรม เสริมสร้างทักษะชีวิต ตลอดจนการแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลั กของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อน้ อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้ าเจ้าอยู่หั ว รัช กาลที่ 10 สู่ การปฏิ บัติ
โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ
3.2 เพื่อปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนา และบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะ
3.3 เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี มีวินัย มีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง
3.4 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อจัดการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความเข้ าใจ และสามารถรับมือ
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง
4. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
ลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนในสังกัด เกิดจิตสำนึกในการมีจิตสาธารณะ มีจิตอาสารับผิดชอบต่อครอบครัว
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
4.2.1 มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว และผู้อื่น
4.2.2 มีการแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
4.2.3 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิต

-565. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 สามารถน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ โดยผ่าน
กิจกรรมลูกเสือ
5.2 สามารถปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนา และบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะ
5.3 เกิดทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถกู ต้องต่อบ้านเมือง
5.4 เกิดการเรียนรู้ในการจัดการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิ งปริ ม าณ ลู ก เสื อ เนตรนารี และผู้ บั งคั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ จากโรงเรี ย นสั ง กั ด และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 70 คน (2 ครั้ง)
6.2 เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิตสำนึกในการมีจิตสาธารณะ ทำความดีและบำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม สามารถน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การ
ปฏิบัติ โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ มกราคม - กันยายน 2564
8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
- ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน –
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การสร้างสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และ 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) 3. ด้านคุณภาพ 3.1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 15,000 บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน 15,000 บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ..................................... บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .................................................................
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2564

แผนการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
8,350
6,650
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ไตรมาสที่ 4

รวม
15,000

-5711. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรมที่ 1 – บำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์
และพัฒนาท้องถิ่น ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ
หน้า ม.ราชภัฏชัยภูมิ - บ้านห้วยชัน
- ค่าอาหารแบบกล่อง 1 มื้อๆละ 60 บาท จำนวน 70 คน
(1 x 70 คน x 60 บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มือ้ ๆละ 35 บาท จำนวน 70 คน
(1 x 70 คน x 35 บาท)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
2 กิจกรรมที่ 2 – บำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์
และพัฒนาท้องถิ่น ณ วัดบริบรู ณ์ บ้านขี้เหล็กใหญ่
- ค่าอาหารแบบกล่อง 1 มื้อๆละ 60 บาท จำนวน 70 คน
(1 x 70 คน x 60 บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มือ้ ๆละ 35 บาท จำนวน 40 คน
(1 x 70 คน x 35 บาท)
รวม (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
* ขอถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณที่ใช้

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ

8,350
4,200
2,450
1,700
6,650
4,200
2,450
15,000

13,300

1,700

12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
1

กิจกรรม
การจัดเตรียมโครงการ

2

การดำเนินงานฝึกอบรมโครงการฯ

3

การตรวจสอบ กำกับติดตาม
โครงการฯ
การทบทวน สะท้อนผล รายงานผล

4

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
1.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
1.3 นำเสนอเพื่อขออนุมัติ
2.1 เชิญผู้เข้าโครงการ
2.2 ประสานงานโครงการ
2.3 ดำเนินการฝึกอบรมฯ
3.1 ประเมินผลผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ
4.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ
4.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
ม.ค. - ก.พ. 64 /กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา สพม.30
มี.ค. - ก.ย. 64 /สถานที่จดั กิจกรรม
โครงการฯ
ม.ค. -ก.ย. 64 /กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา สพม.30
ก.ย. 64 / กลุ่มส่งเสริมการจัดการ
ศึกษา สพม.30

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
13.1.1 การจัดกิจกรรมนอกสถานที่อาจมีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทาง
13.1.2 การจัดกิจกรรมกลางแจ้งอาจส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเจ็บป่วย หรือไม่สบาย
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
13.2.1 แจ้งให้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเป็นผู้ควบคุมไปด้วยทุกครั้ง พร้อมทั้งกำชับโรงเรียน ให้ตรวจสภาพรถ
ก่อนออกเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเสมอ
13.2.2 จัดเตรียมอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น หรือเตรียมน้ำดื่มให้เพียงพอกับความต้องการ

-5814. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)

14.1 เชิงปริมาณ
14.1.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน (ต่อครั้ง/ ต่อวัน)
1. ร้อยละ 100
14.1.2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ร้อยละ 80
14.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถทำ ร้อยละ 100
กิ จ กรรมจิ ต อาสา ด้ า นการพั ฒ นา ทำความดี และบำเพ็ ญ
ประโยชน์ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะชี วิ ต มี จิ ต อาสาต่ อ สั ง คม รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้ อ ม สามารถรั บ มื อ ภั ย คุ ก คามทุ ก รู ป แบบ และมี ก าร
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

1. การร่วมกิจกรรม 1. บัญชีลงเวลา
2. การสอบถาม
2. แบบสอบถาม
1. การสังเกต
2. การปฏิบัติ

1. แบบสังเกต
2. ตรวจผลงาน
จากการปฏิบัติจริง

-591. ชื่อโครงการ สร้างจิตสำนึกวิถีใหม่และนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาสูช่ ุมชน
 โครงการต่อเนื่อง
 โครงการใหม่
(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ตดิ ต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นายกันต์ชย ธุลจี ันทร์ และคณะ โทรศัพท์ 0 – 4405 – 6766 ต่อ 24
โทรสาร 0 – 4405 – 6768 E-mail tum_kaset@hotmail.com
2. หลักการและเหตุผล
สถานการณ์ ขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงต้นเหตุของปัญ หาขยะที่เกิดจากชีวิตประจำวันของทุ ก
คน การกำจัดขยะจากหน่วยงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็นการกำจัดที่ กลางทางและปลายทาง ทั้ง ๆ ที่ความจริง
ควรแก้ที่ต้นทาง โดยต้องปรับเปลี่ย นพฤติกรรมของคนเป็นหลัก เช่น การคัดแยกขยะต้องเริ่มจากหน่วยสังคมเล็กๆ นั่นคือใน
ครัวเรือน โดยสถานศึกษาต้องเป็นต้นแบบให้ความรู้ ที่ถูกต้อง รวมถึงบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการสร้าง
วินัยด้านการลดใช้รวมทั้งนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ทำให้เกิดขยะน้อยลง ซึ่งถือเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว โดยต้องทำให้เป็น
ระบบเพื่อความยั่งยืน
ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกวิถีใหม่และนวัตกรรมด้าน
การบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาสู่ ชุมชน เพื่ อสร้างจิต สำนึ กที่ดี ให้กับ นักเรียนที่ เป็ นเยาวชนไทยรุ่นใหม่ น้อมนำศาสตร์
พระราชาสู่การแก้ไขปัญ หาขยะและสิ่งแวดล้อม โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal
มุ่งเน้นการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี มีความปลอดภัยจากโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ มีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องในการลด คัดแยกปริมาณขยะ
และนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงสร้างนวัตกรรมที่ลดหรือกำจัดขยะและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียน พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เพื่อขยายผลสู่ชุมชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกวิถีใหม่ในการบริหารจัดการขยะให้นักเรียนที่ถูกต้อง ปลอดภัย มีการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
3.2 เพื่อเป็นเวทีการแสดงความคิดสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการขยะที่เป็นมิตร กับ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาสู่ชุมชน
3.3 เพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม
4. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
นักเรียนจากโรงเรียนในสั งกัด เกิด จิต สำนึกวิถีใหม่ด้ านการจั ด การปั ญ หาขยะและการอนุ รักษ์ สิ่งแวดล้ อมที่ ถูกต้ อง
ปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด -19 และมีความรู้ความเข้าใจการลด คัดแยกขยะ
และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รวมถึง
สร้างสื่อนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
มีการขยายผลสู่ชุมชน จนสามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ต้นแบบได้
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
4.2.1 มีความเข้าใจวิถีชีวิตใหม่ในการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องและปลอดภัย ฯลฯ
4.2.2 มีการใช้ศาสตร์พระราชาในการสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการขยะ
4.2.3 มีการผลิตสื่อนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาสูช่ ุมชนทีส่ ร้างสรรค์ ใช้วัสดุที่หาง่าย ประหยัด
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-605. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 เกิด ความรู้ความเข้าใจและจิ ต สำนึ กวิ ถีใหม่ ในการบริหารจั ด การขยะในสถานศึกษาที่ ถูกต้ อง ปลอดภั ย มี การจั ด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
5.2 เกิดการแสดงความคิดสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการขยะ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษาสู่การพัฒนาชุมชน
5.3 สามารถน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ นักเรียนจากโรงเรียนสังกัดทุกโรงเรียน
6.2 เชิงคุณ ภาพ ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกิดจิตสำนึก มีความรู้ ในการลดคัดแยกขยะ และนำกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่อย่างถูกต้อง มุ่งเน้นความปลอดภัยต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถสร้างสื่อนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้โรงเรียนและขยายผลสู่ชุมชนได้
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ เมษายน - กันยายน 2564
8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เป้าหมาย อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ อย่างยั่งยืน
มีสมดุล
- ประเด็น สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสั งคมเศรษฐกิจสีเขียว และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็น
มิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การฟื้นฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบั บที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) 1.ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับ
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและ และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ,
3. ด้านคุณภาพ 3.2) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดิจิตอล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 30,000 บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน 30,000 บาท

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2564

ไตรมาสที่ 1

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
30,000
รวมทั้งสิ้น (สามหมื่นบาทถ้วน)

รวม
30,000
30,000

-6111. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

งบประมาณ
ที่ใช้

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
การประกวดคลิปวิดีโอ/สารคดีสั้น ผลงานนวัตกรรม
ด้านการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาสู่ชุมชน
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อๆละ
35 บาท x 7 คน
1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
1.3 ค่าวัสดุ (โล่รางวัล)
1.4 เงินรางวัลและเกียรติบตั ร จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล
1.5 เงินสนับสนุนโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม
รวมงบประมาณ

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ

30,000
245
7,000
5,000
5,000
3,000
2,000
2,000
5,755
30,000

* ขอถัวจ่ายทุกรายการ

12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
1

กิจกรรม
การเตรียมจัดทำโครงการ

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
1.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.2 ขออนุมัตโิ ครงการ
1.3 แต่งตั้งคณะทำงาน
2.1 แจ้งโรงเรียนในสังกัด
2.2 เตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
2.3 ประชุมคณะทำงาน
2.3 ดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ
3.1 กำกับติดตามผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

2

การดำเนินงานตามโครงการ

3

การกำกับติดตามโครงการ

4

การทบทวน สะท้อนผล ประเมินผล 4.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
4.2 รายงานผลโครงการต่อผู้บริหาร

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
ม.ค. – ก.พ. 64 /กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา สพม.30
เม.ย. – ก.ย. 64 /ห้องประชุม 2
สพม.30
ก.ย. 64 /กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพม.30
ก.ย. 64 / กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา สพม.30

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
13.1.1 สถานศึกษาในสังกัดส่งผลงานเข้าร่วมโครงการน้อย
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
13.2.1 ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง และสร้างรางวัลหรือผลตอบแทนที่ดี

-6214. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
14.1 เชิงปริมาณ
- โรงเรียนส่งคลิปสื่อนวัตกรรมในการจัดการขยะ เพื่อเข้าร่วม
โครงการ
14.2 เชิงคุณภาพ
- เกิ ดจิต สำนึก มีค วามรู้ในการนำศาสตร์พ ระราชามาบริห าร
จัดการขยะอย่างถูกต้อง มุ่งเน้นความปลอดภัยตามแนววิถีชีวิต
ใหม่ เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
- เกิ ด สื่ อ นวัต กรรมการจั ด การขยะที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนและขยายผลสู่ชุมชนได้

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

ร้อยละ 80

- การสังเกต

- ใบสมัคร

ร้อยละ 80

- การให้คะแนน
- การติดตาม

- เกณฑ์การตัดสิน
- แบบรายงาน

-63. ชื่อโครงการ สร้างจิตสำนึกและการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan)
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”
 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นายชาตรี ทวีนาท โทรศัพท์ 08-1661-1757
โทรสาร 040-056768 ถึง 9 E-mail taweenact@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล นายพฤกษชาติ กองพันธ์ โทรศัพท์08-0002-5528
โทรสาร 040-056768 ถึง 9 E-mail budsober@gmail.com
2. หลักการและเหตุผล
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เห็นชอบแนวทางและ มาตรการที่
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการบริห ารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต เพื่อให้ สามารถปฏิบัติภ ารกิจหลักหรืองาน
บริการที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤตและมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร.เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน
การดำเนินการให้แก่หน่วยงานของรัฐ และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน 31มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเตรียม
ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต โดยให้หน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยงานดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต (Business Continuity Plan) ให้เป็ น ปัจจุบัน โดยนํามาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการ
บริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการ
จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง หรือที่เรียกว่า “ Business Continuity Plan (BCP)” สามารถ นําไปใช้ในการตอบสนอง
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ส ภ า ว ะ วิ ก ฤ ต ห รื อ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ฉุ ก เ ฉิ น ต่ า ง ๆ ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ห ตุ อุ ท ก ภั ย
เหตุอัคคีภัย เหตุประท้วง/จลาจล เหตุการณ์ โรคระบาด หรือเหตุภัยอื่น ๆ ที่ ส่งผลให้ หน่วยงานต้องหยุดดําเนินงาน
หรือไม่สามารถให้บริการผู้รับบริการประชาชนทั่วไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยยึดแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกัน
ภัยคุกคามภาวะวิกฤต ตามมาตรฐานสากล BS25999 Business Continuity Management ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่
ช่วยให้หน่ วยงาน และบุ คลากรในสังกัดสามารถนําเป็นแนวทางถือปฏิบัติรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่คาดคิด ทำให้
กระบวนการสำคัญตามภารกิจของหน่วยงาน (Critical Business Process) สามารถขับเคลื่อนการดำเนินการได้อย่าง
ปกติ และช่วยลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 จึงได้จำทำโครงการ/กิจกรรม นี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องในการ
ดำเนินการได้
3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต และลดผลกระทบ
จากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการให้บริการสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ลดความรุนแรงของผลกระทบ
ตามภารกิจของหน่วยงานได้ และบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
3.3 เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพ ของ
หน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดําเนินงานต้อง หยุดชะงัก
3.4 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด จัดทำเป็นแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ของหน่วยงานตนเอง
3.5 เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากไฟป่า และหมอกควัน (PM2.5)

-644. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
4.1.1 หน่วยงานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ทั้ง 37 แห่ง รวมสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา อีก 1 แห่ง (รวม 38 แห่ง) มีแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(Business Continuity Plan) ครบทุกแห่ง
4.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีส่วน
ร่วมในการวางแผน พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินหากเกินเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
4.2.1 หน่วยงานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ทั้ง 37 แห่ง รวมสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา อีก 1 แห่ง (รวม 38 แห่ง) นำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(Business Continuity Plan) ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีความ
พร้อมและแก้ปัญหาหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินไม่คาดคิดขึ้นได้ อย่างมีประสิทธิผล
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 หน่วยงานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ทั้ง 37 แห่ง รวมสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา อีก 1 แห่ง (รวม 38 แห่ง) มีแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(Business Continuity Plan) ครบทุกแห่ง
5.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีความรู้
เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามแผนได้ หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินไม่คาดคิดขึ้นได้
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ จำนวน
71 คน
6.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
จำนวน 1,690 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจสามารถ
ปฏิบัติได้ตามแผนที่วางไว้
6.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติได้
ตามแผนที่วางไว้
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพภาพทรัพยากรมนุษย์
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เป้าหมาย การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพภาพทรัพยากรมนุษย์
- ประเด็น การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน

-658.4 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้านการศึกษา
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) 1 ด้านความปลอดภัย
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน 20,000 บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน จำนวน 20,000 บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ..................................... บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .................................................................
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
เงินกู้ ภายในประเทศ..............……………บาท
ภายนอกประเทศ................................ บาท
เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
อืน่ ๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน ………………………….…….. บาท
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1

ปีงบประมาณ 2564

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
650

รวม

ไตรมาสที่ 4
19,350

20,000

รวมทั้งสิ้น

20,000

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (จำนวน 27,550 บาท)
ที่
1

กิจกรรม/รายการ

งบประมาณที่ใช้

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย

วัสดุ

กิจกรรมที่ 1

1.1

จัดทำแผน
ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤต (Business
Continuity Plan) ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

650 บาท

(5คน)*
(35+35+60บ.)
= 650 บาท

1.2
2

กิจกรรมที่ 2 จัดทำป้ายรณรงค์
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ไฟป่า
และหมอกควัน (PM2.5)
รวมงบประมาณ

19,350 บาท
20,000 บาท

19,350 บาท
650 บาท

19,350 บาท

-6612. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
1

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนดำเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการ
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(Business Continuity Plan) ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
1.
แต่งตั้ง
คณะกรรมการระดับ
เขตพื้นที่
2.
ประชุม
คณะกรรมการจัดทำ
ร่างแผน
3.
จัดทำแผน

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
มกราคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุม สพม.30

BCP
4.

2

กิจกรรมที่ 2 จัดทำป้ายรณรงค์
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ไฟป่า
และหมอกควัน (PM2.5)

1.
2.
3.
4.

รวบรวมแผน
หน่วยงานในสังกัด
รายงาน สพฐ.
เสนอขอ
อนุมัติจ้างทำ
ประสานงาน กุมภาพันธ์ 2564- เมษายน 2564
ณ ห้องประชุม สพม.30
พัสดุ
เนินการจัดทำ
ป้าย
รายงานผล

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
- บุคลากรผู้เข้าร่วมการอบรม ติดภารกิจราชการในห่วงเวลาการอบรม
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลาที่กำหนด เต็มตามเวลาของการอบรม
14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนดำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business
Continuity Plan) ของสำนักงาน เขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กิจกรรมที่ 2 จัดทำป้ายรณรงค์
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัย ไฟป่าและหมอกควัน
(PM2.5)

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
คณะกรรมการเข้าร่วม
ดำเนินการจัดทำแผน
ร้อยละ 100

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

-สอบถาม
-สังเกต

1. แบบสอบถาม
2. สังเกต
3. รายงานผล

ข้าราชการครูและ
-สอบถาม
บุคลากรทางการศึกษา - สังเกต
มีจิตสำนึก ร้อยละ100

1. แบบสอบถาม
2. สังเกต
3. รายงานผล

-671. ชื่อโครงการ การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 46
ประจำปีการศึกษา 2564
 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ, นายกันต์ชย ธุลจี ันทร์ และคณะ
โทรศัพท์ 0 – 4405 – 6766 ต่อ 24
โทรสาร 0 – 4405 - 6768 E-mail tum_kaset@hotmail.com
2. หลักการและเหตุผล
กีฬาเป็ นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒ นาทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม สร้างบุคคล
ให้ เป็ นผู้ มีระเบี ยบวินั ย มีความรัก ความสามัคคี มีคุณ ธรรม จริยธรรม มีความรับผิ ดชอบและรู้จักใช้เวลาว่ างให้ เกิด
ประโยชน์ นอกจากนี้ การเล่นกีฬายังมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาระบบและกลไกในการดู แลความ
ปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู บุคลาการทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ ส่งผลต่อการ
มี สุ ข ภาวะที่ ดี สามารถปรั บ ตั ว ต่ อ โรคอุ บั ติ ใหม่ แ ละโรคอุ บั ติ ซ้ ำ โดยเฉพาะการนำกิ จ กรรมกี ฬ ามาเป็ น การพั ฒ นา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านระเบียบวินัย การเคารพกฎ กติกาและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาควบคู่ไปกับการพัฒ นา
ทักษะกีฬาแต่ละชนิด แต่ละประเภทด้วย และในมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดไว้ว่าผู้เรียนมีความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา
และนันทนาการ เช่น การปลูกฝังให้ผู้เรียนชอบดูกีฬา เล่นกีฬาเป็น เปิดโอกาสให้โรงเรียนและผู้เรียน มีผลงานด้านกีฬา
และนันทนาการ ฝึกให้ผู้เรียนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา ช่วยให้ห่างไกลจากอบายมุข และห่างไกลจากยาเสพติด
ทุกชนิด สร้างเสริมสุขนิสัยสุขภาพที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษา ต่อไป
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 30 จึ ง ร่ว มกั บ โรงเรีย นในสั งกั ด จำนวน 37 โรงเรีย น
จัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 46 ประจำปี การศึกษา
2564 ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความ
ปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู บุคลาการทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ ส่งผลต่อการ
มีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
3.2 เพื่ อ สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ ให้ นั ก เรี ย น มี พ ลานามั ย แข็ ง แรง ทั้ ง ทางร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สั ง คม
สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักความสามัคคี ปลูกฝังการเป็นนักกีฬาที่ดีให้แก่นักเรียน มีระเบียบ มีวินัย มี
น้ำใจเป็นนักกีฬา
3.3 เพื่อพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดให้ ได้มาตรฐานสากล ทั้งนักเรียน นักกีฬา ครูผู้ฝึกสอน
ผู้จัดการทีม และการบริหารจัดการร่วมกัน ให้นักเรีย นที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ให้เป็นนักกีฬาที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
3.4 เพื่อระดมทรัพยากรภาครัฐ เอกชน ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนานักเรียนและเยาวชน ให้เป็นนักกีฬา
ตัวแทนของจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

-684. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี แสดงออกถึงพฤติกรรมอันพึง
ประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ให้เป็นนักกีฬาที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
4.2.1 นั ก เรี ย น ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาศั ก ยภาพและความพร้ อ มด้ า นต่ า ง ๆ ทั้ ง ด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย
ความสามัคคีและ สุขภาพจิตที่ร่าเริง แจ่มใส เหมาะสมกับช่วงวัย
4.2.2 นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา จากโรงเรียนในสั งกัด 37 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา เกิดการพัฒนาระบบและกลไกในการ
ดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู บุคลาการทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ส่งผลต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
5.2 นั กเรีย นที่ เข้าร่ วมการแข่งขัน กีฬา มีร่างกายแข็ งแรงสมบูรณ์ มีระเบี ยบวินั ย มี ความรัก ความสามัคคี
มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและห่างไกลจากยาเสพติด
5.3 นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นนักกีฬาที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
5.4 นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แต่ละชนิ ดกีฬาได้ฝึกทักษะ มีประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาที่สูงขึ้น
สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขต ระดับประเทศ และระดับนานาชาติได้
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมกิจกรรม แยกตามสังกัด ดังนี้
1. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 37 โรงเรียน
2. สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
จำนวน 26 โรงเรียน
3. สังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ
จำนวน 4 โรงเรียน
4. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1, 2, 3
6.1.2 มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
จำนวน 5,000 คน
6.1.3 มีกรรมการเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
จำนวน 1,500 คน
6.1.4 มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 40,000 คน
6.1.5 มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
จำนวน 3,000 คน
6.2 เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคี และเป็นการออกกำลังกายหรือ
เล่นกีฬาเพื่อสร้างภูมิต้านทานโรค ตลอดทั้งให้เกิดทักษะทางการกีฬาให้มากขึ้น และเพื่อเป็นการนันทนาการให้ได้มีโอกาส
พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันหว่างโรงเรียนมากขึ้น
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564
8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (ลำดับแรก) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
- ประเด็น การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ

-698.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน –
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒ นาศักยภาพ
มนุษย์
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย พัฒ นาระบบและกลไกในการดูแล
ความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลาการทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 300,000 บาท บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน 300,000 บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ..................................... บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .................................................................
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ปีงบประมาณ 2564

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4
300,000

รวมทั้งสิ้น (สามแสนบาทถ้วน)

รวม
300,000
300,000

-7011. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

กิจกรรม/รายการ

งบประมาณ
ที่ใช้

กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
(กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 46 ประจำปี 2564
1.1 ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการดำเนินงานทุกชุด
และคณะกรรมการประจำสนามแข่งขันทุกสนาม 320 คน
จำนวน 3 มื้อๆ ละ 50 บาท
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมดำเนินการจัดการ
แข่งขัน 60 คนๆ จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
1.3 ค่าวัสดุและอุปกรณ์
1.4 ค่าจ้างทำเหรียญรางวัล จำนวน 2,988 เหรียญๆ ละ 50
บาท
1.5 ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 100 ถ้วยๆ ละ 500 บาท
1.6 ค่าจ้างทำเกียรติบัตร จำนวน 3,568 แผ่นๆ ละ 4 บาท
1.7 ค่าจ้างทำสูจิบตั รระเบียบการจัดการแข่งขัน จำนวน 50 เล่ม
ๆ ละ 80 บาท
1.8 ค่าทำงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5 วัน (วันหยุด 4 วัน,
วันธรรมดา 1 วัน)
รวมงบประมาณ (สามแสนบาทถ้วน)

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ

300,000

48,000
4,200
11,320
149,400
50,000
14,280
4,000
18,800
300,000

18,800

269,872

11,320

* ขอถัวจ่ายทุกรายการ
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมการ (P)
2 ขั้นดำเนินการ (D)
3 ขั้นติดตาม/ประเมินผล (C)
4 ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข
(A)

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
1.1 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
1.2 ประชุมผู้บริหารวางแผนการแข่งขัน
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
2.1 รับสมัครนักกีฬาแต่ละชนิด
2.2 ดำเนินการจัดการแข่งขัน
3.1 ประเมินผลโครงการ และสรุปการ
จัดกิจกรรมโครงการ
4.1 เขียนรายงานสรุปการจัดกิจกรรม

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
ต.ค. 64
พ.ย. 64 ห้องประชุม 1 สพม.30
พ.ย.. 64
ธ.ค. 64 – กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.30
ธ.ค. 64 - สนามโรงเรียนสังกัด สพม.30 และ
อื่นๆ
ม.ค. 65
ม.ค. - ก.พ. 65

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
13.1.1 เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 อาจส่งผลให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินการจัดการ
แข่งขัน
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
13.2.1 ให้ทุกประเภทกีฬาดำเนินการจัดการแข่งขัน ตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา
เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด –
19 อย่างเคร่งครัด

-7114. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
14.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนในสังกัด สพม.30 จำนวน 37 โรงเรียน
14.2 เชิงคุณภาพ
ผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการมี พั ฒ นาการทางด้ า นร่ า งกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปั ญ ญา และพร้อมเข้าสู่
การเรีย นในระดับ ที่ สูงขึ้น สอดคล้องกั บหลักสูต ร
ตามความจำเป็ น และความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

ร้อยละ 80

การเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบสำรวจ และแบบสอบถาม

ร้อยละ 80

การเก็บรวบรวมข้อมูล
และการสังเกตพฤติกรรม

แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต

-721. ชื่อโครงการ กีฬาสานสัมพันธ์สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564
 โครงการต่อเนื่อง
 โครงการใหม่
(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นายกันต์ชย ธุลีจันทร์ และคณะ โทรศัพท์ 0 – 4405 – 6766 ต่อ 24
โทรสาร 0 – 4405 - 6768 E-mail tum_kaset@hotmail.com
2. หลักการและเหตุผล
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา (Educational Service Area) เป็ น ระบบการจั ด การแบ่ งเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ที่ จั ด โดย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดระบบและกระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้เกิดการครอบคลุมมาก
ขึ้น และต่อมาได้แบ่งเขตพื้ นที่การศึกษาออกเป็น เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในแต่ละเขตพื้นที่ของตนเอง
การจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการเชื่อม
ความสั มพัน ธ์ในการทำงานของแต่ล ะเขตพื้น ที่ เสริมสร้างพั ฒ นาศักยภาพ พั ฒ นาระบบและกลไกในการดูแลความ
ปลอดภัยให้กับบุคลาการทางการศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีการประสานสัมพันธ์อันดีของบุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 4 เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ และยังส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงานได้ออก
กำลังกาย เพื่อให้ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ส่งผลให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ำ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ พร้อมที่จะทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการกีฬา
สานสัมพันธ์สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ ครัง้ ที่ 4 ประจำปี 2564 ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขต
3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ พัฒนาระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัย
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ
3.3 เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของบุคลากร ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ พร้อมที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
บุ ค ลากรของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 30 ทุ ก คน ได้ อ อกกำลั งกายเพื่ อ ให้ มี สุ ข ภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี รั บผิดชอบต่อหน้าที่ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสัมพันธ์อันดี
แก่บุคลากรจากสำนั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาอื่นๆ สามารถนำหลักการแข่งขันกีฬามาบูรณาการการทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
4.2.1 ร้อยละ 80 บุ คลากรที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีระเบียบวินัย มีความรักความ
สามัคคี มีจิตใจเป็นนักกีฬา มีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
4.2.2 ร้อยละ 80 บุคลากรที่เข้าร่วม สามารถทำงานเป็นทีม มีประสิทธิภาพ และ เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับบุคลาการทางการศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ

-735. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 บุคลากรภายในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิทั้ง 4 เขต มีการประสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
5.2 บุคลากรภายในเขตพื้นที่การศึกษาได้พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้ างพัฒนาศักยภาพ พัฒนาระบบและกลไกใน
การดูแลความปลอดภัย จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ
5.3 บุคลากรภายในเขตพื้นที่การศึกษามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ำ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ พร้อมที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิ ง ปริ ม าณ บุ ค ลากรในสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 30 ทุ ก คน ได้ เ ล่ น กี ฬ า
และออกกำลั ง กาย ดั ง นี้ 1. กี ฬ าพื้ น บ้ า น 2. ฟุ ต บอล(ชาย) 3. วอลเล่ ย์ บ อล(หญิ ง ) 4. กองเชี ย ร์ 5. กอล์ ฟ
และ 6. เปตองทีมผสม
6.2 เชิงคุณภาพ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้เชื่อมสัมพันธ์ มีร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ จิตใจสดชื่นแจ่มใสมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ส่งผล
ต่อการประสานงานระหว่างหน่วยงาน องค์กร ให้เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่าเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564
8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (ลำดับแรก) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
- ประเด็น การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน –
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒ นาศักยภาพ
มนุษย์
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย พัฒ นาระบบและกลไกในการดูแล
ความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลาการทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 40,000 บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน 40,000 บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ..................................... บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .................................................................

-7410. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ปีงบประมาณ 2564

ไตรมาสที่ 4
40,000

รวมทั้งสิ้น (สี่หมื่นบาทถ้วน)

รวม
40,000
40,000

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรมที่ 1 : การประชุมวางแผนเตรียมความพร้อม และแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ รายงานผลการฝึกซ้อมกีฬา เชียร์ลีด
เดอร์ ขบวนพาเหรด และกองเชียร์ จำนวน 4 วัน ตั้งแต่เวลา
9.00 – 14.00 น.
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน 4 มื้อ ๆละ
35 บาท (60 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)
1.2 ค่าอาหารเทีย่ งแบบบุฟเฟ่ต์ จำนวน 60 คน 4 มื้อ ๆละ
120 บาท (60 คน x 120 บาท x 4 มื้อ)
1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์
รวมงบประมาณ (สี่หมื่นบาทถ้วน)

งบประมาณ
ที่ใช้

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ

8,400
28,800
40,000

-

37,200

2,800
2,800

* ขอถัวจ่ายทุกรายการ
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมการ (P)
2 ขั้นดำเนินการ (D)

3 ขั้นติดตาม/ประเมินผล (C)
4 ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (A)

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
1.1 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
1.2 ประชุมผู้บริหารวางแผนการแข่งขัน
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
2.1 รับสมัครนักกีฬาแต่ละชนิด
2.2 เตรียมอุปกรณ์ ประชุมวางแผน และ
ฝึกซ้อม
2.3 ดำเนินการแข่งขัน
3.1 ประเมินผลโครงการ และสรุปการจัด
กิจกรรมโครงการ
4.1 เขียนรายงานสรุปการจัดกิจกรรม

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
ต.ค. 64
ต.ค. 64 ห้องประชุม 2 สพม.30
ต.ค. 64
ต.ค. 64
ต.ค. 64 สพม.30
ต.ค. - ธ.ค 64
ธ.ค. 64
ธ.ค. 64

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
13.1.1 เนื่องจากเป็นกิจกรรมเสริมจากการทำงานประจำ อาจมีบุคลากรที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วม
กิจกรรมไม่มาก
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
13.2.1 กระตุ้นการเข้าร่วมกิจกรรมโดยการชี้ให้เห็นผลดีที่จะได้รับในการทำงาน
13.2.2 ผู้บริหารสำนักงานให้ความสำคัญ และเป็นผู้นำในการทำกิจกรรม

-7514. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)

14.1 เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สพม.30 ที่เข้า ร้อยละ 80
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฯ
14.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สพม.30 ได้รับ ร้อยละ 80
การส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงาน
และความพร้อมด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสุขภาพ
อนามัย ความสามัคคีและ สุขภาพจิตที่ร่าเริง
แจ่มใส เหมาะแก่การปฏิบัติงาน

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

การเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบสำรวจ และ
แบบสอบถาม

การเก็บรวบรวมข้อมูล และ
การสังเกตพฤติกรรม

แบบสัมภาษณ์ และ
แบบสังเกต

-761. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจิตวิทยาเชิงบวก
 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นายวสันต์ ตั้งฐานะสกุล โทรศัพท์ 0 – 4405 – 6766 ต่อ 24
โทรสาร 040-056768 ถึง 9
E-mail bear.polo33@gmail.com
2. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจาก การเรี ย นรู้ ที่ ผ่ านมาได้ ใช้ แนวทางด้ านลบมาเปลี่ ย นพฤติ ก รรม โดยเชื่อ ว่าถ้ าอารมณ์ ด้านล บ จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู้สึกด้านลบ การลงโทษ การเปรียบเทียบ การตำหนิ การกดดั น จะทำให้เกิดการเรียนรู้ เช่น
ถ้าไม่เรียนจะโดนลงโทษ ถ้าคะแนนต่ำจะสู้เขาไม่ได้ จะพ่ายแพ้ จะแข่ง กับใครไม่ได้ ถ้าไม่อ่านหนังสือจะสอบตก จะอับ
อาย ชีวิตจะล้ มเหลว ถ้าไม่ตั้งใจเรีย นจะโง่ ไร้คุณ ค่า ถ้าทำงานไม่เสร็จ จะไม่ได้เล่ น เรียนไม่ดี ชีวิตจะล้ม เหลง การ
ตั้งครรภ์ในวัยเรียน ง่ายไม่รักนวนสงวนตัว การเรียนรู้ในแนวทางนี้อย่างเดียวจะทำให้ผู้เรียนมีชีวิตที่กังวลและซึมเศร้าได้
ง่าย ชีวิตเต็มไปด้วยความกังวล และความกลัว โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหา หรือความล้มเหลว จะเครียดและซึมเศร้าได้มาก
มองตนเองไม่ดี เพราะถูกฝึกมาให้ชีวิตต้องป้องกันความผิดพลาดมาตลอด ติดอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย จึงจำเป็นต้องมีการ
พัฒ นาทัศนคติเชิงบวกต่อปั ญ หา ดำเนิ น งานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ มเสี่ยงที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาให้ ได้รู ป แบบที่ พั ฒ นาแล้ ว ไปใช้ ให้ เกิ ดคุ ณ ค่ าอย่ างต่ อ เนื่ องและยั่ งยื น ตอบสนอง นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้ โรงเรีย นในสั งกัดเอาใจใส่ ดูแลนักเรียนอย่างเป็ นระบบ มีกระบวนการ ทำงานที่มี
คุณภาพและดำเนินงานอย่างต่อเนื่องให้ส่งผลต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีศักยภาพ ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา มีคุณ ธรรมจริยธรรม และมีชีวิตที่เป็นปกติสุข สามารถหลีกเลี่ยงการสร้างอารมณ์ด้านลบ จากการถูก
เปรียบเทียบ ตำหนิ ลงโทษ และการต้องเผชิญกับความรู้สึกด้านลบ สามารถเปลี่ยนแปลงมาเป็นแรงผลักดันเชิงบวกให้
ตนเองได้นั้น จะสามารถจัดการอารมณ์เชิงลบทั้งภายในและภายนอก เป็นภูมิคุ่มกันในการจะทำให้เกิดการใช้ชีวิตที่เป็น
ปกติสุข
เพื่ อ ให้ ส ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต 30 ได้ ด ำเนิ น งานตอบสนองนโยบายของสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะชีวิตโดยเฉพาะเรื่องการดูแลสุขภาพจิต ในเด็ก
และวัยรุ่น คือปัญหาทางด้วยความเครียดจากการเรียน ครอบครัว สังคม ปัญหาภาวะซึมเศร้า ปัญหายาเสพติด ปัญหา
ทะเลาะวิวาท ปัญหาการใช้ความรุนแรง ปัญหาเรื่องเพศ ฯลฯ จึงได้จัดทำประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนจิตวิทยา
เชิงบวกในสถานศึกษา นี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
3.1. เพื่อส่งเสริมให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาและจิตวิทยาเชิงบวก
3.2. เพื่ อ สามารถนำไปพั ฒ นาระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรีย นที่ มี ปั ญ หาด้ านสุ ข ภาพจิ ต รวมถึ งการจั ด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีแก่โรงเรียนในสังกัด
3.3. เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถออกแบบการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจและสังคมให้กับตนเอง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ปกติ
3.4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะชีวิต และการมีความคิดเชิงบวกต่อปัญหาได้

-774. ผลผลิต (Output)
4.1. ผลลัพธ์ (outcome)
ครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ทุกโรงเรียนจำนวน 37 โรงเรียน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางจิตวิทยาและจิตวิทยาเชิงบวก การให้การปรึกษา การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น ฯลฯ และมีความรู้
ความเข้าใจจนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลนักเรียนและการขยายผลต่อไป
4.2. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
4.2.1. โรงเรียนสามารถเข้าดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้ทันท่วงที
4.2.2. นักเรียนสามารถมาขอรับการปรึกษาปัญหาต่างๆได้อย่างปลอดภัยและรักษาความลับจากผู้ไม่
เกี่ยวข้องได้
4.2.3. มีการนำจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1. ร้อยละ 80 ของครูประจำชั้นได้รับความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น
5.2. ร้ อยละ 80 ของครูป ระจำชั้น สามารถนาความรู้และทั กษะที่ ได้ไปประยุก ต์ใช้ ได้ อย่างมี ประสิ ท ธิภ าพ
นำทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย
6.1. เชิงปริมาณ ครูจากโรงเรียนสังกัด 37 โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
6.2. เชิงคุณภาพ ครูสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานการดูแลช่วยเหลือการเรียนการสอน
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ที่

ขั้นตอนการดำเนินการ/
กิจกรรม

1. เสนอขออนุมัติโครงการฯ
2. การส่งเสริมจิตวิทยาเชิงบวกฯ
การติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการฯ
ประเมินผลและรายงาน
4.
สรุปผลโครงการฯ
3.

ระยะเวลาในการดำเนินการ
หมาย
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
เหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-788. ความสอดคล้อง
8.1. เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
8.2. ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- เป้าหมาย
- คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
- สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
- ประเด็น
- 4.2.1. ช่วงการตั้งครรภ์ / ปฐมวัย
- 4.2.3. ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น
- 4.3.2. การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่
- 4.5.1. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
- 4.5.2. การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
8.3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
8.4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร์ที่ 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
8.5. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
- การพัฒนาการเรียนรู้
- การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
8.6. นโยบายรัฐบาล ด้าน
- การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.7. แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)
- นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย
- พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 10,000 บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน 10,000 บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ..................................... บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .................................................................
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
เงินกู้ ภายในประเทศ..............……………บาท
ภายนอกประเทศ................................ บาท
เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
อืน่ ๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน ………………………….…….. บาท

-7910. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
10,000
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

แผนการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2564

รวม

ไตรมาสที่ 4

10,000
10,000

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

เงินงบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ที่ใช้
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ

กิจกรรม/รายการ
โครงการ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
จิตวิทยาเชิงบวก
1.1. ค่าอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ จำนวน 1 มื้อๆละ
120 บาท (46 คน x 120 บาท)
1.2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน
2 มื้อๆละ 35 บาท (46 คน x 35 บาท)
1.3. ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณ

1

10,000
5,520
3,220
10,000

8,740

1,260
1,260

12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1

การจัดเตรียมโครงการ

2

การดำเนินงาน

3

ติดตาม ทบทวน รายงานผล

วิธีดำเนินการ / ขั้นตอน
1.1. จัดเตรียมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
1.2. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
1.3. นำเสนอเพื่อขออนุมัติ
2.1. เชิญวิทยากร
2.2. เชิญครูผู้เข้าอบรม
2.3. เตรียมสถานที่ / วัสดุ /
อุปกรณ์
2.4.
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
จิตวิทยาเชิงบวกฯ
4.1. สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการฯ
4.2. รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา

ระยะเวลา
/ สถานที่ดำเนินงาน
ม.ค. – ก.พ. 2564
/ สพม.30

มี.ค. – เม.ย. 2564
/ ห้องประชุม 1 สพม.30

พ.ค. – ก.ค. 64
/ สพม.30

-8013. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
13.1.1. เป็นโครงการใหม่และยังไม่มีแนวทางการฝึกอบรม
13.1.2. ผู้เข้าร่วมโครงการอาจจะยังไม่เห็นความสำคัญและไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการ
ในสถานศึกษาที่รับผิดชอบ
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
13.2.1. มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน และหากมีปัญหาให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น
13.2.2. สถานศึกษาในสังกัดโดยชี้ให้เห็นความสำคัญของโครงการฯ และกระตุ้นจิตสำนึกเรื่องของประโยชน์
ที่จะได้รับ
14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1. เชิงปริมาณ
- ร้อยละของครูประจำชั้นได้รับความรู้
และทักษะเพิ่มขึ้น
6.2. เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของครูประจำชั้น สามารถนำ
ความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับ
งานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ร้อยละของครูประจำชั้น สามารถนา
ความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับ
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

วิธีประเมิน

80

สังเกต

80

สังเกต / ติดตาม

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
กิจกรรม

แบบรายงาน หรือ
แบบประเมิน หรือ
กิจกรรม หรือ อื่นๆตาม
ความเหมาะสม

-811. ชื่อโครงการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
(✓)

โครงการต่อเนื่อง

( )

โครงการใหม่

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล .............นายปรีดา..นิตยารส............... โทรศัพท์ .......098-5865416.........
โทรสาร ........044-056778................ E-mail ……cpm30a@gmail.com…………………
2. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนด
นโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) และยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยนโยบาย 6 ด้าน ได้แก่ นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง นโยบายที่
2 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ครูและบุ คลากรทางการศึกษา นโยบายที่ 4 ด้ านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเที ยม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม นโยบายที่ 6 ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
จากความสำคัญของนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในนโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมันคง ที่มีเ ป้าประสงค์ให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข เพื่อให้การดำเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
30 สอดคล้ อ งตามนโยบายดั ง กล่ า วเป็ น ไปอย่ างมี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ จึ งต้ อ งมี ก ารนิ เทศ กำกั บ ติ ด ตาม
ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบาย
ซึ่งเป็นบทบาทของเขตพื้นที่การศึกษาตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุน การจัดดำเนินงานของสถานศึกษาให้สามารถ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย จุดเน้น มาตรการที่กำหนด
จึงจัดทำโครงการนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และห ลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคงและยั่งยืนนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในสังกัด สพม.30 สู่ความมั่นคงและยั่งยืน
3.2 เพื่อส่งเสริม ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูในการจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบาย
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสังกัด สพม.30 สู่ความมั่นคงและยั่งยืน

-824. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
4.1 โรงเรียนในสังกัด สพม.30 จัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4.2 ครูจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.3 สถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
ตัวชีว้ ัด
ค่าเป้าหมาย
วิธีประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
4.2.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดการ
ร้อยละ 100 การนิเทศ กำกับ
แบบนิเทศ กำกับ
เรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่
ติดตาม
ติดตาม
10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 100
2) ร้อยละโรงเรียนในสังกัด สพม.30
จั ด การเรี ย นรู้ ที่ น้ อ มนำพระบรมราโชบาย
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
4.2.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรม ร้อยละ 100 การนิเทศ กำกับ
แบบนิเทศ กำกับ
ราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
ติดตาม
ติดตาม
เศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100
2) สถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมผู้เรียนที่น้อมนำพระบรมราโชบาย ร้อยละ 100
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างมีคุณภาพ
2) ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจถึงพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-836. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
1) ครูผู้สอนที่จัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละ 100
2) โรงเรียนในสังกัด สพม.30 จัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 100
6.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) สถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ผู้ เรีย นได้รับการจั ดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ............1 ตุลาคม 2563............................ ถึง ............30 กันยายน..2564 .........
8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ..........ด้านความมั่นคง..................
- เป้าหมาย
1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
- ประเด็น
1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21
2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่
3) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ......................................................................................................
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน .......การศึกษา..........................................................................
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ............... 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์.......................
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ...การพัฒนาการเรียนรู้............................
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน...การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย...
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ. นโยบายด้านที่ 1 ความปลอดภัย)
1) ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์

-849. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ................ 30,000 ..........บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน ....... 30,000…... บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ......................... บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .................................................................
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
เงินกู้ ภายในประเทศ..............……………บาท
ภายนอกประเทศ................................ บาท
เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
อืน่ ๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน ………………………….…….. บาท
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1

ปีงบประมาณ
……64…….
ปีงบประมาณ …………….

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
-

ไตรมาสที่ 4
30,000

รวมทั้งสิ้น

รวม
30,000

30,000

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ประชุมผู้บริหารและครูวิชาการใน
โรงเรียนทีส่ ่งรายชื่อและผลงานเข้า
ร่วมเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง
2 อบรมพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่
น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่
10 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
3 นิเทศ ติดตามนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่น้อม
นำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
ความมั่นคงและยั่งยืน
4 นำโรงเรียนที่ส่งรายชื่อและผลงาน
เข้าร่วมเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงศึกษาดูงานโรงเรียนที่รับการ
ประกาศหเป็นศูนย์การเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง
รวมงบประมาณ

งบประมาณที่ใช้
(บาท)
-

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
-

-

-

-

-

10,000

-

10,000

-

20,000

-

20,000

-

30,000

-

30,000

-

-8512. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมผู้บริหารและครูวิชาการใน
โรงเรียนที่ส่งรายชื่อและผลงานเข้า
ร่วมเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง

ระยะเวลา/สถานที่
ม.ค. - ก.พ.64
ห้องประชุม สพม.
30

2

มี.ค. - ส.ค.64
ห้องประชุม สพม.
30

3

4

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
1. ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม
2. กำหนดความรับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม
3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ
4. โครงการได้รับการอนุมัติดำเนินการ
5. ทำหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการประชุมผู้บริหารและครูวิชาการ
ในโรงเรียนที่ส่งรายชื่อและผลงานเข้าร่วม
เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
6. เขียนรายงานการสรุปผลการประชุม
7. เสนอรายงานการประชุม
อบรมพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่ 1. โครงการได้รับการอนุมัติดำเนินการ
น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 2. ทำหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
10 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ดำเนินการอบรมพัฒนาครูในการจัดการ
พอเพียงสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
เรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาล
ที่ 10 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ความมั่นคงและยั่งยืน
3. เขียนรายงานการสรุปผลการอบรม
4. เสนอรายงานการอบรม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
1. โครงการได้รับการอนุมัติดำเนินการ
จัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมรา 2. ทำหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
โชบายรัชกาลที่ 10 และหลัก
ดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความ
การจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมรา
มั่นคงและยั่งยืน
โชบายรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
3. เขียนรายงานการสรุปผลการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
4. เสนอรายงานการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล
นำโรงเรียนที่ส่งรายชื่อและผลงาน
1. โครงการได้รับการอนุมัติดำเนินการ
เข้าร่วมเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ 2. ทำหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พอเพียงศึกษาดูงานโรงเรียนที่รับการ ดำเนินการศึกษาดูงานโรงเรียนที่รับการ
ประกาศหเป็นศูนย์การเรียน
ประกาศหเป็นศูนย์การเรียนเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
3. เขียนรายงานการสรุปผลการศึกษาดู
งาน
4. เสนอรายงานการศึกษาดูงาน

มี.ค. - ส.ค.64
โรงเรียนในสังกัด
สพม.30 จำนวน
37 โรงเรียน

มี.ค. - ส.ค.64
จำนวนโรงเรียนที่
ส่งรายชื่อและ
ผลงานเข้าร่วมเป็น
ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

-8613. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
13.1.1 การจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจำกัด
13.1.2 ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ
13.1.3 ความร่วมมือของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
13.2.1 กำหนดปฏิทินการดำเนินงานให้ชัดเจน
13.2.2 จัดประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพื่อหาแนวทางการแก้ไข
13.2.3 ใช้การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
14.1 เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนในสังกัด สพม.30 จัดการ
เรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่
10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) ครูผู้สอนที่จัดการเรียนรู้ที่น้ อมนำ
พระบรมราโชบายรัช กาลที่ 10 และหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
14.2 เชิงคุณภาพ
1) สถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมผู้เรียนที่น้อมนำพระบรมราโชบาย
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ครูจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรม
ราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่
น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

ร้อยละ 100

การนิเทศ กำกับ
ติดตาม

แบบนิเทศ กำกับ
ติดตาม

การนิเทศ กำกับ
ติดตาม

แบบนิเทศ กำกับ
ติดตาม

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

-871. ชื่อโครงการ ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา
 โครงการต่อเนื่อง
 โครงการใหม่
(1) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาวธัญพร ตรีมูรติ โทร. 09 9141 4935
โทรสาร 044 056768 E-mail : tantree2506@gmail.com
2. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ทุ ก ฉบั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ พ.ศ. 2545 พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอำนาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน ทุกคนได้รับ
การศึกษาจบจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษา เพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเอง
เพื่ อการศึ กษาต่ อ และประกอบอาชี พตรงตามศั กยภาพและความถนั ดของตนเอง รวมทั้ งส่ งเสริมและพั ฒนาผู้ เรียนที่ มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมและสร้าง
โอกาสทางการศึกษา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค
3.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
เด็กในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนทุกคนได้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษาต่อทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPls)
1) มีข้อมูลสารสนเทศสำมะโนนักเรียน และนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการรับนักเรียน
และการรับนักเรียน
2) มีการส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา ดำเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการรับ
นักเรียน
3) จำนวนร้อยละของประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษาต่อทั้งสายสามัญและสายอาชีพ

-885. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน ดำเนินงานการรับนักเรียน มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส
เสมอภาค ตรวจสอบได้
5.๒ เด็กในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนได้เข้าเรียนครบทุกคน และนักเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
6. เป้าหมาย
6.๑ เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัด 37 โรง มีข้อมูลสารสนเทศสำมะโนนักเรียน มีแผนการรับนักเรียน
6.๒ เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่ตรวจสอบได้ โปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค เด็กในเขตพื้นที่บริการได้เข้า
เรียนครบทุกคน
7. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ เดือน ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
- ประเด็น การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (สำรอง) (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ........-........
- เป้าหมาย ......-........
- ประเด็น .....-.......
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน (12 ด้าน) การศึกษา
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน การศึกษา
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) ด้านโอกาส
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 23,000 บาท ประกอบด้วย
 งบประมาณ จาก สพฐ. จำนวนเงิน 16,000 บาท
 งบประมาณ จาก สพม.30 จำนวนเงิน 7,000 บาท
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2564

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
1,000
16,240
5,760

รวม
23,000

-8911. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

๑

กิจกรรมที่ ๑
ประชุมผู้อำนวยโรงเรียนเตรียมความพร้อม
กิจกรรมที่ ๒
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ให้ความเห็นชอบ
- แนวปฏิบัติการรับนักเรียน/วิธีการ/สัดส่วน/
แผนการรับนักเรียน
- จัดหาที่เรียนรอบสอง
กิจกรรมที่ 3
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินบำรุงการศึกษา
กิจกรรมที่ 4
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปิดห้องเรียนพิเศษ
กิจกรรมที่ 5 ติดตามการดำเนินการจัดสอบ ม.1,ม.4
กิจกรรมที่ 6
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันหยุดราชการ)
รวมงบประมาณ

๒

3
4
5
6

งบประมาณ
ที่ใช้

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบ
ใช้สอย
วัสดุ
แทน

1,000
2,600

-

1,000
1,400

-

1,200
1,400
760
7,880
9,360
23,000

-

9,360
9,360

1,400
760
4,380

3,500

10,140

3,500

-9012. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ ประชุมชี้แจงเตรียมความ
พร้อมในการรับนักเรียน
๒ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
5 ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
1.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
1.3 จัดประชุมผู้อำนวยการ
โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
2.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
2.3 จัดประชุมคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- แนวปฏิบัติการรับนักเรียน
- จัดหาที่เรียนรอบสอง
3.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
3.3 จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา
4.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
4.3 จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการเปิดห้องเรียนพิเศษ
5.1 เสนอขออนุมัติ
5.2 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
พ.ย. – ธ.ค. 63
สถานที่ ห้องประชุมเล็ก สพม.30
ม.ค.- เม.ย. 64
สถานที่ ห้องประชุมเล็ก สพม.30

ม.ค.- ก.พ.64
สถานที่ ห้องประชุมเล็ก สพม.30
ม.ค.- ก.พ.64
สถานที่ ห้องประชุมเล็ก สพม.30
มี.ค.- เม.ย.64
สถานที่ สพม.30

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.๑ ปัจจัยความเสี่ยง
13.1.1 นักเรียน ผู้ปกครอง มีความต้องการจะเข้าเรียนโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงเท่านั้น
13.1.2 นักเรียนไม่ทราบว่าเมื่อเรียนจบตัวเองต้องการประกอบอาชีพด้านใด
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
13.2.1 ทุกโรงเรียนเปิด Open-House ให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เยี่ยมชมกิจกรรม เพื่อเป็นทางเลือกในการ
เข้าเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง
13.2.2 แนะแนวการศึกษาต่อทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ หาจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละสายงาน เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจวางแผนการเรียนต่อของนักเรียน
14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียน
2. ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้น ม.3 เรียนต่อ
ชั้น ม. 4/เทียบเท่า

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
ร้อยละ 100
ร้อยละ 95

วิธีประเมิน
การรายงาน
การรายงาน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
แบบรายงาน
แบบรายงาน

-911. ชื่อโครงการ ...การจัดการระบบข้อมูลนักเรียนยากจนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา........
 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล .นางปิยะนันท์...มโนธรรม...... โทรศัพท์ ...061-4954543.............................
โทรสาร ..044-056768....... E-mail …nunnun_t@hotmail.com…………………..…………
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้
ดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ซึ่งเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า นักเรียนทุนเสมอภาค เพื่อให้
นักเรียนที่มีความยากจนพิเศษที่สมควรได้รับการช่วยเหลือตามเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือทุกคน เพื่อสร้างหลักประกัน
โอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนไทยทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีข้อมูลนักเรียนยากจนและนักเรียน
ยากจนพิเศษครบทุกคน และได้นำข้อมู ลนักเรียนไปขอรับการพิจารณารับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียนยากจนเป็น
รายบุคคล และส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น
4. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีข้อมูลนักเรียนยากจน และนักเรียน
ยากจนพิเศษในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (https://cct.thaieduforall.org/)
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
ร้อยละ 100 ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีข้อมูลนักเรียนยากจนและ
นักเรียนยากจนพิเศษในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (https://cct.thaieduforall.org/)
ครบทุกคนตามที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีข้อมูลนักเรียนยากจน
และนักเรียนยากจนพิเศษในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (https://cct.thaieduforall.org/) ครบทุกคนตามที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองทุกคนได้รับเงินทุนเสมอภาคจาก
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีข้อมูลนักเรียนยากจนและ
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขครบทุกโรงเรียน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
6.2 เชิงคุณภาพ ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีข้อมูลนักเรียนยากจนและ
นักเรียนยากจนพิเศษครบทุกโรงเรียน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และได้รับการพิจารณา
จัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขครบทุกคน
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ มกราคม 2564 ถึง กันยายน 2564

-928. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ...(ข้อ 4.4) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม.....................
- เป้าหมาย (ข้อ 2.1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิต…ิ ………
- ประเด็น (ข้อ 4.1) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(ข้อ 4.1.6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน .....-...............................................................................................
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ..(ข้อ 5.9)...ด้านสังคม............................................................................
สถานการณ์และแนวโน้มภายใน (ข้อ 4) ประเด็นด้านความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ยังเป็นปัญหามาอย่างต่อเนื่อง
นำมาซึ่งความไม่เท่ากันของทุนในการพัฒนาศักยภาพคน ในการเข้าถึงบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุข
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ .........
(1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ำในสังคม............................................
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต.............................
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
2.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน…นโยบายเร่งด่วนด้าน (1.) การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส ข้อ 2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนไม่ให้ออกจากระบบการศึ กษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ .....15,000.00................บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
 งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน ........15,000................. บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ..................................... บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .................................................................
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
เงินกู้ ภายในประเทศ..............……………บาท
ภายนอกประเทศ................................ บาท
เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
อืน่ ๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน ……………….…………….…….. บาท

-9310. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
15,000

ไตรมาสที่ 1

ปีงบประมาณ 2564.

ไตรมาสที่ 4

รวม
15,000

ปีงบประมาณ …………….
รวมทั้งสิ้น

15,000

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม/รายการ

1

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย

วัสดุ

12,000

-0

กิจกรรมที่ 1
15,000

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
2

3,000

กิจกรรมที่ 2

ติดตามการดำเนินงานของ
โรงเรียน (ให้โรงเรียนรายงานผล)

0

รวมงบประมาณ

15,000

12,000

3,000

0

12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่

กิจกรรม

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน

- จัดทำโครงการ
- ขออนุมัติดำเนินงานตาม
โครงการ
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

จัดอบรมตามโครงการฯ

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
พฤษภาคม 2564

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลจากการปฏิบัติงานและในระบบสารสนเทศ
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
จัดอบรมเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา
14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
นักเรียนที่คัดกรองเป็นนักเรียนยากจน
แบบมีเงื่อนไข

ค่าเป้าหมาย
วิธีประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
(ร้อยละ)
ประเมิน
ร้อยละ 100 1. ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก กสศ. แบบสอบถาม
2. ได้รับการพัฒนาทุกด้านจาก
แบบสอบถาม
งบประมาณที่ได้รับ

-941. ชื่อโครงการ ...พัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์........
 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล .นางปิยะนันท์...มโนธรรม...... โทรศัพท์ ...061-4954543.............................
โทรสาร ..044-056768....... E-mail …nunnun_t@hotmail.com…………………..…………
2. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โดยบูรณาการต่อกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ กับ
การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ได้รับ
การพัฒนาความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็น
ยุทธวิธีสร้างแรงขับเคลื่อนในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนให้มีความต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัย การพัฒนาประสิทธิภาพครูผู้สอนสู่ความเป็นเลิศ เพื่อยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
และยกระดับความสามารถของผู้เรียนให้ก้าวไกลสู่เวทีโลก
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนา
ความสามารถทางวิชาการ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลกซึ่งเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนกิจกรรมหนึ่งที่กระตุ้นให้สถาบัน
และหน่วยงานทางการศึกษาเกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 จึงเปิดโอกาสให้นักเรียนในสังกัดได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านกระบวนการ
แข่งขันทางวิชาการ และต่อยอดคัดเลือกนักเรียนเข้าสู่การแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ และเป็นการสร้างเจตคติ
ที่ดีให้นักเรียนมีความสนใจในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่
เวทีโลก และเป็นการสร้างเจตคติที่ดีให้นักเรียนมีความสนใจในการเป็นนักวิทยาศาสตร์
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
4. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
และได้พัฒนาด้านทักษะการคิดระดับสูง มีทักษะในการแก้ปัญหาและมีความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
ร้อยละ 100 ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีส่วนร่วมในการส่งนักเรียน
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ สามารถต่อยอดและพัฒนาความสามารถสู่ความเป็นเลิศ

-956. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ ครูผู้สอน มีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถด้านทักษะการคิด
ระดับสูงของผู้เรียน และนวัตกรรมการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
6.2 เชิงคุณภาพ ยกระดับความสามารถผูเ้ รียนด้านทักษะการคิดระดับสูง มีทักษะในการแก้ปัญหาและพัฒนาขีด
ความสามารถผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์เท่าทันมาตรฐานสากล
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564
8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน.....................
- เป้าหมาย …ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น…………
- ประเด็น (ข้อ 4.2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน .....-...............................................................................................
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ..(ข้อ 5.12)...ด้านการศึกษา....................................................................
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ .........
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .การพัฒนาการเรียนรู้.............................
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน…นโยบายเร่งด่วนด้าน (1.) การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) ..นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส ข้อ 2.2 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ .....10,000.00................บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
 งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน ........10,000.00........... บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ..................................... บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .................................................................
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
เงินกู้ ภายในประเทศ..............……………บาท
ภายนอกประเทศ................................ บาท
เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
อืน่ ๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน ……………….…………….…….. บาท
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2564.

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2
10,000

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวม
10,000

ปีงบประมาณ …………….
รวมทั้งสิ้น

10,000

-9611. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1

กิจกรรมที่ 1

งบประมาณที่ใช้

สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อ 10,000
แข่งขันระดับโอลิมปิก (รอบแรก)

2

กิจกรรมที่ 2
ติดตามผลการคัดคัดเลือกผู้ผ่าน เกณฑ์รอบแรก
รวมงบประมาณ
10,000

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน ใช้สอย

วัสดุ

8,000

2,000

-

-

-

-

8,000

2,000

-

12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่

กิจกรรม

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน

1

เขียนโครงการ กิจกรรม ทรัพยากร
และรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1.1 เขียนโครงการ สอบแข่งขัน
ทางวิชาการระดับนานาชาติ และ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1.2 ประชาสัมพันธ์รับสมัคร
สอบแข่งขันและรับสมัครสอบ
1.4 ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบ
2.1 ประชุม/แต่งตั้ง
คณะกรรมการในการดำเนินการ
จัดสอบ
2.2 ประสานขอใช้สถานที่ในการ
ดำเนินการสอบ
3.1 ดำเนินการการการคัดเลือก
ผู้แทนประเทศไทยเพื่อแข่งขัน
ระดับโอลิมปิก (รอบแรก)
3.2 ประมวลผลการสอบแข่งขัน
พร้อมประกาศผลสอบ

2

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3

การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพือ่
แข่งขันระดับโอลิมปิก

ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนินงาน
มกราคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564

กุมภาพันธ์ 2564
ภายในเดือน มีนาคม 2564

-9713. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1. การประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุม โรงเรียน/ครูผู้สอนไม่กระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนพัฒนา
ความสามารถ
2. นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมสอบคัดเลือกมีจำนวนน้อย (ต้องมีเกรดเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ 3.70 ขึ้นไป)
ทำให้มีผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกจำนวนไม่มาก
3. การสมัครสอบคัดเลือกมีค่าใช้จ่าย อาจทำให้นักเรียนที่ผลการเรียนเข้าหลักเกณฑ์แต่ขาดทุนทรัพย์ไม่สามารถ
สมัครสอบคัดเลือกได้
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
เน้นการประชาสัมพันธ์ การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสอบแข่งขัน และประชาสัมพันธ์ถึง
ความสำเร็จของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศเพื่อเป็นตัวแทนการแข่งขันในระดับสูง และให้โรงเรียนสนับสนุน
งบประมาณแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนเข้าเกณฑ์เพื่อเข้าร่วมการสอบคัดเลือก
14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
นักเรียนที่เข้าร่วมการสอบคัดเลือก
ตัวแทนประเทศไทยเพื่อแข่งขันระดับ
โอลิมปิก

ค่าเป้าหมาย วิธีประเมิน
(ร้อยละ)
ร้อยละ
3. ประเมินผลโดยการสอบ
100
4. คะแนนสอบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
5. ตัวชี้วัดความสามารถค่าเป้าหมาย
และเกณฑ์

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน
แบบนับจำนวน

-981. ชื่อโครงการ ...พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมเพิ่มโอกาสทางการศึกษา........
 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล .นางปิยะนันท์...มโนธรรม...... โทรศัพท์ ...061-4954543.............................
โทรสาร ..044-056768....... E-mail …nunnun_t@hotmail.com………………….…………
2. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนรวมจึงถือได้ว่าเป็นการจัดการศึกษาเพื่อสนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เป็นการจัดการศึกษาให้
นักเรียนทั่วไปและนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนได้รั บสิทธิและโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดการศึกษาเป็นพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
เพื่อเป็นการประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาโดยมีหน้าที่หลักได้แก่ คัดกรอง และให้การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนหรือส่งต่อแพทย์เพื่อวินิจฉัยนักเรียนที่มีแนวโน้มมีความบกพร่อง จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล จัดทำ/จัดหา พัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควิธีการในการพัฒนานักเรียน จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ที่
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้า ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 พิจารณาเห็น ถึงความต้องการจำเป็นในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้นักเรียนเข้าถึง
การศึกษาตามสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาสำหรับคนพิการ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ที่จัดการ
เรียนรวมในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดทำสื่อนวัตกรรม ให้มีเหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่ละประเภท
2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
30 ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเรียนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิต
4. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
ร้อยละ 100 ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ที่มีนักเรียนพิการเรียนรวม มี
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้มีคุณภาพการเรียนที่ดีขึ้น
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนทั่วไปทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสม

-996. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ ครูผู้สอน มีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถของนักเรียน และ
นวัตกรรมการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถผู้เรียน
6.2 เชิงคุณภาพ ครูผู้สอน มีทักษะในการแก้ปัญหาและพัฒนาความสามารถของนักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนทั่วไป
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ มีนาคม 2564 ถึง กันยายน 2564
8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม.....................
- เป้าหมาย …สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ …………
- ประเด็น สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศ
ภาวะและทุกกลุ่ม
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน .....-...............................................................................................
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ...ด้านการศึกษา....................................................................
การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถ
พิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ .........
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .การพัฒนาการเรียนรู้.............................
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน…นโยบายเร่งด่วนด้าน (8.) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน
ไทยทุกช่วงวัย
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) ..นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส ข้อ 2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและด้อยโอกาส
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ .....100,000................บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
 งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน ........100,000................. บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ..................................... บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .................................................................
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
เงินกู้ ภายในประเทศ..............……………บาท
ภายนอกประเทศ................................ บาท
เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
อืน่ ๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน ……………….…………….…….. บาท

-10010. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1

ปีงบประมาณ 2564.

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
90,000

รวม

ไตรมาสที่ 4
10,000

100,000

รวมทั้งสิ้น

100,000

ปีงบประมาณ …………….

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1

กิจกรรมที่ 1
อบรมพี่เลี้ยงเด็กพิการ และครู
ที่รับผิดชอบนักเรียนพิการเรียน
รวม
กิจกรรมที่ 2
ติดตามการดำเนินงานของ
โรงเรียน
รวมงบประมาณ

2

งบประมาณที่
ใช้

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ

90,000

20,000

68,000

10,000

7,000

3,000

100,000

27,000

71,000

3,000

3,000

12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
1

กิจกรรม
เขียนโครงการ กิจกรรม ทรัพยากร
และรายละเอียดค่าใช้จ่าย

2

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3

อบรมโครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรวมในโรงเรียนทั่วไป การคัด
กรองนักเรียน การดูแลช่วยเหลือ และ
การส่งต่อนักเรียนในกรณีที่นักเรียน
ต้องการความช่วยเหลือ
ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน
โดยประสานขอความร่วมมือจากศูนย์
ศึกษาพิเศษจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้
ความรู้แก่ครู พี่เลี้ยงเด็กพิการ

4

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
1.1 เขียนโครงการ พัฒนาการ
จัดการเรียนรวมในโรงเรียนทั่วไป
1.2 ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน
2.1 ประชุม/แต่งตั้ง
คณะกรรมการในการดำเนินงาน
3.1 ดำเนินการอบรม
3.2 ประเมินผลการอบรม

3.1 ติดตามการดำเนินงานของ
โรงเรียนในสังกัด

ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนินงาน
มกราคม - มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2564

สิงหาคม – กันยายน 2564

-10113. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
โรงเรียนเปลี่ยนผู้รับผิดชอบนักเรียนเรียนรวมบ่อยครั้ง และบางโรงเรียนมอบหมายงานในหน้าที่พี่เลี้ยง
ไม่เหมาะสม
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ให้โรงเรียนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็กพิการ และครูที่รับผิดชอบนักเรียนพิการเรียนรวม
ในโรงเรียน
14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
1.พี่เลี้ยงเด็กพิการและครูผู้รับผิดชอบ
มีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับการ
พัฒนาและทักษะในการจัดการศึกษา
สำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
2. โรงเรียนได้รับสื่อ สิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อบริการ และสามารถสร้าง
นวัตกรรมสื่อเพื่อเป็นเครื่องมือช่วย
สร้างศักยภาพในการเรียนการสอน
ที่เหมาะสม

ค่าเป้าหมาย
วิธีประเมิน
(ร้อยละ)
ร้อยละ
6. ติดตาม
100
2. สอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

-1021.ชื่อโครงการ พัฒนากระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม
 โครงการต่อเนื่อง
 โครงการใหม่
(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (Contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางรุ่งเรือง รักษ์มณี โทรศัพท์ 094 2895291
โทรสาร 044 056768
E-mail Rakmanee.r@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.หลักการและเหตุผล
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีแนวทางการดำเนินงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่การรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน ส่งเสริมพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา และส่งต่อนักเรียน เพื่อให้นักเรียน
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย
การดำเนินงานมีวิธีการ ขั้นตอน เครื่องมือที่ชัดเจนและที่สำคัญคือ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ทั้งในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร ครู หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน เช่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ประโยชน์และคุณค่าของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทำให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหา เกิดสัมพันธภาพที่ดีและมีความอบอุ่นระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนมีการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ EQ ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาความเก่ง IQ คุณธรรมจริยธรรม MQ และมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะ
อุปสรรค์ AQ มีทักษะในการดำเนินชีวิต เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ และความสุขในการดำเนินชีวิต
เพื่อให้การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง
และสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกปัญหา ทุกมิติ อย่างรอบด้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ
2. นักเรียนอยู่อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
3. ภาคีเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง
4. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง สามารถดูแลช่วยเหลือพิทักษ์ปกป้องคุ้มครอง
นักเรียนในทุกมิติ ด้วยกระบวนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตที่เหมาะสม นักเรียนรู้เท่าทันปัญหาและ
สถานการณ์พร้อมที่จะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
4.2.1 การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียนสะท้อนการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4.2.2 การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.2.3 การมีส่วนร่วมระบบภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

-1035. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ปกป้อง
และคุ้มครองในทุกมิติ ด้วยกระบวนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและเสริมสร้างทักษะชีวิต นักเรียนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพจบการศึกษาตามหลักสูตร อัตราการออกกลางคันลดลง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ นักเรียนในสังกัด 37 โรงเรียน
6.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกโรงเรียนเกิดความยั่งยืน ซึ่งนักเรียนทุก
คนจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสมและทัน
เหตุการณ์
2. ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างเป็นระบบ
3. ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเน้นเด็กกลุ่มที่ต้องการการ
คุ้มครองและช่วยเหลือเป็นพิเศษ
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ มกราคม 2564 ถึง กันยายน 2564
8. ความสอดคล้อง
8.2 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ความมั่นคง
- เป้าหมาย ประชาชนอยู่ดีกินดี และมีความสุข
- ประเด็น การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา
8.5แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส ข้อ 2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

-1049. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ . 20,000 บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน ....20,000 บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ..................................... บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .................................................................
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
เงินกู้ ภายในประเทศ ............................... บาท
ภายนอกประเทศ................................ บาท
เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
อืน่ ๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน ………………………….…….….. บาท
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
ปีงบประมาณ
20,000 บาท
…2564………….
ปีงบประมาณ …………….

ไตรมาสที่ 4

รวม
20,000

รวมทั้งสิ้น

20,000

-10511. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1

กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 37 โรงเรียน
-

งบประมาณที่ใช้

เงินงบประมาณ (บาท)
เงินตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ

20,000

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการประชุม

490

2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท X 7 คน (2X35X7)
ค่าอาหารแบบกล่อง 1 มื้อ ๆ ละ 60
บาท จำนวน 7 คน (1x7x60)

4,200

-

5,180

-

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะครู
เข้ารับการคัดเลือก 37 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน

จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท(37X2X2X35X)
ค่าอาหารแบบกล่องคณะครูเข้ารับการ
คัดเลือก 37 โรงเรียน ๆ 2 คน

4,440

จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 60 บาท(37X2X1X60X)
งบประมาณที่ใช้
ที่

กิจกรรม/รายการ
-

เงินตอบแทน

ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 7 คน ๆ ละ
500 บาท

*ขอถัวจ่ายทุกรายการ

ใช้สอย

วัสดุ

3,500

ค่าวัสดุอุปกรณ์
รวมงบประมาณ

เงินงบประมาณ (บาท)

2,190
20,000

3,500 14,310 2,190
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12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
ระยะเวลา/สถานทีดำเนินงาน
1 การจัดเตรียมโครงการ
1.1จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ม.ค.-กพ.64 /ห้องประชุม
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
สพม.30
1.3 นำเสนอเพื่อขออนุมัติ
2 การดำเนินงานตามโครงการฯ
2.1 แจ้งโรงเรียน
พค.-กย.64/ห้องประชุม
2.2เตรียมเอกสาร/สถานที่
สพม.30
2.3 ดำเนินการประชุมปฏิบัติการ
2.4 ประเมินผลการรายงานตาม
เอกสาร
2.5 ดำเนินการประกวดคัดเลือก
3 การตรวจสอบ กำกับติดตาม
-ประเมินผลผู้เข้าร่วมประชุม
ก..ย.64/ห้องประชุม สพม.30
โครงการฯ
ปฏิบัติการ
4 การทบทวน สะท้อนผล รายงานผล 4.1 สรุปผลการดำเนินงานตาม
ก.ย.64/สพม.30
โครงการฯ
4.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
13.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือขาด
ความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงาน ทำให้งานไม่ประสบผลสำเร็จ
13.1.2 นักเรียนบางคนขาดทักษะชีวิตและมีพฤติกรรมเสี่ยง
13..2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
13.2.1 ควรมอบหมายงานให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นทีมงาน
13.2.2 ดำเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
13.2.3 สร้างความตระหนักให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน ระบบการรายงาน
จัดทำข้อมูลสารสนเทศ และจัดทำคู่มือปฏิบัติงานระบบการดูและช่วยเหลือนักเรียน
13.2.4 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้ความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้กับ
นักเรียนแต่ละกลุ่ม
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14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
14.1 เชิงปริมาณ
- ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกโรงเรียน
- นักเรียนในสังกัด สพม.30
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
14.2 เชิงคุณภาพ
- ครูที่ปรึกษาได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัด
กิจกรรมและหรือจัดทำ/ใช้แผนการ
เรียนรู้ที่มีการบูรณาการการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต
- นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม และ
ได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
ร้อยละ100

วิธีประเมิน
-

การสังเกต

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
-

แบบสอบถ
าม

ร้อยละ 100

-

ร้อยละ 80

-

ร้อยละ 100

ประเมิน
การกำกับ
ติดตาม

-

เกณฑ์การ
พิจารณา

-

แบบ
รายงานผล

-1081. ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
√ โครงการต่อเนื่อง

โครงการใหม่

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล .......นางสาวกาญจนา ประทุมวงศ์....... โทรศัพท์ ….0817099909....
โทรสาร .....044 056768…. E-mail ….kanchana.psp32@gmail.com….
ชื่อ-นามสกุล .......นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ....... โทรศัพท์ ….0819998115....
โทรสาร .....044 056768…. E-mail ….Supaphon30@esdc.go.th….
2. หลักการและเหตุผล
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากำหนดให้มี
การพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับประถมวัยให้สมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุก
กลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มี
ความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะ
สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษา
ขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่า
เทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ ให้กับเยาวชนของชาติ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการ
คิดอย่างมี เหตุผ ลซึมซับ คุณ ค่าแห่ งคุณ ธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึ กผิ ดชอบชั่ว ดีรวมทั้ งสร้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่ งคุ ณ ธรรม จึ งได้ จัดทำโครงการขับเคลื่ อนโรงเรียนคุณ ธรรม สพฐ. องค์กรคุณ ธรรม และ
โรงเรียนวิถีพุทธ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าใจ และมีกระบวนการการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดี สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กร
แห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความ
ต่อเนื่อง
3.2 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้โรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 รู้และเข้าใจในการดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ประกวดโครงงานคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”
3.3 เพื่อกำกับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด

-1094. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีรวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่ง
คุณธรรม
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
4.2.1 ร้อยละของผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนคุณธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.
4.2.2 ร้อยละของโรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว, ระดับ 4 ดาว
4.2.3 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีภาวะผู้นำด้านคุณธรรมสู่สังคม ได้เรียนรู้โครงงานพัฒนาจริยธรรม รู้และ
เข้าใจผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี การเข้าค่ายยุวชนคนคุณธรรม และสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชน
4.2.4 ผู้บริหารและครู ที่เข้าร่วมโครงการมีนวัตกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ได้รับการนิเทศ
กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 จำนวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น
5.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับพัฒนาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น
5.3 ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู
ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม
5.4 มีเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงาน
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแกนนำโรงเรียน และนักเรียนแกนนำ โรงเรียนในสังกัดจำนวน 37 โรงเรียน เข้าร่วม
โครงการสร้างคนดีให้บ้านเมือง กิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยธรรม กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน กิจกรรมค่ายยุวชนคน
คุณธรรม (ระดับโรงเรียน) และกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแกนนำโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสั งกัดจำนวน 37 โรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมคุรุชนคนคุณธรรม (ร่วมกับมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน) กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการ
บริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
3. โรงเรียนในสั งกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 37 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ
กำกับ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนวิถีพุทธ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับเขตตรวจ
ราชการ
6.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความตระหนักรู้ เข้าใจ และคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี และร่วมกันสร้างเครื อข่าย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

-1108. ความสอดคล้อง
• เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
การพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
- ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
1.1การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)
นโยบายที 3 ด้านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 118,400 บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน 68,400 บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน 50,000 บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .................................................................
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
เงินกู้ ภายในประเทศ..............……………บาท
ภายนอกประเทศ................................ บาท
เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
อืน่ ๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน ………………………….…….. บาท

-11110. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1

ปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมที่ 1 (เงินนอก)
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
10,000

ไตรมาสที่ 4

รวม

40,000

50,000
32,200
10,000
36,200
รวมทั้งสิ้น 118,400

32,200
26,200

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

ที่

กิจกรรม/รายการ

งบประมาณ
เงินงบประมาณ (บาท)
ที่ใช้
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
งบประมาณ
เงินงบประมาณ (บาท)
ที่ใช้
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ

1.3 โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้โรงเรียนคุณธรรม
1.3.1 โรงเรียนดีมีที่ยืน
1.3.2 กิจกรรมนิเทศ กำกับ
ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
2

กิจกรรมที่ 2 องค์กรแห่งคุณธรรม
2.1 อบรมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรคุณธรรม
2.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับวิทยากร
- วิทยากรผู้ให้ความรู้ในการ
อบรมฯ จำนวน 2 ท่าน
ท่านที่ 1 จำนวน 3 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท
ท่านที่ ๒ จำนวน 3 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท
2.1.2 ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 วัน
คิดเป็น 1 มื้อ ชุดละ 150 บาท
จำนวน 80 คน
2.1.3 ค่าอาหารว่าง+เครือ่ งดื่ม
- ค่าอาหารว่าง+เครื่องดื่ม
จำนวน 1 วัน คิดเป็น 2 มื้อ
ชุดละ 35 บาท จำนวน 80 คน
2.1.4 ค่าถ่ายเอกสาร
- จัดทำบัญชีลงเวลาผูเ้ ข้าร่วม
การอบรมและคู่มือการอบรมฯ
จำนวน 80 ชุด ชุดละ 100
2.1.5 ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม
- ค่ากระดาษเทาขาว
- ปากกาเมจิก
- สี
- อื่นๆ
2.2 รายงานผลการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม

30,000

5,000

32,200

1,800
1,800
12,000

5,600

8,000

3,000
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กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
โรงเรียนวิถีพุทธ
3.1 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ และเข้าใจแนวทาง
ดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถี
พุทธ
3.2 กิจกรรมโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
“เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”
- จัดประกวด/แข่งขัน/จัดค่าย/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.3 โรงเรียนประเมินตนเองตาม
อัตลักษณ์ 29 ประการในเว็บไซต์
โรงเรียนวิถีพุทธ
3.4 นิเทศ กำกับ และติดตามผลการดำเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ
รวมงบประมาณ

36,200
3,600

21,600

1,000

89,200

9,000

10,000

118,400

20,200

12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
12.1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ
ในโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ)
ที่
1

กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
ของชาติ ในโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.)
1.1 ประชุมชี้แจงคณะทำงานโครงการ

1.2 โครงการสร้างคนดีให้บ้านเมือง
1.2.1 โครงการพัฒนาจริยคุณ
1.2.2 คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
1.2.3 ค่ายยุวชนคนคุณธรรม
(ระดับโรงเรียน)
1.2.4 ครอบครัวคุณธรรม

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน

ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนินงาน

- ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม
- กำหนดความรับผิดชอบโครงการ
/กิจกรรม
- เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ

พฤศจิกายน 2563

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
- ประชุมคณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบ
- จัดกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาจริยคุณ กิจกรรมคืน
คุณธรรมสู่ห้องเรียน กิจกรรมค่าย

พฤษภาคม 2564
พฤษภาคม 2564
พฤษภาคม – มิถุนายน
2564

-113ที่

กิจกรรม

1.

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
ยุวชนคนคุณธรรม (ระดับโรงเรียน)
- กิจกรรม ครอบครัวคุณธรรม
- สรุปและรายงานผล

1.3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมให้
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
“โรงเรียนคุณธรรม”
1.3.1 คุรุชน คนคุณธรรม
(ร่วมกับมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน)
1.3.2 พัฒนานวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดีดา้ นการบริหาร
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
1.3.3 พัฒนานวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดีดา้ นการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม

1.4 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้
โรงเรียนคุณธรรม
1.4.1 โรงเรียนดีมีที่ยืน
1.4.2 กิจกรรมนิเทศ กำกับ
ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนินงาน
กรกฎาคม – กันยายน
2564

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
- ประชุมคณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบ
- จัดกิจกรรมตามโครงการ/
กิจกรรมคุรุชน คนคุณธรรม
(ร่วมกับมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน)
กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
สร้างสรรค์ดนดีดา้ นการบริหารเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม และกิจกรรม
พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
ด้านการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
คุณธรรม
- สรุปและรายงานผล

พฤษภาคม 2564
พฤษภาคม 2564
พฤษภาคม – มิถุนายน
2564

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
- ประชุมคณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบ
- จัดกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรม
โรงเรียนดีมีที่ยืน และกิจกรรมนิเทศ
กำกับติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
- สรุปและรายงานผล

พฤษภาคม 2564
พฤษภาคม 2564
พฤษภาคม-มิถุนายน
2564

กรกฎาคม – กันยายน
2564

กันยายน 2564

-11412.2 กิจกรรมที่ 2 องค์กรแห่งคุณธรรม
ที่

กิจกรรม

2. กิจกรรมที่ 2 องค์กรแห่งคุณธรรม
2.1 วางแผน จัดทำโครงการและ
ขออนุมัติ

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน

ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนินงาน

- จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
- จัดประชุมคณะกรรมการฯ

ตุลาคม- ธันวาคม
2564

2.2 อบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ
และแนวทางแห่งองค์กรคุณธรรม

- มีวิทยากรให้ความรู้ จำนวน 2 ท่าน
ท่านละสามชั่วโมง

เมษายน – พฤษภาคม
2564

2.3 รายงานผลการพัฒนาเป็นองค์กร
คุณธรรม

- จัดทำเอกสารรายงานประเมินตนเอง
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30

สิงหาคม- กันยายน
2564

12.3 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ
ที่

กิจกรรม

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน

3. กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในโรงเรียนวิถีพุทธ
3.1 ประชุมชี้แจงคณะทำงานโครงการ - ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม
- กำหนดความรับผิดชอบโครงการ
/กิจกรรม
- เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ

ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนินงาน
ตุลาคม - พฤศจิกายน
2564

3.2 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ และเข้าใจ
แนวทางดำเนินการ 29 ประการสู่
ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ

- จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
- จัดประชุมคณะกรรมการฯ
- มีวิทยากรให้ความรู้ จำนวน 2 ท่าน
ท่านละสามชั่วโมง

เมษายน – พฤษภาคม
2564

3.3 กิจกรรมโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”

- จัดประกวด/แข่งขัน/จัดค่าย/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กรกฎาคม- กันยายน
2564

3.4 รายงานผลการพัฒนาเป็นองค์กร
คุณธรรม

- สรุปและรายงานผล

สิงหาคม – กันยายน
2564

-11513. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
13.1.1 ความร่วมมือของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
13.1.2 ระยะเวลาดำเนินการ
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
13.2.1 เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
13.2.2 พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
14.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของผู้บริหาร ครู และ
นักเรียนโรงเรียนคุณธรรมที่เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.
2) ร้อยละของโรงเรียนผ่านการ
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ
3 ดาว, ระดับ 4 ดาว
7.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีภาวะ
ผู้นำด้านคุณธรรมสู่สังคม ได้เรียนรู้
โครงงานพัฒนาจริยธรรม รู้และเข้าใจ
ผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี การ
เข้าค่ายยุวชนคนคุณธรรม และสร้าง
เครือข่ายผู้นำเยาวชน
2) ผู้บริหารและครู ที่เข้าร่วม
โครงการมีนวัตกรรมการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ได้รับการ
นิเทศ กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

80

การสอบถาม/การ
ประเมิน

1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมิน

80

การประเมิน

แบบประเมิน

80

การสอบถาม/การ
ประเมิน

1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมิน

80

การนิเทศ กำกับ
ติดตาม

แบบนิเทศ กำกับ
ติดตาม

-116๑. ชื่อโครงการ

การขับเคลื่อนหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ลงสู่สถานศึกษา
 โครงการต่อเนื่อง
 โครงการใหม่

(๑) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(๒) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล .............นางวิรยิ ะสมร บัวทอง...... โทรศัพท์ .......๐๙๗ - ๓๔๐๘๙๐๔....
โทรสาร ........................ E-mail ……cpm30a@gmail.com…………………
..............................................................................................................................................................................................................

๒. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิ
พลราชวรางกูรกิติสิ ริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หั ว
มี ๕ ข้อ คือ ๑) ประเทศชาติมั่นคง ๒) ประชาชนมีความสุข ๓) แก้ไขในสิ่งผิด ๔) สืบสานในพระราชปณิธาน
๕) ภายใต้ห ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ต้องการเห็ นทุกคนทุกหมู่เหล่า มีภ าพรวมสวยงาม ถูกต้อง
เหมาะควร และทุก คนในชาติได้รับความสุขกาย สบายใจ อย่างถาวรในระยะยาว ภาพรวมคือการรักษาภารกิจ
หน้าที่ตามตำแหน่งที่หน่วยงานหรือสถาบัน ให้หน่วยหรือหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนิน (การ) ไปด้วยดี เรียบร้อย
เหมาะสมตามภารกิจ โดยยึดมั่นในเป้าหมายและดำเนินไปตามความมุ่งหมาย ตามนโยบายและภารกิจ โดย
ครบถ้วน ตามขั้นตอนและแนวความคิดที่ถูกต้อง เป้าหมายท้ายสุดของภาพรวมคือ งานดี คนดี คิดดี วินัยเน้น
เข้มแข็งแต่มีน้ ำใจและเข้าใจเหตุผ ลเนื่ องจากสถานณการณ์ ในปัจจุบัน สภาพสั งคมไทยกำลังพบวิกฤตการณ์
ทางด้านการเมืองการปกครอง รวมไปถึงการจาบจ้วงในสถาบันพระมหากษัติริย์อันทรงเป็นสถานบันหลักของชาติ
เหตุสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งของนักการเมืองที่มีหลายพรรค การทุจริตฉ้อโกงกลายเป็นบรรทัดฐานของสังคม
ดังนั้นเพื่อเป็นการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในการสร้างคน สร้างชาติให้เข้มแข็งต้องดำเนินการปลูกฝังระเบียบวินัย
และแนวคิดที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อให้เกิดคุณลักษณะ ๘ ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เมื่อทุกคนมีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติได้สวยงาม ถูกต้อง
เหมาะควร แล้วชาติไทยจะมั่นคงยั่งยืนและถาวรสืบไป
จากความสำคัญของนโยบายของกระทรวงศึก ษาธิการดังกล่าวสอดคล้ องกับนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในนโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุ คลากรทางการศึกษา
ทางสำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามัธ ยมศึกษา เขต 30 จะต้อ งดำเนิ น การขั บเคลื่ อ นนโยบายนี้ ให้ ส ำเร็จตาม
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการ สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจได้ ตามนโยบาย เป้าประสงค์ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อมุ่งเน้นพัฒนา
ผู้เรียนทุกคนหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้ มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานตามพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกสลที่ ๑๐ และตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
เพื่อส่ งเสริม สนั บสนุ น ให้ โรงเรีย นในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สามารถพัฒ นาให้ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

-117๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้เข้าใจและนำหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ลงสู่การ
พัฒนาผู้เรียนได้
๓.๒ เพื่อส่งเสริม ให้ทุกโรงเรียนพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร โดยใช้หลักสูตรจิตอาสา
๙๐๔ เข้าไปขับเคลื่อน
๓.๓ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๔. เป้าหมาย
๔.๑ ผลผลิต (Output)
๔.๑.๑ ครูฝ่ายกิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพม.๓๐ จำนวนโรงเรียนละ ๒ คน
๔.๑.๒ สภานักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.๓๐ ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์
๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
๔.๒.๑ สถานศึกษานำหลักสูตรจิตรอาสา 904 เข้าไปบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างถูกต้อง
๔.๒.๒ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขับเคลื่อนหลักสูตรจิตรอาสา 904 ลงสู่กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ
๔.๒.๓ ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย และมีจิตอันเป็นสาธารณะ
๔.๓ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

ร้อยละ
๑๐๐

การนิเทศ
กำกับ
ติดตาม

แบบนิเทศ
กำกับ ติดตาม

การนิเทศ
กำกับ
ติดตาม

แบบนิเทศ
กำกับ ติดตาม

๔.๓.๑ เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
๑. ครูฝ่ายกิจการนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด สพม.๓๐ จำนวน
โรงเรียนละ ๒ คน
๒. สภานักเรียน โรงเรียนในสังกัด
สพม. ๓๐ ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ
โดยศึกษานิเทศก์
๔.๓.๒ เชิงคุณภาพ
๑. สถานศึกษานำหลักสูตรจิตรอาสา
904 เข้าไปบูรณาการในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง๒
๒.ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนขับเคลื่อนหลักสูตรจิตรอาสา
๙๐๔ ลงสู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ
๓. ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย และมีจิต
อันเป็นสาธารณะ

ร้อยละ
๑๐๐
ร้อยละ
๑๐๐
ร้อยละ
๑๐๐
ร้อยละ
๑๐๐

-118๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ ครูผู้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดนำหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ลงจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๒ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๐ นำหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔
เข้าไปขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘ ด้านของผู้เรียน
๖. เป้าหมาย
๖.๑ เชิงปริมาณ
๑. ครูฝ่ายกิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพม.๓๐ จำนวนโรงเรียนละ ๒ คน
๒. สภานักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม. ๓๐ ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๑. สถานศึกษานำหลักสูตรจิตรอาสา ๙๐๔เข้าไปบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง๒
๒. ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขับเคลื่อนหลักสูตรจิตรอาสา ๙๐๔ ลงสู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ
๓. ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย และมีจิตอันเป็นสาธารณะ
๗. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ............๑….ตุลาคม ๒๕๖๓...............ถึง......๓๐.....กันยายน..๒๕๖๔
๘. ความสอดคล้อง
๘.๑ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๓. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบาย ข้อ ๑. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคงของมนุษย์และของชาติ
ตัวชี้วัด ข้อ ๒. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม
จริยธรรมและเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาโดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อ ๑. ร้อยละของครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมนักเรียนได้รับการอบรมหลักการของ
หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔
ข้อ ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หฟลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔
ข้อ ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หฟลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔
๘.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน .๓...ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์........
๘.๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา
๘.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์.
๘.๕ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ...การพัฒนาการเรียนรู้...............................................
๘.๖ นโยบายรัฐบาล ด้าน...การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย...
๘.๗ แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ. นโยบายด้านที่ ๑ ด้านความปลอดภัย)
๑) ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๒) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์

-119๙. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ................ ๓๐,๐๐๐ ..........บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน ....... ๓๐,๐๐๐ …... บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ......................... บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .................................................................
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
เงินกู้ ภายในประเทศ..............……………บาท
ภายนอกประเทศ................................ บาท
เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
อืน่ ๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน ………………………….…….. บาท
๑๐. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการ
ปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ
……๖๔…….
ปีงบประมาณ
…………….

ไตรมาส
ที่ ๑
๑๐,๐๐๐

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่
๒
๓
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

รวม

ไตรมาสที่
๔

๓๐,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น

๓๐,๐๐๐

๑๑. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

๑
๒

ประชุมผู้บริหาร
อบรมพัฒนาครูในการ
ใช้หลักการของ
หลักสูตรจิตอาสา
๙๐๔
นิเทศ ติดตามนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้การใช้
หลักสูตรจิตอาสา
๙๐๔
รวมงบประมาณ

๔

งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

ตอบ
แทน
-

๑๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เงินงบประมาณ (บาท)
ใช้สอย
วัสดุ
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

-

-

๑๐,๐๐๐

-

-

๓๐,๐๐๐

-

-120๑๒. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
๑
กิจกรรม การประชุมผู้บริหาร
ม.ค. - ก.พ. ๖๔
๑.๑ จัดทำเอกสารคู่มือดำเนินงานการใช้หลักสูตรจิตอาสา
๑ - ๑๐ ม.ค.
๙๐๔
๖๔
๑.๒ ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจผู้ดำเนินการการใช้
หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔
๒
การอบรมพัฒนาครูในการใช้ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔
มี.ค. - ส.ค.๖๔
๓
นิเทศ ติดตามนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการ
ก.ย. ๖๔
เรียนรู้การใช้ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔

สถานที่
..............

๑๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
๑๓.๑ ปัจจัยความเสี่ยง
๑๓.๑.๑ การจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจำกัด
๑๓.๑.๒ ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑๓.๑.๓ ความร่วมมือของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
๑๓.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๑๓.๒.๑ กำหนดปฏิทินการดำเนินงานให้ชัดเจน
๑๓.๒.๒ จัดประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพื่อหาแนวทางการแก้ไข
๑๓.๒.๓ ใช้การนิเทศ กำกับติดตาม และให้คำแนะนำในการใช้ หลักสูตรจิตอาสา 904
๑๔. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

๑๔.๑ เชิงปริมาณ
๑. ครูฝ่ายกิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัด ร้อยละ ๑๐๐
สพม.๓๐ จำนวนโรงเรียนละ ๒ คน
๒. สภานักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.
ร้อยละ ๑๐๐
๓๐ ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศโดย
ศึกษานิเทศก์
๑๔.๒ เชิงคุณภาพ
๑. สถานศึกษานำหลักสูตรจิตรอาสา 904
ร้อยละ ๑๐๐
เข้าไปบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างถูกต้อง๒
๒.ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร้อยละ ๑๐๐
ขับเคลื่อนหลักสูตรจิตรอาสา ๙๐๔ ลงสู่
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างถูกต้องและเกิด
ประสิทธิภาพ
๓. ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย และมีจิตอันเป็น
ร้อยละ ๑๐๐
สาธารณ

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

การนิเทศ
กำกับ ติดตาม

แบบนิเทศ
กำกับ ติดตาม

การนิเทศ
กำกับ ติดตาม

แบบนิเทศ
กำกับ ติดตาม
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1. ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 โครงการต่อเนื่อง
 โครงการใหม่
(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล .นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ และคณะ โทรศัพท์ 044-056766-22
โทรสาร 044-056768 E-mail supaphan30@esdc.go.th
2. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในหมวด 16 การปฏิรูปประเทศมาตรา 258 จ.(3) ให้มี
กลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารยให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงไร้บคำตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลกสร้าง
ระบบคุณธรรมในกรบริห ารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุง โครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่วข้องเอบรรลุเป้า หมายงกล่าว โดยให้สด
คลัองกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่การศึกษานอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พศ. 2561 - 2580) ตาม
เจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดยยุทธศาสตร์ที่ 4.3 ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี
เก่งและมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นในตวรรษที่ 21 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ
ในทุ ก ช่ว งวัย ตั้งแต่ ช่ว งการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ ก วัยรุ่น วัยเรีย น วัย ผู้ ใหญ่ วัยแรงงานและวัย ผู้ สู งอายุ เพื่ อสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพมีทักษะ ความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ ด้วยตนเองในทุกช่วงวัยปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งนั้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใเรียนตลอดเวลา มีการ
ออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครูการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี
เป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐนของพลเมื อง ไทยทักษะและคุณลักษณะ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพ
สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา สมารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้ง
แหล่งเรียนรู้ สื่อ ตำราเรียน และนวัตกรรม ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาละสถานที่มีระบบและกลไกการวัด
การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม ให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากล และทัดเทียมกับนานาชาติ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงตอบสนองเจตนารมณ์ ดังกล่าว โดยกำหนดเป้าหมายให้สถานศึกษายกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละ
วิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา สำหรับปีการศึกษา 2563 การที่จะดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ สถานศึกษาจำเป็นต้องพัฒ นาการศึกษาอย่างตลอดแนว ทั้งในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการ ตลอดจนการวัดและประเมินผล

-122จากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการใน ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการพัฒนาการเรียนการสอนทุก
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ อ ย่ างเข้ ม ข้ น มี ก ารพั ฒ นาครู พั ฒ นาหลั ก สู ต รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ ผ ลการประเมิ น การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชาหลักยังมีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้ อยละ 50 ดังตาราง
แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดังนี้
ระดับชั้น ปีการศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ม.3
2562
54.74
31.71
25.87
29.97
ม.6
2562
39.12
33.97
25.29
21.80
27.38
จากผลการทดสอบดังกล่าวเมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
30 ได้ตั้งเป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 พบว่าทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ มีผลการทดสอบไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ำกว่าคะแนนระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ยกเว้นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภ าษาไทย ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ค่าคะแนนเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 และมีการส่ งเสริมการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ ที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 มีการพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะและทั ก ษะด้ านการอ่ าน คณิ ต ศาสตร์ การคิ ด ขั้ น สู ง นวั ต กรรมวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และ
ภาษาต่างประเทศ มีการพัฒนาระบบการวัดและ ประเมิน ผลและมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
ครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน พัฒนาครู กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
การจัดการศึกษาให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6
รายวิช าภาษาไทย คณิ ต ศาสตร์ สั งคมศึ ก ษา ภาษาอั งกฤษ และวิท ยาศาสตร์ สั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 30 เพิ่มสูงขึ้นร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (ONET) มากกว่าร้อยละ 50 แต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
3.2 เพื่อพัฒนาจัดการเรียนรู้การสร้างเครื่องบินพลังยาง การสร้างเครื่องบินบังคับวิทยุ ด้วยหลักอากาศ
พลศาสตร์ ตามการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
3.3 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสมรรถนะด้านการเรียนรู้เรื่อ ง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) และการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) ส่ งเสริมความเป็นอัจฉริยะนักเรียนมี
ศักยภาพการออกแบบด้านวิทยาศาสตร์อากาศยาน
3.4 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
3.5 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาตามแนวทาง PISA
ให้แก่ครูผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2021
3.6 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(Independent Study: IS) ที่การบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.7 เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(Independent Study: IS) อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
3.8 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน
ตามหลั กสู ตร และนำผลการประเมิน มาใช้ในการพั ฒ นาและปรับ ปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้ บ รรลุ
มาตรฐาน ตัวชี้วัดสำคัญในหลักสูตรและเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูงตามแนวทางของ PISA

-1233.9 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สุข
ภาวะในโรงเรียน
3.10 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด สพม.30 จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะในโรงเรียน
3.11 เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยและพัฒนา
3.12 เพื่อพัฒนาความสามารถการทำวิจัยและพัฒนาสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทาง การศึกษา
3.13 เพื่อส่งเสริม สนับสนุ นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ผ่า นการพัฒ นาขึ้นด้วยกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
4. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
1) ผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2563 เพิ่มสูงขึ้น
2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2563 มีค่าคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้น
3) ผู้ เรี ย นทุ ก ระดั บ มี ค วามเป็ น เลิ ศ มี ทั กษะทางวิช าการ สร้างนวัต กรรมผ่ านการออกแบบและการสร้า ง
เครื่ อ งบิ น พลั ง ยาง การสร้ า งเครื่ อ งบิ น บั ง คั บ วิ ท ยุ ด้ ว ยหลั ก อากาศพลศาสตร์ เป็ น การจั ด การเรี ย นรู้ แบบ STEM
Education และการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding)
4) ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจนำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพเป็นนักคิด เป็นผู้สร้าง
นวัตกรรม เป็นนวัตกร มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
5) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ศิลปะ และสาระอื่นๆ ส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะและศักยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์
อากาศยาน นำสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
6) ครูมีทักษะในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง และผู้เรียนมีทักษะการคิด
ขั้นสูงตามแนวทางของ PISA
7) ครูมีความรู้ สามารถจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) อย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
8) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้ าใจ ศึกษาค้นคว้าอย่างอิส ระในเรื่องหรือประเด็นที่ตนสนใจและสามารถสร้างเป็น
นวัตกรรม นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปทำประโยชน์แก่สาธารณะ
9) ครูมีทักษะในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง และผู้เรียนมีทักษะการคิด
ขั้นสูงตามแนวทางของ PISA
10) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
11) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มี สุขภาวะที่ดี
ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
12) ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
13) ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการวิจัยและพัฒนา
14) สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 มีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา นวัตกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรมการบริการที่ผ่านกระบวนการวิจัย
และพัฒนา

-12415) สำนั ก งานเขตพื้ น ที ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 30 นวั ต กรรมการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาที่ ผ่ า น
กระบวนการวิจัยและพัฒนา
16) สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา มีผลงานทางวิชาการที่ผ่านการพัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในสังกัด มีผลการทดสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2563 เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 3 ทุกรายวิชา
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในสังกัด มีผลการทดสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 มากกว่าร้อยละ 50 ทุกรายวิชา
3) จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
4) ผู้เรียนระดั บมัธยมศึกษาผ่ านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)
ด้านการรู้ เรื่ อ งคณิ ต ศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้ านการรู้เรื่องวิท ยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA
5) ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
6) ครู มี ก ารเปลี่ ย นบทบาทจาก “ครูผู้ ส อน” เป็ น “Coach” ผู้ ให้ ค ำปรึ ก ษาข้ อ เสนอแนะการเรีย นรู้ห รื อ
ผู้อำนวยการการเรียนรู้
7) ร้อยละของสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึ กษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS)
การบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
8) ครูผู้สอนมีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียนที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีประสิทธิภาพ
9) สำนักงานเขตพื้นทีการศึก ษามัธยมศึกษา เขต 30 สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ผ่านการพัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ทักษะ
กระบวนการในแต่ละวิชาก่อนการทดสอบ
5.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ทุกวิชาเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
5.3 ครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นำผลการทดสอบไปวางแผนการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น
5.4 โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการนิเทศคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
5.5 สถานศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS)
ที่การบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
5.6 ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study:
IS) ที่การบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียน
5.7 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องหรือประเด็นที่ตนสนใจและสามารถสร้าง
เป็นนวัตกรรม นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปทำประโยชน์แก่สาธารณะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
5.8 ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 30
ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการวิจัยและพัฒนา

-1255.9 สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 มีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา นวัตกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรมการบริการที่ผ่ านกระบวนการวิจัย
และพัฒนา
5 .1 0 สำนั ก งานเขตพื้ น ที ก ารศึ ก ษ ามั ธ ยมศึ ก ษ า เขต 3 0 นวั ต กรรมการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษ า
ที่ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา
5.11 สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา มีผลงานทางวิชาการที่ผ่านการพัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในสังกัด เข้ารับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกคน
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับการทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Pre-O-NET) ทุกคน
3) ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาในการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
4) ครูแกนนำ โรงเรียนละ 1 คน ที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
30 ทั้งหมด 37 โรงเรียน สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) นั กเรี ย นแกนนำโรงเรีย นละ 2 คน ในสั งกัด จำนวน 37 โรงเรียน ร่วมกันใช้ค วามคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบนวัตกรรมผ่านการออกแบบและการสร้างเครื่องบินพลังยาง การสร้างเครื่องบินบังคับวิทยุ ด้วยหลักอากาศ
พลศาสตร์ เป็ น การจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM Education) และการเรี ยนรู้วิท ยาการคำนวณ
(Coding)
6) โรงเรียนในสังกัดมีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) และการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณ (Coding) ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7) โรงเรียนในสังกัด สพม. 30 มีการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตให้กับ
ผู้เรียน และเตรียมความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2021 ร้อยละ 100
8) ร้อยละครูแกนนำ ครูผู้สอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) โรงเรียนละ 2 คน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 รวมทั้งสิ้น 74 คน สามารถจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ที่การบูรณาการทุกกลุ่มสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9) ร้อยละโรงเรียนในสังกัด สามารถจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study:
IS) ที่การบูรณาการทุกกลุ่มสาระ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10) เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน
ตามหลักสูตร และนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้บรรลุมาตรฐาน
ตัวชี้วัดสำคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูงตามแนวทางของ PISA
11) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพม.30 จำนวนโรงเรียนละ 2 คน
ร้อยละ 100
12) โรงเรียนในสังกัด สพม.30 จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี ร้อยละ 100
13) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 37 โรงเรียน

-1266.2 เชิงคุณภาพ
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในสังกัด เพิ่มสูงขึ้นร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขัน้ พื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
2) ครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นำผลการทดสอบไปวางแผน
การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นมีนวัตกรรมในรูป Best practice หรืองานวิจัย
การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3) ครูสามารถร่วมกันใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบนวัตกรรมผ่านการออกแบบและการสร้างเครื่องบิน
พลั งยาง การสร้างเครื่องบิ น บั งคั บ วิท ยุ ด้ว ยหลั กอากาศพลศาสตร์ ตามการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM
Education) และการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding)
4) นักเรียนร่วมกันใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบนวัตกรรมผ่านการออกแบบและการสร้างเครื่องบินพลัง
ยาง การสร้ า งเครื่ อ งบิ น บั งคั บ วิ ท ยุ ด้ ว ยหลั ก อากาศพลศาสตร์ ตามการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM
Education) และการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding)
5) ครู ส ามารถจั ด การเรีย นรู้ ที่เน้ น ฝึ กฝนให้ นัก เรียนสามารถเรีย นรู้ได้ด้ วยตนเอง (Self-Directed learning)
โดยมีครูทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ (Adviser)
6) โรงเรี ย นมี ก ารพั ฒ นากระบวนการจั ด การเรีย นรู้แ บบสะเต็ ม ศึ กษา (STEM Education) และการเรีย นรู้
วิทยาการคำนวณ (Coding) ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7) โรงเรี ย นในสั งกั ด สพม. 30 มี เครื่อ งมือ การวั ดและประเมิ น ผลระดั บ ชั้ น เรียนที่ ส อดคล้ อ งตามแนวทาง
การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติที่มีประสิทธิภาพ
8) ครูผู้สอนในสังกัด สพม. 30 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาศักยภาพพื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องมี
เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตให้กับผู้เรียนทั้ง 3 ด้านให้กับผู้เรียน
9) ครูผู้สอนในสังกัด สพม. 30 สามารถประเมินทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาตามแนวทาง PISA ของผู้เรียนได้
10) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมิน PISA
11) สถานศึ กษาและคุ ณ ครู พั ฒ นาการจัด การเรีย นรู้รายวิช าการศึ ก ษาค้ น คว้าด้ ว ยตนเอง (Independent
Study : IS) ที่การบูรณาการทุกกลุ่มสาระ ที่เน้นการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า อย่างอิสระ ในเรื่องหรือประเด็นที่ตน
สนใจ เริ่มตั้งแต่การกำหนดประเด็นปั ญหา ซึ่งอาจเป็น Public Issue และGlobal Issue และดำเนินการค้นคว้าแสวงหา
ความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การ
สรุปองค์ความรู้ จากนั้นก็หาวิธีการที่เหมาะสมในการสื่อสารนำเสนอให้ผู้อื่นได้รับทราบ และสามารถนำความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าไปทำประโยชน์แก่สาธารณะ และการนำเสนอนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
13) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มี สุขภาวะที่ดี
ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
14) ผู้เรียนทุกคนมีการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
15) สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต 30 สถานศึกษาในสั งกัด สำนั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 30 มีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
16) ผู้บริหารสถานศึกษามีนัวตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
17) ครูผู้สอนมีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียนที่สอดคล้อง
กับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีประสิทธิภาพ
18) สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ผ่านการพัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา

-1277. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
- ประเด็น ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ..................................-..........................................................................
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ......................-...........................................................................
8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
8.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
8.6 นโยบายรัฐบาล ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.7 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.1-ข้อ 3.4
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 270,000 บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน 110,000 บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน .....160,000.... บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .................................................................
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
เงินกู้ ภายในประเทศ.....................……………บาท
ภายนอกประเทศ................................ บาท
เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ......................... บาท
อืน่ ๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน ………………………….…….. บาท

-12810. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2564

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
160,000
110,000
รวมทั้งสิ้น

รวม
270,000
270,000

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ที่
1
2
3
4
5

6
7
8
9

กิจกรรม/รายการ

งบประมาณ
ที่ใช้

กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
160,000
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 7,000
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ให้มี
7,000
สมรรถนะของครู ยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่
21
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
17,000
ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชา
7,000
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study
: IS)
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
กิจกรรมการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการ
7,000
เรียนรู้ศตวรรษที่ 21
กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและศักยภาพ
7,000
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยและ
50,000
พัฒนานวัตกรรม
กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียน 8,000
ให้สอดคล้อง กับศตวรรษที่ 21
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
270,000

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบ
ใช้สอย
วัสดุ
แทน
160,000
7,000
7,000
17,000
7,000

7,000
7,000
50,000
8,000
270,000

-12912. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
1

2

3

กิจกรรม

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน

กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรมการยกระดับผลการทดสอบ 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ดำเนินงาน
(O-NET)
2.2 ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน
2.3 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการยกระดับ
ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3
และ ชั้น ม.6
2.4 ครูเตรียมความพร้อมการจัด
สอบนักเรียน
2.5 สรุปและรายงานผล
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่ม 1) จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
3) จัดประชุมคณะกรรมการฯ
4) ดำเนินกิจกรรม
5) สรุปและรายงานผล
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่
สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ 1) แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาศักยภาพครูด้านการจัด
2) จัดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
กระบวนการเรียนรู้
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้
3) สรุปและรายงานผล

ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนินงาน
พฤศจิกายน 2563
พฤศจิกายน 2563
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
ธันวาคม 2563-กุมภาพันธ์
2564
มี.ค. 2564
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2562
ห้องประชุม สพม.30

เมษายน 2564-มิถุนายน
2563

-1304

5

6

7

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการอบรมการยกระดับ
อบรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(Independent Study: IS) ที่สอดคล้องกับทักษะทีจ่ ำเป็นในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ 2.1 มีวิทยากรให้ความรู้ จำนวน 2
พัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ท่าน ท่านละสามชั่วโมงใน เรื่อง
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(Independent Study : IS)
(Independent Study: IS)
กิจกรรมการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพด้าน จัดประชุมการพัฒนาศักยภาพด้าน
การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับ
การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมการประชุมผู้บริหารและครู
1) ประชุมวางแผนกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพล 2) กำหนดความรับผิดชอบ
ศึกษาในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ โครงการ/กิจกรรม
การศึกษาและศักยภาพ กลุม่ สาระ
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ดำเนินการ
4) โครงการได้รับการอนุมัติ
ดำเนินการ
5) ทำหนังสือคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการประชุม
ผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและ
ศักยภาพกลุมสาระการเรียนรูส้ ุข
ศึกษาและพลศึกษา
6) เขียนรายงานการสรุปผลการ
ประชุม
7. เสนอรายงานการประชุม

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563
ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)

กรกฎาคม 2564

ม.ค. – ส.ค. 64

ม.ค. - ก.พ. 64
ห้องประชุม สพม. 30
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9

กิจกรรมการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม

1. ประชุม อบรม สัมมนา
เพื่อพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย
2. ดำเนินการจัดทำวิจยั ตามแผน/
ปฏิทินการดำเนินการเป็นรายบุคคล
และเป็นทีม
3. สรุปผลการวิจยั /เสนอรายงาน
ผลการวิจัย
กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
พัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการ
ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียน เรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม
ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
2. ประกวด/แข่งขัน/ จัดค่าย/
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
3. รายงานผลการดำเนินงาน

พฤษภาคม 2564

มิถุนายน - สิงหาคม 2564
กันยายน 2564
พฤษภาคม 2564

มิถุนายน - สิงหาคม 2564
กันยายน 2564

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
13.1.1 ความร่วมมือของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
13.1.2 ระยะเวลาดำเนินการ
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
13.2.1 เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
13.2.2 พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1) กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

1) ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนน O-NET ตั้งแต่
ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในแต่ละกลุ่มสาระมี
จำนวนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
2) ครูผสู้ อนได้รับการพัฒนาและมีการนำ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอน

>50

การทดสอบ

แบบทดสอบ O-NET

80

สังเกตและสอบถาม

แบบสอบถาม

-1322) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัดโครงการ
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละครูแกนนำ โรงเรียนละ 1 คน
ที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ทั้งหมด 37 โรงเรียน สามารถจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ร้อยละนักเรียนแกนนำโรงเรียน
ละ 2 คน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ทั้งหมด
37 โรงเรียน ร่วมกันใช้ความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบนวัตกรรมผ่านการออกแบบ
และการสร้างเครื่องบินพลังยาง การสร้าง
เครื่องบินบังคับวิทยุ ด้วยหลักอากาศ
พลศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนรูต้ าม
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)
และการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding)
3. ร้อยละโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มี
กระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) และการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณ (Coding) ให้กับผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

80 %

การเข้าร่วมของครูการ
สร้างเครื่องบินพลังยาง
การสร้างเครื่องบิน
บังคับวิทยุ ด้วยหลัก
อากาศพลศาสตร์ เป็น
การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทาง สะเต็มศึกษา
(STEM Education)
และการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณ (Coding)
การเข้าร่วมของนักเรียน
การสร้างเครื่องบินพลัง
ยาง การสร้างเครื่องบิน
บังคับวิทยุ ด้วยหลัก
อากาศพลศาสตร์ เป็น
การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทาง สะเต็มศึกษา
(STEM Education)
และการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณ (Coding)
การจัดการเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 มีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ แบบสะ
เต็มศึกษา (STEM
Education) และการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณ
(Coding) ให้กับผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบบบันทึกการลงเวลาการเข้า
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สร้างเครื่องบินพลังยาง การ
สร้างเครื่องบินบังคับวิทยุ ด้วย
หลักอากาศพลศาสตร์ เป็น
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา (STEM
Education) และการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณ (Coding)

80 %

80 %

แบบบันทึกการลงเวลาการเข้า
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สร้างเครื่องบินพลังยาง การ
สร้างเครื่องบินบังคับวิทยุ ด้วย
หลักอากาศพลศาสตร์ เป็น
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา (STEM
Education และการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณ (Coding)
แบบสอบถามการจัดการ
เรียนรู้แบบ สะเต็มศึกษา
(STEM Education)
และการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณ (Coding)
ให้กับผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-133ตัวชี้วัดโครงการ
เชิงคุณภาพ
ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมด้านการพัฒนาทักษะการคิด
สร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน นักเรียน
สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบและการสร้างเครื่องบินพลัง
ยางการสร้างเครื่องบินบังคับวิทยุ ด้วย
หลักอากาศพลศาสตร์ ตามการ
จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
(STEM Education) ที่เน้นฝึกฝนให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
(Self-Directed learning) โดยมีครู
ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ (Adviser)
และโรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
(STEM Education) และการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณ (Coding) ให้กับ
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

80 % 1. ประเมินชิ้นงานที่ 3. แบบสอบถามความพึงพอใจ
ออกแบบวัตกรรม
แบบสังเกต
ผ่านการออกแบบ
และการสร้าง
เครื่องบินพลังยาง
การสร้างเครื่องบิน
บังคับวิทยุ ด้วยหลัก
อากาศพลศาสตร์
ตามการจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา (STEM
Education)
2. และการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณ
(Coding)

3) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรูศ้ ตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ
1) สถานศึกษามีระบบการวัดผลและ
ร้อยละ 100
ประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน
2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคลังความรู้ ร้อยละ 100
คลั งข้ อ สอบ การวั ด ผล ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
ผู้เรียน

3.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนได้รับการประเมินจากเครื่องมือที่ ร้อยละ 100
มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2) สถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบการ
ร้อยละ 100
ประเมินคุณภาพผูเ้ รียน
3) สถานศึกษามีระบบการวัดและ
ร้อยละ 100
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพมีเครือ่ งมือที่หลาย
หลายและเหมาะสมกับผู้เรียน

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

การนิเทศ กำกับ ติดตาม

แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม

การนิเทศ กำกับ ติดตาม

แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม

-1344) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัดโครงการ
รอยละของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
รอยละของนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
100
100

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

สังเกต, สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

5) กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ที่

สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
5.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของ ครู การเข้าร่วมของครู
100
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
2) ร้อยละโรงเรียนในสังกัด สามารถ
จัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้า
100
ด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 เชิงคุณภาพ
1) สถานศึกษาและคุณครูพัฒนาการ
100
จัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
ที่เน้นการฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถในการนำเสนอนวัตกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

สังเกต สอบถาม

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

สังเกต สอบถาม

แบบประเมิน IS

แบบประเมิน IS

1. แบบประเมินความ
พึงพอใจ
2. แบบสังเกต

-1356) กิจกรรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ
1) สถานศึกษามีระบบการวัดผลและ
ประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ผู้เรียน
2) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี
คลั งความ รู้ ค ลั งข้ อส อบ ก ารวั ด ผ ล
ประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน
6.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนได้รับการประเมินจาก
เครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2) สถานศึกษาได้รับการพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียน
3) สถานศึกษามีระบบการวัดและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพมีเครื่องมือที่
หลายหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน

ค่าเป้าหมาย

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

ร้อยละ 100

การนิเทศ กำกับ
ติดตาม

แบบนิเทศ กำกับ
ติดตาม

การนิเทศ กำกับ
ติดตาม

แบบนิเทศ กำกับ
ติดตาม

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

7) กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาและศักยภาพกลุมสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตัวชี้วัดโครงการ
7.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียน
สังกัด สพม.30
2) ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด สพม.
30 ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรีย น
ให้มีสุขภาวะที่ดี
7.2 เชิงคุณภาพ
1) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี ได้อย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี ได้อย่างมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ
3) ผู้เรียนทุกคนมีการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

ร้อยละ 100

การนิเทศ กำกับ
ติดตาม

แบบนิเทศ กำกับ
ติดตาม

การนิเทศ กำกับ
ติดตาม

แบบนิเทศ กำกับ
ติดตาม

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

-1368) กิจกรรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าเป้าหมาย
วิธีประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
(ร้อยละ)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
80 %
1. การติดตามการ 1. แบบติดตามการ
นวัตกรรมและวิจัยสำหรับพัฒนาระบบ
ดำเนินการพัฒนา
ดำเนินการพัฒนา
บริหารจัดการศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน
นวัตกรรมและวิจัย นวัตกรรมและวิจัย
และพัฒนาระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
2. วัดความรู้ความ 2. แบบทดสอบความรู้
เข้าใจ
ความเข้าใจในการทำวิจัย
ในการทำวิจัยและ
และพัฒนา
พัฒนา
3. รายงานการวิจัยและ
3. วิจัยและพัฒนา พัฒนานวัตกรรมเป็น
นวัตกรรม
รายบุคคล
9) กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าเป้าหมาย
วิธีประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
(ร้อยละ)
1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
80 %
1. การนิเทศ ติดตาม 1. แบบนิเทศ ติดตาม
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดการเรียน
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยมการจัด
การสอนที่มีประสิทธิภาพที่ส่งผลให้ผล
สถานศึกษา
การศึกษา
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการ
2. การติดตามทักษะ
เรียนรู้สูงขึ้น
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 2. แบบการติดตามทักษะ
21
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
100 % การนิเทศ ติดตาม
แบบนิเทศ ติดตาม
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีทักษะที่
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยมการจัด
จำเป็นในศตวรรษ ที่ 21
สถานศึกษา
การศึกษา
3. ครูสอนกทุกลุ่มสาระการเรียนรู้มีวัต
90 %
การนิเทศ ติดตาม
แบบนิเทศ ติดตาม ตรวจ
กรรมการจัดการเรียนการสอนที่มี
ตรวจเยี่ยม
เยี่ยมการจัดการศึกษา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ส่งผลต่อการ
สถานศึกษา
เรียนรู้สำหรับผู้เรียน

-1371. ชือ่ โครงการ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2564
 โครงการต่อเนื่อง
 โครงการใหม่
(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (Contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางวนิชา ประยูรพันธุ์ โทรศัพท์ 082-5196935
E-mail wanicha@esdc.go.th
ชื่อ-นามสกุล นางสาวอรัณฌญา รักษาพันธุ์ โทรศัพท์ 090-292-5805
E-mail nosferatu.ks@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล นางสาวเขมิกา สาทัน โทรศัพท์ 093-3272015
E-mail khemsatan4@esdc.com
2. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุก
แห่ง ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา
พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา สอดคล้องกับบริบท
และความต้องการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกลุ่ม สาระการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านความรู้ ความสามารถ อย่างเต็ม ศักยภาพทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปั ญญาไทย ศิลปะ นาฏศิล ป์ และงานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ใฝ่รู้ และเรียนรู้
ด้ว ยตนเองอย่ างต่อเนื่ อง การแข่งขัน งานศิล ปหั ตถกรรมนั กเรียนจึงเป็ นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะส่ งเสริมให้ นักเรียน ครู
และผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒ นาตนเองที่ ส่งผลให้การจัดการศึกษา ในสถานศึกษา มีคุณภาพ
อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีความตระหนักและเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงได้
จัดให้มีโครงการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรีย น
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ต ามหลั ก สู ต รและการสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ภั ย ยาเสพติ ด ซึ่ งนั บ เป็ น ผลสำเร็ จ ของการจั ด การศึ ก ษาที่ ค รู ผู้ ส อน
สามารถนำไปประกอบการทำผลงานเชิงประจักษ์เพื่อยกระดับคุณ ภาพการศึกษาพัฒ นาแต่ล ะกลุ่ มสาระการเรียนรู้
และขอเลื่อนวิทยฐานะเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาต่อสาธารณชนทั้งในระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนปกติและเด็กพิเศษเรียนร่วมได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง ด้านวิชาการ
ดนตรี กีฬา ศิลปหัตถกรรมการแสดงวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมพื้นบ้าน และสิ่งประดิษฐ์ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
ระดับชาติ
3.2 เพื่อส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไป
3.3 เพื่ อ คั ด เลื อ กผู้ ช นะเลิ ศ แต่ ล ะกิ จ กรรมไปประกวดแข่ งขั น ทั ก ษะวิ ช าการในงานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรีย น
ระดับชาติต่อไป
3.4 เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการโครงการการแข่งทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ

-1384. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
4.1.1 ผู้เรียนทุกระดับมีความเป็นเลิศ มีทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ระดับชาติ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม
และนำประสบการณ์มาพัฒนาตนเอง
4.1.2 ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจนำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพเป็นนักคิด
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
4.1.3 ผู้เรียนได้รบั โอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
4.1.4 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้นำประสบการณ์มาใช้พัฒนาผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพ นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
4.2.1 จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21
4.2.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 นักเรียนตัวแทนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ระดับชาติ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม
และนำประสบการณ์มาพัฒนาตนเองและกิจกรรมต่อไป
5.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้นำประสบการณ์มาใช้พัฒนาผู้เรียน
5.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีความภาคภูมิใจร่วมกัน
ในการเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกระดับ
5.4 สถานศึกษาในสังกัดนำผลการนิเทศ กำกับติดตาม การดำเนินกิจกรรมโครงการไปใช้ในการพัฒนาการดำเนิน
กิจกรรมในปีต่อไป
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 37 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ทุกโรงเรียน
6.1.2 นั กเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ทักษะวิชาการกิจกรรมงานศิลปหั ตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไปเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติทุกประเภทกิจกรรม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนมีความรู้ มีทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งกิจกรรมที่เป็นหนทางสร้าง
อาชีพในการดำรงชีวิต
6.2.2 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
(ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
6.2.3 นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทักษะในงานวิชาการ ทักษะชีวิต และวิชาชีพ ตามความสนใจ
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564

-1398. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
- ประเด็น การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
8.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา
8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์
8.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21
อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ................ 350,000.....................บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน ........350,000............... บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ..................................... บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .................................................................
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
เงินกู้ ภายในประเทศ..............……………บาท
ภายนอกประเทศ................................ บาท
เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
อืน่ ๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน ………………………….…….. บาท
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2
ปีงบประมาณ 2564
3,750
280,000

ไตรมาสที่ 3
66,250

รวมทั้งสิ้น 356,750 (สามแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ไตรมาสที่ 4
-

รวม
350,000

-14011. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

งบประมาณ
ที่ใช้

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการประชุมเพื่อ
3,750
เตรียมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติ
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1.2 ค่าวัสดุ
2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตาม
66,250
การดำเนินกิจกรรมโครงการงานแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับคณะกรรมการนิเทศ
ติดตาม
- คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม จำนวน
25 คน ๆ ละ 240 บาท จำนวน 3 วัน
2.2 ค่าเช่าที่พัก
2.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการดำเนินงานจัด
280,000
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จัดสรรงบประมาณการดำเนินการ
ให้กับศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้
3.1 ศูนย์การเรียนรูภ้ าษาไทย
3.2 ศูนย์การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
3.3 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
3.4 ศูนย์การเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
3.5 ศูนย์การเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
3.6 ศูนย์การเรียนรูศ้ ิลปะ (ดนตรี, นาฎศิลป์,
ทัศนศิลป์)
3.7 ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพ
3.8 ศูนย์การเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
3.9 ศูนย์การเรียนรู้กจิ กรรมพัฒนาผู้เรียน
3.10 ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม
3.11 ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมศิลปะ
วัฒนธรรมอีสาน
3.12 พิธีเปิด
รวมงบประมาณ
350,000

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
1,750

2,000

1,750
2,000
66,250

18,000
45,000
10,000
280,000

20,000
20,000
45,000
20,000
10,000
45,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
348,000

2,000

-14112. วิธดี ำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่

กิจกรรม

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน

1 การประชุมเพื่อเตรียมการ
จัดการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่ ระดับชาติ
2 นิเทศ กำกับ ติดตามการ
ดำเนินกิจกรรมโครงการงาน
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ
3 การดำเนินงานจัดการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จัดสรรงบประมาณการ
ดำเนินการให้กับศูนย์พัฒนา
สาระการเรียนรู้

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน

1.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตุลาคม 2563
1.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตุลาคม 2563
1.3 จัดประชุมคณะกรรมการฯ พฤศจิกายน 2563 /ห้องประชุม
สพม.30
นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนิน พฤษภาคม 2564
กิจกรรมโครงการงานแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ
จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ธันวาคม 2563 / ศูนย์เครื่องข่ายกลุ่ม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
สาระ
การศึกษา

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
13.1.2 ความร่วมมือของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
13.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
13.2.1 เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
13.2.2 พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
14.1 เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะ
ทางวิชาการในงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับเขตพื้นที่
2. นักเรียนได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ
14.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรู้ มีทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรม
และเทคโนโลยีรวมทั้งกิจกรรมที่เป็นหนทางสร้างอาชีพใน
การดำรงชีวิต และเป็นผู้มีสมรรถนะสำคัญตามที่ระบุไว้ใน
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช
2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) อันเกิ ดจากการแข่งขัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และในระดับที่สูงขึ้น

ค่าเป้าหมาย
100 %

เกณฑ์
เกณฑ์การประกวดของ สพฐ.

80 %

90 %

แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสังเกต

-1421. ชื่อโครงการ การพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
(✓)

โครงการต่อเนื่อง

(

)

โครงการใหม่

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล .............นายปรีดา..นิตยารส............... โทรศัพท์ .......098-5865416.........
โทรสาร ........044-056778................ E-mail ……cpm30a@gmail.com…………………
2. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนด
นโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) และยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยนโยบาย 6 ด้าน ได้แก่ นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง นโยบายที่
2 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ครูและบุ คลากรทางการศึกษา นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 6 ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
จากความสำคัญของนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้น ฐานในนโยบายที่ 2 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่มี
เป้าประสงค์ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพที่จำเป็ นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ มีทักษะ
อาชีพตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กขับเคลื่อนได้
ตามตามนโยบาย เป้าประสงค์ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้สามารถบริหารจัดการสำเร็จตาม
เป้าประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้นจะต้ องได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบาย
จึงได้จั ด ทำโครงการนี้ ขึ้น เพื่ อส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น โรงเรียนขนาดเล็ กในการพั ฒ นาให้ ครูและบุ คลากรทางการศึ กษา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และสอดคล้องกับทักษะความรู้ที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความ เป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการมีทักษะความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการมี
ทักษะความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

-1434. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
4.1 โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ได้อย่างมีคุณภาพภาพ
4.2 ครูในโรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะ
ความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 ผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
ตัวชีว้ ัด
ค่าเป้าหมาย
วิธีประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
4.2.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของครูฝ่ายวิชาการของ
ร้อยละ 100 การนิเทศ กำกับ
แบบนิเทศ กำกับ
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพม.30
ติดตาม
ติดตาม
2) ร้ อ ยละของโรงเรี ย นขนาดเล็ กใน ร้อยละ 100
สังกัด สพม.30
4.2.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดให้มี
ร้อยละ 100 การนิเทศ กำกับ
แบบนิเทศ กำกับ
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ
ติดตาม
ติดตาม
ทางด้านวิชาการ ได้อย่างมีคุณภาพภาพ
2) ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ร้อยละ 100
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มี
ทักษะความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) นักเรียนได้รับจัดการเรียนรู้ที่
ร้อยละ 100
ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) โรงเรียนขนาดเล็กจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ได้อย่างมีคุณภาพภาพ
2) ครูในโรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะ
ความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและมีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
1) ครูฝ่ายวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพม.30 จำนวนโรงเรียนละ 2 คน ร้อยละ 100
2) โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพม.30 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ร้อยละ
100
6.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ได้อย่างมีคุณภาพภาพ
2) ครูส ามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิช าการ มีทักษะความรู้ที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

-1447. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ............1 ตุลาคม 2563............................ ถึง ............30 กันยายน..2564 .........
8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ..........ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน..................
- เป้าหมาย
1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
- ประเด็น
1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21
2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่
3) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ......................................................................................................
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน .......การศึกษา..........................................................................
8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ............... 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์.......................
8.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ...การพัฒนาการเรียนรู้............................
8.6 นโยบายรัฐบาล ด้าน...การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย...
8.7 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ. นโยบายด้านที่ 3 คุณภาพ)
1) ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ................ 20,000 ..........บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน ....... 20,000…... บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ......................... บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .................................................................
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
เงินกู้ ภายในประเทศ..............……………บาท
ภายนอกประเทศ................................ บาท
เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
อืน่ ๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน ………………………….…….. บาท

-14510. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ปีงบประมาณ
……64…….
ปีงบประมาณ …………….

ไตรมาสที่ 4
20,000

รวมทั้งสิ้น

รวม
20,000

20,000

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ประชุมผู้บริหารและครูวิชาการใน
โรงเรียนที่ส่งรายชื่อและผลงานเข้า
ร่วมเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง
2 อบรมพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่
น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่
10 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
3 นิเทศ ติดตามนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่น้อม
นำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
ความมั่นคงและยั่งยืน
รวมงบประมาณ

งบประมาณที่ใช้
(บาท)
-

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
-

-

-

-

-

20,000

20,000

-

-

20,000

20,000

-

-

-14612. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมผู้บริหารและครูวิชาการใน
โรงเรียนวางการพัฒนามาตรฐานการ
จัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ระยะเวลา/สถานที่
ม.ค. - ก.พ.64
ห้องประชุม สพม. 30

2

มี.ค. - ส.ค.64
ห้องประชุม สพม. 30

3

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
1. ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม
2. กำหนดความรับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม
3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ
4. โครงการได้รับการอนุมัติดำเนินการ
5. ทำหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการประชุมผู้บริหารและครูวิชาการ
ในโรงเรียนวางการพัฒนามาตรฐานการจัด
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน
6. เขียนรายงานการสรุปผลการประชุม
7. เสนอรายงานการประชุม
อบรมครูที่มีความต้องการพัฒนาการ 1. โครงการได้รับการอนุมัติดำเนินการ
จัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อ 2. ทำหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ดำเนินการอบรมอบรมครูที่มีความ
ต้องการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็กเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน
3. เขียนรายงานการสรุปผลการอบรม
4. เสนอรายงานการอบรม
นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
1. โครงการได้รับการอนุมัติดำเนินการ
โรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเพิ่ม
2. ทำหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ความสามารถในการแข่งขัน
ดำเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน
3. เขียนรายงานการสรุปผลการนิเทศ
ติดตาม
4. เสนอรายงานการนิเทศ ติดตาม

มี.ค. - ส.ค.64
โรงเรียนในสังกัด สพ
ม.30 จำนวน 37
โรงเรียน

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
13.1.1 การจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจำกัด
13.1.2 ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ
13.1.3 ความร่วมมือของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
13.2.1 กำหนดปฏิทินการดำเนินงานให้ชัดเจน
13.2.2 จัดประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพื่อหาแนวทางการแก้ไข
13.2.3 ใช้การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

-14714. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
14.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของครูฝ่ายวิชาการของ
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพม.30
2) ร้ อ ยละของโรงเรี ย นขนาดเล็ กใน
สังกัด สพม.30
14.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดให้มี
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ ได้อย่างมีคุณภาพภาพ
2) ครูในโรงเรียนขนาดเล็กสามารถ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) นักเรียนได้รับจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

ร้อยละ 100

การนิเทศ กำกับ
ติดตาม

แบบนิเทศ กำกับ
ติดตาม

การนิเทศ กำกับ
ติดตาม

แบบนิเทศ กำกับ
ติดตาม

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

-1481. ชื่อโครงการ ...พัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียน แข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ........
 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล .นางปิยะนันท์...มโนธรรม...... โทรศัพท์ ...061-4954543.............................
โทรสาร ..044-056768....... E-mail …nunnun_t@hotmail.com…………………...…………
2. หลักการและเหตุผล
การศึกษามีบ ทบาทสำคัญ อันเป็น รากฐานการพัฒ นาสังคมและมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์จำเป็นที่จะต้องมีการ
พัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งที่เป็นเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล กระบวนการศึกษาจึงเป็นกระบวนการส่งเสริม ความร่วมมือทางปัญญาผ่านเครือข่าย
โครงการความร่วมมือต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างนานาประเทศในการพั ฒนาจิตสำนึก ยอมรับในความ
แตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยผ่านทางหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชาญฉลาด เพื่อ
เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้กับผู้เรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็นในยุคปัจจุบัน ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้รับเชิญจากกระทรวงและหน่วยงานทางการศึกษาต่างประเทศในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ ด้านคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการแข่งขันสอบคัดเลือกตั้งแต่ในระดับเขตพื้ นที่ ระดับประเทศ และคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้า
แข่งขันระดับนานาชาติต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านทักษะการคิดระดับสูง มีทักษะในการแก้ปัญหาและมีความสามารถทาง
วิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก และเป็นการสร้างเจตคติที่ดีให้นักเรียนมีความสนใจในการ
เป็นนักคณิตศาสตร์
3. เพื่ อ ใช้ ก ระบวนการแข่ งขัน ทางวิ ช าการ ระดั บ นานาชาติ เป็ น สื่ อ กลางสร้างบรรยากาศทางวิช าการให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาเนื้อหาสาระให้มีความทันสมัยเทียบเท่า
มาตรฐานสากล
4. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
1. นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
และได้พัฒนาด้านทักษะการคิดระดับสูง มีทักษะในการแก้ปัญหาและมีความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก
2. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนรู้ มีนวัตกรรมการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง และพัฒนาเนื้อหาสาระให้มีความทันสมัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
ร้อยละ 100 ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีส่วนร่วมในการส่งนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

-1495. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ สามารถต่อยอดและพัฒนาความสามารถสู่ความเป็นเลิศ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ ครูผู้สอน มีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถด้านทักษะการคิด
ระดับสูงของผู้เรียน และนวัตกรรมการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
6.2 เชิงคุณภาพ ยกระดับความสามารถผูเ้ รียนด้านทักษะการคิดระดับสูง มีทักษะในการแก้ปัญหาและพัฒนาขีด
ความสามารถผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์เท่าทันมาตรฐานสากล
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ธันวาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564
8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน.....................
- เป้าหมาย …ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น…………
- ประเด็น …(ข้อ 4.2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน .....-...............................................................................................
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ..(ข้อ 5.12)...ด้านการศึกษา....................................................................
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ .........
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .การพัฒนาการเรียนรู้.............................
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน…นโยบายเร่งด่วนด้าน (1.) การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) ..นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส ข้อ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ .....30,000.00................บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
 งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน ........30,000................. บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ..................................... บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .................................................................
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
เงินกู้ ภายในประเทศ..............……………บาท
ภายนอกประเทศ................................ บาท
เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
อืน่ ๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน ……………….…………….…….. บาท

-15010. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1

ปีงบประมาณ 2564.

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
30,000

รวม

ไตรมาสที่ 4

30,000

ปีงบประมาณ …………….
รวมทั้งสิ้น

30,000

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1

กิจกรรมที่ 1
สอบแข่งขันวิชาการระดับ
นานาชาติ (รอบแรก-ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา)
กิจกรรมที่ 2
ติดตามผลการคัดคัดเลือกผู้
ผ่านเกณฑ์รอบแรก
รวมงบประมาณ

2

งบประมาณที่
ใช้
30,000

30,000

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
22,000

22,000

3,000

2,000

-

-

3,000

2,000

12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
1

กิจกรรม
เขียนโครงการ กิจกรรม ทรัพยากร
และรายละเอียดค่าใช้จ่าย

2

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3

การสอบแข่งขันทางวิชาการระดับ
นานาชาติ (รอบแรก)

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
1.1 เขียนโครงการ สอบแข่งขัน
ทางวิชาการระดับนานาชาติ และ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1.2 ประชาสัมพันธ์รับสมัคร
สอบแข่งขันและรับสมัครสอบ
1.4 ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบ
2.1 ประชุม/แต่งตั้ง
คณะกรรมการในการดำเนินการ
จัดสอบ
2.2 ประสานขอใช้สถานที่ในการ
ดำเนินการสอบ
3.1 ดำเนินการการสอบแข่งขัน
ทางวิชาการระดับนานาชาติ
(รอบแรก)
3.2 ประมวลผลการสอบแข่งขัน
พร้อมประกาศผลสอบ

ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนินงาน
มกราคม 2564

มกราคม 2564

มีนาคม 2564
ภายในเดือน เมษายน 2564

-15113. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
การประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุม โรงเรียน/ครูผู้สอนไม่กระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนพัฒนาความสามารถ
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
เน้นการประชาสัมพันธ์ การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสอบแข่งขัน และประชาสัมพันธ์ถึง
ความสำเร็จของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศเพื่อเป็นตัวแทนการแข่งขันในระดับสูงต่อไป
14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
วิธีประเมิน
(ร้อยละ)
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันได้รับการ
ร้อยละ
7. ประเมินผลโดยการสอบ
พัฒนาความสามารถทางวิชาการผ่าน
100
8. คะแนนสอบของนักเรียนชั้น
กระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
นานาชาติ
9. ตัวชี้วัดความสามารถค่าเป้าหมาย
และเกณฑ์

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน
แบบนับจำนวน

-1521. ชื่อโครงการ โครงการอบรมพัฒนาผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำโรงเรียน เพื่อป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์
 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นายชาตรี ทวีนาท
โทรศัพท์ 081-661-1757
โทรสาร E-mail chatree.taw@obecmail.org
ชื่อ-นามสกุล นายพงศธร ซุยสี
โทรศัพท์ 080-859-9705
โทรสาร E-mail phongsatorn.sui@obecmail.org
2. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตมีความจำเป็นกับมนุษย์หลายด้าน ทั้งด้านการศึกษา ด้านธุรกิจและพานิชย์ ด้านบันเทิง
โดยจากสถิ ติ ผู้ ใช้ งานอิ น เทอร์ เน็ ต จากเว็ บ ไซต์ https://www.internetworldstats.com ข้ อ มู ล ณ เดื อ นกรกฎาคม
2563 ได้ร ะบุ ว่าในปั จ จุ บั น มีผู้ ใช้งานอิน เทอร์เน็ ต ทั่ ว โลกประมาณสี่ พั น แปดร้อยล้ านคน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 62 ของ
ประชากรโลกทั้งหมด โดยในประเทศไทยนั้ น มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันประมาณ 57 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ
81.7 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งจะเห็ น ได้ว่าประเทศไทยเองก็มีผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตจำนวนมากเช่นกัน โดยในด้าน
การศึกษาได้มีการนำเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งแบบ
คลังวิดีโอออนดีมานด์ หรือผ่านระบบการประชุมทางไกลบนแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในสถาการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนี้ อินเทอร์เน็ตยังสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหา
ข้อมูลเสมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่พร้อมทั้งมีข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
สามารถค้นหาความรู้ที่ตนสนใจได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตนมี ซึ่งนับได้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัย
สำคัญที่ได้เปลี่ยนให้โลกเข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริง
ซึ่งนอกจากเครือข่ายอิน เทอร์เน็ ตจะมีประโยชน์มหาศาลแล้ ว เครือข่ายอินเทอร์เน็ ตยังแฝงไปด้วยอันตราย
มากมาย ซึ่งภัยอันตรายที่แฝงมากับการใช้อินเทอร์เน็ตนั้น จะเรียกว่า “ภัยคุกคามไซเบอร์” ซึ่งการโจมตีทางไซเบอร์มี
หลายรูปแบบ เช่น การเจาะระบบคอมพิวเตอร์ (Hacking) การสอดแนมข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสปายแวร์ การดักรอบ
ข้อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ (Sniffing) การโจมตี โดยชุด คำสั่ งไม่ พึ งประสงค์ (Malicious Software : Malware) หรือ การรุ ม
สอบถามข้อมูลจนระบบล่ม (Denial of Service Attack : DOS) เป็นต้น การโจมตีแต่ละครั้งล้วนสร้างความเสียหาย
อย่างมหาศาล ทั้งต่อความมั่นคง ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ดังนั้น เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำโรงเรียนสามารถป้องกันและรับมือกับภายคุกคามทางไซ
เบอร์ และสามารถบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนได้ รวมไปถึงเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงได้จัดโครงการอบรมพัฒนาผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำโรงเรียน
เพื่อป้องกันภัยไซเบอร์ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำโรงเรียนสามารถแก้ไขปัญหาทางด้าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
3.2 เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์

-1534. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำโรงเรียนสามารถอธิบายได้ถึงความสำคัญของการป้องกันภัยไซเบอร์
และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนได้
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
ร้อยละ 80 ของผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 สามารถอธิบายถึงความสำคัญของการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ได้
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สามารถใช้
งานอย่างปลอดภัย สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียนได้อย่างลื่นไหล ไม่ติดขัด
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
ร้ อยละ 80 ของผู้ ที่ เข้ ารั บ การอบรม สามารถระบุ ได้ ถึงความสำคั ญ ของการรัก ษาความปลอดภั ย ไซเบอร์
และสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนได้
6.2 เชิงคุณภาพ
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ ตประจำโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มี
ความตระหนักในการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ และสามารถป้องกันความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดภัยคุกคามไซเบอร์ได้
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- เป้าหมาย 2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
- ประเด็น 3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ประเด็นย่อยที่
3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท และประเด็นย่อยที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ....................................................................................................
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา
8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์
8.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ประเด็นย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
8.6 นโยบายรัฐบาล ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

-1548.7 แผนของหน่ ว ยงาน (นโยบาย สพฐ.) สถานศึ ก ษานำเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Technology) มาใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 80,000 บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
 งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน 10,000 บาท
 งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน - บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
 เงินกู้ ภายในประเทศ - บาท
ภายนอกประเทศ - บาท
 เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน - บาท
 อื่น ๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน - บาท
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

รวม

ไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ …………….
รวมทั้งสิ้น

10,000

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

กิจกรรม/รายการ

งบประมาณที่ใช้

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย

วัสดุ

กิจกรรมที่ 1 การอบรมพัฒนา

1.1) การประชุมคณะกรรมการ
ค่าอาหารว่าง
(10 คน)
กระดาษ
1.2) การอบรมฯ
ค่าตอบแทน
วิทยากร (12 ชั่วโมง)
External
Harddisk
รวมงบประมาณ

350
500
7200
1950

10,000

7200

350

2,450

-15512. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
1

กิจกรรม
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
การอบรมพัฒนาผู้ดูแลระบบเครือข่าย - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
ประจำโรงเรียน
- ประชุมคณะกรรมการฯ
- จัดการอบรม
- ประเมินผล
- สรุปผล

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
13.1.1 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำโรงเรียนบางส่วนขาดทักษะและความเข้าใจทางด้านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
13.1.2 ............................................................................................................................................
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
13.2.1 ปรับให้เนื้อหาของการอบรมให้เหมาะสม
13.2.2 ............................................................................................................................................
14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ประจำโรงเรียนสามารถอธิบาย
ความสำคัญของการป้องกันภัยไซเบอร์
ได้
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ประจำโรงเรียนสามารถอธิบายได้ถึง
วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
80

80

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

การสัมภาษณ์
การทดสอบ

แบบสัมภาษณ์
แบบทดสอบออนไลน์

การทดสอบ

แบบทดสอบออนไลน์

-1561. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
 โครงการต่อเนื่อง
โครงการใหม่
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ประสานงาน (Contact person)
ชื่อ - สกุล นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี
โทรศัพท์ 081 2665066
โทรสาร 044 056768
E-mail boonyalit.p@hotmail.com
2. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความคิดให้กับเยาวชนของประเทศโดยเฉพาะใน
โลกของศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการคิดค้นพั ฒนาองค์ความรู้
ใหม่ ๆ ทั้ งนี้ ในการเรี ย นรู้ภ าษาไทยสำหรั บ ผู้ เรีย นถือได้ว่าเป็ น หั ว ใจสำคัญ ในการพั ฒ นาคุณ ภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย เนื่องจากภาษาไทยเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้ การติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจอันดีต่อกัน อันจะส่งผลต่อการเรียนรู้ การประกอบกิจธุระ การงานและการดำรงชีวิตร่วมกันต่อไป การพัฒนา
คุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนภาษาไทยเป็ น พื้ น ฐานเพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นนำไปใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการแสวงหาความรู้
และการดำรงชีวิต
จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ นฐาน (Ordinary National Education Test :
O-NET) วิชาภาษาไทย การประเมินการอ่านและการเขียนของนักเรียน และการประเมินการรู้เรื่องการอ่าน (Reading
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน ผลนั กเรียนร่วมกับ นานาชาติ (PISA) รวมทั้งผลการแข่งขันทักษะความสามารถ
ภาษาไทย นอกจากนี้ ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ผู้สอนยังจำเป็นต้องให้ต้องความสำคัญกับสาระทั้ง 5 สาระ
ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด หลักการใช้ภาษาไทย และวรรณคดีและวรรณกรรม เป็นต้น
ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ครูควรเป็นเปลี่ยนบทบาทของนักเรียนจากการเป็น “ผู้รับ” มาเป็น “ผู้เรีย น”
และเปลี่ยนบทบาทของครูจาก “ผู้สอน” มาเป็น “ผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้” ดังนั้นครูภาษาไทยจึงควรลดการบรรยายใน
ชั้นเรียน และใช้เทคนิค Active Learning ซึ่งเน้นกระบวนการคิดและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรีย นรู้ที่ตื่นตัว
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความหมาย ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การพูด การอ่าน การอภิปราย การเขียน เพื่อสร้างความรู้และ
ทัก ษะต่าง ๆ ด้ ว ยตนเอง และส่ งเสริ มให้ นั กเรียนได้พั ฒ นาทั กษะการคิด การเรีย นรู้เชิงรุกนี้ เป็ น ปั จจัย สำคัญ ในการ
พัฒนาการคิด เพราะการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเองจะส่งเสริมให้นักเรียนคิด
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการพัฒ นาการเรี ยน การสอน
ภาษาไทย ซึ่งได้ว่าเป็นวัฒนธรรมในการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน เยาวชน และประชาชนทุกคน โดยปัจจุบันเป็นสังคม
โลกเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และการแข่งขัน ทักษะทางด้านภาษาไทยจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ประชา กร ได้ความรู้
ข้อมูลข่าวสาร และแนวคิดใหม่ ๆ อันจะเป็นการพัฒนาตนเองและรู้จักปรับตัวให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยผ่าน
กิจกรรมเสริมสร้างการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู ร่วมถึงการจัดกิจกรรมห้องสมุด โดยการส่งเสริมสนับสนุน
ห้องสมุดมีชีวิตภายในโรงเรียน กิจกรรมและนวัตกรรมการอ่าน สนับสนุนโรงเรียนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้ง
ในห้องและนอกห้องเรียนอย่า งสม่ำเสมอ อาทิเช่น การอ่านผ่านรูปแบบกิจกรรม นวัตกรรมการอ่าน และการใช้ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ในการบริหารจัดการห้องสมุด การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือของโรงเรียนในการพัฒนาทักษะ
ภาษาไทยส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดชีวิต มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล จัดทำข้อมูลสารสนเทศ และ
รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-1573. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนภาษาไทย ครูบรรณารักษ์ให้คำสำคัญ มีความตระหนั กและร่วมรับผิดชอบในการ
เร่งรัดพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
3.2 เพื่อให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงการจัดการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
3.3 เพื่อส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาในสังกัดให้มีความเข้มแข็งโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ สู่คุณภาพของ
ผู้เรียน
3.4 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในใช้และสื่อสารภาษาไทยที่ถูกต้อง
3..5 เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยที่ส่งผลต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน และการดำเนิ นการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งานนโยบาย จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
4. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
1) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้พัฒนาระบบนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยทั้งระบบ
3) ครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพัฒ นานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับผู้เรียน
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPls)
1) สถานศึ ก ษาในสั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 30 จั ด การเรี ย นการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น
2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีระบบนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยทั้งระบบ
3) ครู ส อนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทยมี วั ต กรรมการจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับผู้เรียน
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่มี
ประสิทธิภาพ
5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น
5.3 สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
5.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผล การ
จัดการศึกษาภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
1) ผู้บริหาร ครูผู้สอนภาษาไทย ครูบรรณารักษ์ทั้ง 37 โรงเรียน ให้คำสำคัญ มีความตระหนักและร่วม
รับผิดชอบในการเร่งรัดพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

-1583) มีระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยครบ 100 %
4) สถานศึกษาทั้ง 37 โรงเรียน สามารถบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ
6.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
2) ครูผู้สอนจัดกิจกรรมเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญที่อยู่บนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
3) โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในสถานศึกษาที่เสริมสร้างทักษะภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
4) โรงเรียนดำเนินโครงการที่เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สู่คุณภาพ
ผู้เรียน
5) โรงเรียนดำเนินโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
งานนโยบาย จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ระยะเวลาดำเนินโครการ ตุลาคม 2563 ถึง ตุลาคม 2564
8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
8.2 ยุทธศาตร์ชาติ
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.3 ยุทธศาตร์ชาติ
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศัก ยภาพทุน
มนุษย์
8.6 แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น 3.1 การปฏิ รูป กระบวนการเรี ย นรู้ที่ ต อบสนองต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)
8.8.1 ด้านคุณภาพ
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ ผู้ เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่ จำเป็นของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรู้ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2) พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ส มรรถนะและทั ก ษะด้ านการอ่ า น คณิ ต ศาสตร์ การคิ ด ขั้ น สู ง นวั ต กรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อ
เพื่อการมีงานทำ
3) ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ
จั ดกระบวนการเรี ย นรู้แ บบลงมื อปฏิบั ติ จ ริ ง รวมทั้ งส่ งเสริม การจัด การเรีย นรู้ที่ ส ร้างสมดุ ล ทุ กด้ าน ส่ งเสริม การจั ด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ

-1594) พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให้ เป็ น ครู ยุ ค ใหม่ มี ศั ก ยภาพในการจั ด การเรี ย นการ สอน
ตามหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ มี ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ ดี มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ
70,000 บาท
ประกอบด้วย
9.1 กรณีของงบประมาณแผ่นดิน
70,000
บาท
8 งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน
บาท
8. งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ
.8
8 ใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
6.2 กรณี
บาท
8แ เงินกู้ ภายในประเทศ
ภายนอกประเทศ
บาท
แ
.ผ
บาท
ผ เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน
8น8 อื่น ๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน
บาท
นข.
ข
แอ8
อ
10. แผนการใช้
ผง จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการ นงหแ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม
ปฏิบัติงาน ขหน่ผ ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ น่วน
60,000
10,000
70,000
อ
2564
ว
งยข
รวมทั้งสิ้น
70,000
ยงอ
ห
ง
11. รายละเอียน่าดการใช้งบประมาณ
า
ที่
กิจกรรม/รายการ
งบประมาณที่ใช้
เงินงบประมาณ (บาท)
วนห
นน่
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
ย
1. P: (ขั้นเตรี
ง(ว ยมการและ
วางแผน)
(
านย
1.1 ประชุ
นโง มวางแผน
น
โครงการ/กิ
โยา จกรรม
1.2 กำหนดความ
ย
(บน
รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมนบา
า
1.3 เสนอเพื
โย( ่อขออนุมัติ
โครงการยน
ย
บสโ
ส
าพย
พ
ยฐบ
ฐ.า
.
ส)ย
)
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กิจกรรม/รายการ

2. D: (ขั้นดำเนินการ)
2.1 จัดการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทย เพื่อคัดตัวแทน
เข้าร่วมระดับประเทศ 2
รอบ
2.2 การประกวดกิจกรรม
ได้แก่
1) ส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านและพัฒนาห้องสมุด
2) ผู้บริหารรักการ
อ่าน
3) ครูรักการอ่าน
(ครูผู้สอน)
4) นักเรียนรักการอ่าน
2 .3 ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย น
ก ารส อ น ภ าษ าไท ย ให้
นั ก เรี ย นอ่ านออกเขี ย นได้
อ่านคล่องเขียนคล่อง

3.

C: Check (ขั้นตรวจสอบ
กำกับติดตาม)
3.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม
โรงเรียนในสังกัดในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และ
นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณที่ใช้
ตอบแทน

เงินงบประมาณ (บาท)
ใช้สอย
50,000

วัสดุ
10,000

-

-

-

60,000

-
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กิจกรรม/รายการ

4. A: Act (ขั้นการทบทวน/
สะท้อนผล/ประเมิน
รายงาน)
4.1 สรุปผลการดำเนิน
โครงการฯ
4.2 เสนอรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ

งบประมาณที่ใช้

10,000

ตอบแทน

เงินงบประมาณ (บาท)
ใช้สอย

วัสดุ

-

-

10,000

12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ
1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย เพื่อคัด 1. ประกาศการแข่งขันตาม 1. เดือนมีนาคม 2564
ตัวแทนเข้าร่วมระดับประเทศ 2 รอบ
เกณฑ์ของโครงการรักษ์
โดย สพม.30
ภาษาไทย สพฐ.
2. จัดการแข่งขันตาม
2. เดือน พฤษภาคม 2564
ประกาศโครงการรักษ์
ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
ภาษาไทย สพฐ.
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
3. ประกาศผู้ชนะเลิศเพื่อ
3. เดือน พฤษภาคม 2564
เป็นตัวแทนของสำนักงานเขต ประกาศผลการแข่งขัน
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดย สพม.30
เขต 30
4. เข้าร่วมการแข่งขัน
4. เดือนกรกฎาคม 2564
ระดับประเทศตามโครงการ โดย สพฐ.
รักษ์ภาษาไทย สพฐ.
5. ประกาศผลการแข่งขัน
5. เดือนกรกฎาคม 2564
โดย สพฐ.
โดย สพฐ.
2 การประกวดกิจกรรม ได้แก่
1. ประกาศรับสมัครการ
1. เดือน กรกฎาคม 2564
1) ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
แข่งขัน
โดย สพม.30
พัฒนาห้องสมุด
2) ผู้บริหารรักการอ่าน
2. เดือน กรกฎาคม 2564
3) ครูรักการอ่าน (ครูผู้สอน)
โดย สพม.30

-162ที่

กิจกรรม
4) นักเรียนรักการอ่าน

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
2. คณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน
3. ประกาศผลการแข่งขัน
4. ยกย่องเชิดชูเกียรติ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย
ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ตรวจ
เยี่ยมสถานศึกษาในสั ง กัดใน
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักอ่าน

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ
3. เดือน กรกฎาคม 2564
โดย สพม.30
4. วันประชุมผู้บริหาร
เดือนสิงหาคม 2564
โดย สพม.30
เดือน สิงหาคม 2564

3 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
4 นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด
เดือน สิงหาคม 2564
ในการจั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม นิ สั ย รั ก การ
อ่านให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5 สรุปผลการดำเนินโครงการฯ
สรุปผล
เดือน กันยายน 2564
6 เสนอรายงานผลการดำเนินโครงการ
จัดทำรูปเล่มรายงานโครงการ เดือน กันยายน 2564
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1) ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ
2) ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
2) พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)

1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต 80 %
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น
2. สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา 100 %
มัธยมศึกษา เขต 30 มีระบบนิเทศ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทีส่ ่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยทั้งระบบ
3. ครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
90 %
ภาษาไทยมีวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทีส่ ่งผลต่อการเรียนรู้
ภาษาไทยสำหรับผู้เรียน

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

1. การนิเทศ ติดตาม
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
2. การทดสอบ/การ
คัดกรองนักเรียนการ
อ่านคล่องเขียนคล่อง
การนิเทศ ติดตาม
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

1. แบบนิเทศ ติดตาม ตรวจ
เยี่ยมการจัดการศึกษา
2. แบบทดสอบ/แบบคัดกรอง
การอ่านคล่องเขียนคล่อง
แบบนิเทศ ติดตาม
ตรวจ
เยี่ยมการจัดการศึกษา

การนิเทศ ติดตาม
แบบนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดการศึกษา

-1631. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 โครงการต่อเนื่อง
โครงการใหม่
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ประสานงาน (Contact person)
ชื่อ - สกุล นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี
โทรศัพท์ 081 2665066
โทรสาร 044 056768
E-mail boonyalit.p@hotmail.com
2. หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของหน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ ประกอบด้ ว ย กระบวนการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา
กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา กระบวนการบริห ารจุดเน้นอยู่ที่ระบบของการบริห าร
ราชการ กระบวนการเรียนการสอนเป็นกระบวนการหลักในการจัดการเรียนรู้ให้ กับเยาวชน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของ
การพัฒนาคนในชาติให้มีคุณภาพสำหรับกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่เสริมคุณภาพของการจัดการ
เรียนการสอน การปฏิบั ติการนิเทศการศึกษาจึงเป็นการปฏิบัติงานที่ มุ่งสนับสนุนความสามารถของครูให้ สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างแท้จริง การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยยึดโรงเรียนและนักเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนา (School Based Management : SBM) และเป็นการประสานงานความร่ว มมือระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา
กับผู้บริหารสถานศึกษาที่จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยทำความเข้าใจใน
เนื้อหาหลักสูตรการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นที่คุณภาพของ
ผู้ เรี ย น และห้ องเรีย นเป็ น สำคั ญ (Room Based Management : RBM) ตลอดจนส่ งเสริม และพั ฒ นาครู ให้ ส ามารถ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล
เพื่ อให้ การดำเนิ น การการบริห ารจั ด การศึ ก ษา การจัดกิจ กรรมการเรียนการสอน และการดำเนิน การตาม
โครงการต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงต้องมี
การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดให้สูงขึ้นและมีประสิทธิ ภาพ ภายใต้การปฏิบัติการนิเทศตามภาระงาน
หลัก อาทิเช่น การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การติดตามตรวจสอบ
คุณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา, การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น การปฏิ บั ติ (Active Learning), การนิ เทศภายในโดยใช้
ห้องเรียนเป็นฐาน, การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Leaning Community (PLC)), การเสริมสร้างทักษะ
อาชีพในศตวรรษที่ 21, การพัฒนาการเรียนการสอนสู่การวิจัยเป็นฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจน
รองรับ การดำเนิ น งานตามนโยบายของสำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 จึงจัดทำโครงการการพัฒนาระบบนิเทศการศึกษาโดยเสริมสร้างการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่
เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้เรียน ผ่านกระบวนการปฏิบัติร่ว มกันระหว่างคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิน ผลและนิ เทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) ของเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต
ศึกษานิเทศก์ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศทุกระดับเพื่อปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามนโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

-1643. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ พั ฒ นาระบบนิ เทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพของผู้เรียน
3.2 เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบอย่างทั่วถึงต่อเนื่องเป็นระบบและมีคุณภาพ
3.3 เพื่อส่งเสริมกระบวนการนิ เทศภายในสถานศึกษาในสังกัดให้ มีความเข้มแข็งโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ คุณภาพ
ของผู้เรียน
3.4 เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาการเรียนรการสอน คุณภาพผู้เรียน และการ
ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งานนโยบาย จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และงานนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
4. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
1) สถานศึกษาในสังกัดสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้รับการพัฒ นาระบบนิเทศ
ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพของผู้เรียน
2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้พัฒนาระบบนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ
3) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ส่งผลต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPls)
1) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีระบบนิเทศภายในสถานศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพของผู้เรียน
2) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 30 มี ร ะบบนิ เ ทศการศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ
3) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีนวัตกรรมในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง
เป็นระบบ และมีคุณภาพ
5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
5.3 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 30 มี ร ะบบนิ เทศ ติ ด ตาม ตรวจเยี่ ย ม ประเมิ น ผล
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการนิเทศ สื่ อ เครื่องมือในการนิเทศโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และนำไปใช้ในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 สถานศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
5.6 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญที่อยู่บนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล
5.7 โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
5.8 โรงเรียนดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งานนโยบาย จุดเน้นของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-1656. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
1) สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง
เป็นระบบ และมีคุณภาพ
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
3) มีระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผลการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการนิเทศ สื่อ เครื่องมือในการ
นิเทศโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำไปใช้ในการนิเทศอย่าง มีประสิทธิภาพ
4) สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง สามารถบริ ห ารจั ด การและจั ด กิ จ กรรมการเรีย นการสอนอย่ า งมี คุ ณ ภาพ และ
ประสิทธิภาพ
6.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2) ครูผู้สอนจัดกิจกรรมเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญที่อยู่บนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
3) โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
4) โรงเรียนดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งานนโยบาย จุดเน้นของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. ระยะเวลาดำเนินโครการ ตุลาคม 2563 ถึง ตุลาคม 2564
8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
8.2 ยุทธศาตร์ชาติ
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.3 ยุทธศาตร์ชาติ
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์
8.6 แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น 3.1 การปฏิ รูป กระบวนการเรียนรู้ที่ ตอบสนองต่อ การ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)
8.8.1 ด้านคุณภาพ
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ ผู้ เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่ จำเป็นของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรู้ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2) พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ส มรรถนะและทั ก ษะด้ านการอ่ า น คณิ ต ศาสตร์ การคิ ด ขั้ น สู ง นวั ต กรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขั น และการเลือกศึกษาต่อ
เพื่อการมีงานทำ

-1663) ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ
จั ดกระบวนการเรี ย นรู้แ บบลงมื อปฏิบั ติ จ ริ ง รวมทั้ งส่ งเสริม การจัด การเรีย นรู้ที่ ส ร้างสมดุ ล ทุ กด้ าน ส่ งเสริม การจั ด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
8.8.2 ด้านประสิทธิภาพ
1) เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ
239,960 บาท
9.1 กรณีของงบประมาณแผ่นดิน
8 งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน
.
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ 8
9.2 กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
เงินกู้ ภายในประเทศ
แ
ภายนอกประเทศ
ผ เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน
น อื่น ๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน
ข
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการ อ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปฏิบัติงาน ง ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปีงบประมาณ ห
81,400
80,000
2564
น่
ว
ย
ง
า
น
(
น
โ
ย
บ
า
ย
ส

ประกอบด้วย
239,960
-

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

ไตรมาสที่ 4
78,560
รวมทั้งสิ้น

รวม
239,960
239,960

-16711. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่ กิจกรรม/รายการ
งบประมาณที่ใช้
1. P: (ขั้นเตรียมการและ
วางแผน)
- ประชุมวางแผน
โครงการ/กิจกรรม
- กำหนดความรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
- เสนอเพื่อขออนุมัติ
โครงการ
2. D: (ขั้นดำเนินการ)
21. จัดทำแผนปฏิทิน
การนิเทศ คู่มือ ผลิตสื่อ
และเครื่องมือนวัตกรรมใน
การนิเทศ
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย

วัสดุ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-1682.3 ประชุมคณะกรรมการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
2 .4 ป ร ะ ชุ ม อ บ ร ม
สั ม ม น า เพื่ อ พั ฒ น า
ศึกษานิเทศก์
3. C: Check (ขั้นตรวจสอบ
กำกับติดตาม)
3.1 ดำเนินการนิเทศตาม
แผน/ปฏิทินการนิเทศโดย
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น,
ศึกษานิเทศก์ และ
ผู้เกี่ยวข้อง
4. A: Act (ขั้นการทบทวน/
สะท้อนผล/ประเมิน
รายงาน)
4.1 สรุปผลการดำเนิน
โครงการฯ
4.2 เสนอรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ
รวมทั้งสิ้น

20,000

-

10,000

10,000

39,960

-

39,960

-

170,000

-

160,000

10,000

10,000

-

-

10,000

239,960

-

209,960

30,000

-16912. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศึกษานิเทศก์ทั้งระบบ
1 ประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนา
ศึกษานิเทศก์

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ

ประชุม อบรม สัมมนา เพื่อ ระหว่างเดือน พฤษภาคม พัฒนาศึกษานิเทศก์
กันยายน 2564 ประกอบด้วย
1. การประชุม อบรม สัมมนา
เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์
ของสมาคมศึกษานิเทศก์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. การประชุม อบรม สัมมนา
เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์
ของสมาคมศึกษานิเทศก์
แห่งประเทศไทย
3. การประชุม อบรม สัมมนา
เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ของสมาคม
ศึกษานิเทศก์ จังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชา
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ระยะที่ 1 เดือนมกราคม 2564
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม สถานที่ โรงเรียนในสังกัด สพม.30
(Independent Study : IS)
ที่ การศึกษา
จำนวน 37 โรงเรียน
สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น
ใน 2. ประชุมวางแผนการ
ศตวรรษที่ 21
นิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยม ระยะที่ 2 เดือนพฤษาคม 2564
2 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ การ โรงเรียนในสังกัด สพม.30 สถานที่ โรงเรียนในสังกัด สพม.30
3. จัดทำปฏิทิน แผนการ จำนวน 37 โรงเรียน
ประเมิน ScQA
3 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล นิเทศ คู่มือ ผลิตสื่อ และ
เครื่องมือ นวัตกรรม
ระยะที่ 3 เดือนสิหาคม 2564
สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
ในการนิเทศ
สถานที่ โรงเรียนในสังกัด สพม.30
4 การส่งเสริมการใช้ Platform AI
4. นิเทศ ติดตาม ตรวจ
จำนวน 37 โรงเรียน
ของ CIRA CORE เพื่อจัดการเรียน
เยี่ยมการศึกษา
การสอนปัญญาประดิษฐ์
5
6

พัฒนาการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แพลตฟอร์ม ดิจิทัล อัจฉริยะ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสานในวิถีใหม่

5. สรุปผลการดำเนินการ
นิเทศ

-170ที่
กิจกรรม
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
7
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
6. รายงานผลการนิเทศ
ระยะที่ 1 เดือนมกราคม –
แบบผสมผสาน สำหรับครูผู้สอน
มีนาคม 2564
ภาษาอังกฤษ
สถานที่ โรงเรียนในสังกัด
สพม.30 จำนวน 37 โรงเรียน
8
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ระยะที่ 2 เดือนพฤษาคม –
ทางไกล (DLTV และ DLIT)
กรกฎาคม 2564
9
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
สถานที่ โรงเรียนในสังกัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
สพม.30 จำนวน 37 โรงเรียน
ของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ
ระยะที่ 3 เดือนสิหาคม –
พ.ศ. 2564
กันยายน 2564
10 พัฒนาส่งเสริมสมรรถนะสำคัญ
สถานที่ โรงเรียนในสังกัด
ของผู้เรียนเชื่อมโยงอาชีพและเป็น
สพม.30 จำนวน 37 โรงเรียน
ผู้ประกอบการยุคใหม่ในศตรวรรษที่
21
11 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
12 โครงการรักษ์ภาษาไทย
13 รัชกาลที่ 10, เศรษฐกิจพอเพียง,
จิตอาสา
14 โรงเรียนขนาดเล็ก
15 สุขศึกษาและสุขภาวะ
16 ยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชา
ภาษาอังกฤษ

-17117
18
19

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจำปีการศึกษา 2563
การจัดการเรียนการรู้กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
ของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ที่
กิจกรรม
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
30
20 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โรงเรียนสุจริต)
21 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
22 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1) ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ
2) ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
2) พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์

-17214. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
วิธีประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
1. สถานศึกษาในสังกัด
100 %
นิเทศภายในสถานศึกษา คู่มือนิเทศภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่
สถานศึกษา
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 มีระบบนิเทศ
ภายในสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่คุณภาพ
ของผู้เรียน
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
วิธีประเมิน
เครือ่ งมือที่ใช้ประเมิน
2. สถานศึกษาในสังกัด
100 %
นิเทศภายในสถานศึกษา
คูม่ ือนิเทศภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่
สถานศึกษา
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 มีนวัตกรรมใน
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการศึกษา
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียน

-1733. สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 มี
ระบบนิเทศการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งระบบ
ตัวชี้วัดโครงการ
4. สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 มีนวัตกรรมใน
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการศึกษา
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียน

100 %

นิเทศ ติดตาม
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ในสังกัด

คู่มือการนิเทศบูรณาการ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
วิธีประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
100 %
นิเทศภายในสถานศึกษา คู่มือการนิเทศบูรณาการ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

-1741. โครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
สู่ความเป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการต่อเนื่อง
 โครงการใหม่
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ประสานงาน (Contact person)
ชื่อ - สกุล นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี
โทรศัพท์ 081 2665066
โทรสาร 044 056768
E-mail boonyalit.p@hotmail.com
2. หลักการและเหตุผล
การศึ ก ษาเป็ น กระบวนการที่ ท ำให้ ค นมี ค วามรู้แ ละคุ ณ สมบั ติ ต่ า ง ๆ ที่ ช่ ว ยให้ ค นนั้ น อยู่ ร อดในโลกได้ เป็ น
ประโยชน์ ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมส่ วนร่วม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2545) ซึ่ง
สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่เต็มไปด้ วยการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว โลกได้
เคลื่อนสู่ “ยุคสังคมความรู้” (Knowledge-based society) ซึ่งทักษะที่จำเป็นในสังคมความรู้ คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมทักษะในการเลือกสรรและประมวลข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่อย่างมากมายที่
สามารถนำข้อมูลเหล่านั้น มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับการดำเนินชีวิตของตน ดังนั้นคุณภาพการศึกษาจึงเป็นตัว
สะท้อนถึงคุณภาพคนที่เป็นผลผลิตของการจัดการศึกษาในบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 เป็ น หน่ วยงานทางการศึกษาอยู่ภ ายใต้การกำกับ ดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545 รวมทั้ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นฐานในการจัดการศึกษา เป็นผู้ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตาม
ประเมินผล และประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้ง ใช้มาตรฐานในการประเมินตนเอง โดยนำผลที่ได้จาก
การบริหารและการจัดการศึกษามาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการประกัน
คุณ ภาพภายในสถานศึ กษา โดยมีวัต ถุป ระสงค์เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความเปลี่ ยนแปลงในการปฏิ รูป การศึก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและบทบาทภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในปัจจุบัน รวมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ฉะนั้น การปฏิรูปการศึกษาจะประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับกระบวนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติที่หน่วยงาน
ทุกระดับ ต้องกำหนดแนวทางหรือกลยุ ทธ์การขับเคลื่ อนเพื่อให้ บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง ทุกระดับมีความเข้าใจที่ถูกต้อง
สามารถดำเนินงานตามเป้าหมายและจุดเน้นของการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางและกลยุทธ์ของการขับเคลื่อน นโยบายการศึกษาของหน่วยงานระดับนโยบายมีหน้าที่ขับเคลื่อน
คุณ ภาพการศึกษาสู่ ส ถานศึกษา ภายใต้รูป แบบการจัดการศึกษาเพื่อพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาสู่ ความเป็น เลิ ศ ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ร่วมกัน สำนักงานเขต
พื้น ที่ การศึ กษามั ธยมศึกษา เขต 30 ซึ่งถื อเป็ นหน่ ว ยงานปฏิ บัติ ที่ ทำหน้าที่ ส นับ สนุ น ส่ งเสริม และดำเนิ นการการ
ขับเคลื่ อนคุณภาพการศึกษาที่ได้รับ จากรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณ ภาพการศึ กษาให้สูงขึ้นกว่าเดิมมีประสิทธิภาพ และให้ เกิดผล อย่างเป็น
รูปธรรม ตามกรอบภารกิจและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงได้จัดทำโครงการรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ขึ้น

-1753. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีคุณภาพตามรูปแบบการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
3.2 เพื่อกระจายอำนาจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา ให้กับสถานศึกษาภายใต้
รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาอย่าง
ทั่วถึง ต่อเนื่องเป็นระบบและมีคุณภาพ
3.3 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่
21 ภายใต้รู ป แบบการจั ดการศึกษาเพื่อพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิ ศ ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา
4. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
1) สถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 30 มีระบบการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ส่งผล
ต่อคุณ ภาพการศึกษาที่เป็ น เลิ ศ ภายใต้ รูป แบบการจัดการศึ กษาเพื่ อ พั ฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาสู่ ค วามเป็น เลิ ศ ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2) สถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 30 มีน วัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา นวัตกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรมการบริการภา ยใต้
รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
4) สำนั ก งานเขตพื้ น ที ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 30 สถานศึ ก ษา ผู้ บ ริห าร ข้ าราชการครู บุ ค ลากร
ทางการศึกษา มีผลงานทางวิชาการที่ผ่านการพั ฒ นาและมีระบบภายใต้รูปแบบการจัดการศึกษา เพื่อพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPls)
1) สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 มีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2) ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3) ครูผู้สอนมีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียนที่สอดคล้อง
กับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีประสิทธิภาพ
4) สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ผ่านการพัฒนาขึ้นและมีระบบภายใต้รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ส่งผลต่อคุ ณภาพการศึกษาที่
เป็นเลิศ
5.2 สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 มีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา นวัตกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรมการบริการ ภายใต้รูปแบ บการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

-1765.3 สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภ าพ
ภายใต้ รู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา
5.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา มีผลงานทางวิชาการที่ผ่านการพัฒนาขึ้นและมีระบบภายใต้รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 37 โรงเรียน
6.2 เชิงคุณภาพ
1) สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 มีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2) ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3) ครู ผู้ ส อนมี เทคนิ ค /วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ สื่ อ นวั ต กรรม การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ วิ จั ย ในชั้ นเรี ย น
ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีประสิทธิภาพ
4) สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ผ่านการพัฒนาขึ้นและมีระบบภายใต้รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
8.2 ยุทธศาตร์ชาติ
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.3 ยุทธศาตร์ชาติ
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์
8.6 แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ประเด็น 3.1 การปฏิ รูป กระบวนการเรียนรู้ที่ ตอบสนองต่ อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)
8.8.1 ด้านประสิทธิภาพ
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2) เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-1779. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 150,000 บาท ประกอบด้วย
กรณีของงบประมาณแผ่นดิน
 งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน
150,000
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
เงินกู้ ภายในประเทศ
บาท
ภายนอกประเทศ
บาท
เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน
อื่น ๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน

-

บาท
บาท
บาท

บาท
บาท

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการ
ปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
130,000
10,000
10,000
รวมทั้งสิ้น

รวม
150,000
150,000

-17811. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

2

3

4

กิจกรรม/รายการ
P: (ขั้นเตรียมการและ
วางแผน)
- ประชุมวางแผน
โครงการ/กิจกรรม
- กำหนดความรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
- เสนอเพื่อขออนุมัติ
โครงการ
D: (ขั้นดำเนินการ)
2.1 ประชุมคณะผู้บริหาร
ครู และบุคลากรทาง
การศึกษาตามรูปแบบ
การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ
C: Check (ขั้นตรวจสอบ
กำกับติดตาม)
3.1 กำกับ ติดตาม
รูปแบบการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
A: Act (ขั้นการทบทวน/
สะท้อนผล/ประเมิน
รายงาน)
4.1 สรุปผลการ
ดำเนินงาน
4.2 เสนอรายงานผลการ
ดำเนินงาน

งบประมาณที่ใช้
-

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
-

130,000

-

110,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

-

20,000

-

-17912. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ
1 ประชุมคณะผู้บริหาร ครู และ ประชุมคณะผู้บริหาร ครู และ เดือน ธันวาคม 2563 –
บุคลากรทางการศึกษารูปแบบ บุคลากรทางการศึกษารูปแบบ มกราคม 2564
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
โดยประชุมคณะผู้บริหาร ครูและ
คุณภาพการศึกษาสู่ความ
คุณภาพการศึกษา สู่ความ
บุคลากรทางการศึกษา
เป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่ เป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่ แต่ละสหวิทยาเขต ประกอบด้วย
การศึกษามัธยมศึกษา
การศึกษามัธยมศึกษา
1. พระยาภักดีชุมพล
ของแต่ละสหวิทยาเขต
2. พญาแล
3. บัวแดงภักดี
4. แก้งคร้อ-คอนสวรรค์
5. ภูตะเภาทุ่งกระมัง
6. เมืองสี่มุม
7. ดอกกระเจียว
2 ดำเนินการกำกับ ติดตาม
1. จัดทำเครื่องมือกำกับ
เดือน มกราคม 2564 รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อ
ติดตาม
กันยายน 2564
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
2. จัดส่งเครื่องมือกำกับติดตาม
ความเป็นเลิศ ของสำนักงาน
3. วิเคราะห์ผลการกำกับ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ติดตาม
4. สรุปผลการติดตาม
3 3.1 สรุปผลการดำเนินงาน
จัดทำรายงานผลการดำเนิน
เดือน กันยายน 2564
3 .2 เส น อ ราย งาน ผ ล ก าร โครงการการพัฒนารูปแบบ
ดำเนินงาน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
2. พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์

-180ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
วิธีประเมิน
(ร้อยละ)
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
80 %
การกำกับ ติดตาม
มัธยมศึกษา เขต 30 สถานศึกษา
การดำเนินการพัฒนารูปแบบ
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
คุณภาพการศึกษาสู่ความ
มีนวัตกรรมการบริหารจัด
เป็นเลิศ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพ
2. ผู้บริหารสถานศึกษามี
80 %
การกำกับ ติดตาม
นวัตกรรมในการบริหารจัดการ
การดำเนินการพัฒนารูปแบบ
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ
3. ครูผู้สอนมีเทคนิค/วิธีการจัด
การเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิจัยในชั้น
เรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ที่มีประสิทธิภาพ

80 %

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
แบบกำกับ ติดตาม
การดำเนินตามรูปแบบ
การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ

แบบกำกับ ติดตาม
การดำเนินตามรูปแบบ
การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ
การกำกับ ติดตาม
แบบกำกับ ติดตาม
การดำเนินการพัฒนารูปแบบ การดำเนินตามรูปแบบ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา การจัดการศึกษา
คุณภาพการศึกษาสู่ความ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
เป็นเลิศ
การศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ

-181ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
4. สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 สถานศึกษา
ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ได้เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการที่ผ่านการพัฒนาขึ้น
และมีระบบภายใต้รูปแบบการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
80 %

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

การกำกับ ติดตาม
การดำเนินการพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

แบบกำกับ ติดตาม
การดำเนินตามรูปแบบ
การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ

-182๑. ชื่อโครงการ
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้คู่มือการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ด้วย MPCh Model
 โครงการต่อเนื่อง
 โครงการใหม่
(๑) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(๒) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล .............นางวิรยิ ะสมร บัวทอง...... โทรศัพท์ .......๐๙๗ - ๓๔๐๘๙๐๔....
โทรสาร ........................ E-mail ……cpm30a@gmail.com…………………
๒. หลักการและเหตุผล
เป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยคือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน โดยยกระดับศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติ พัฒนาคนใน
ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งละมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ยุทธศาสตร์
ชาติที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา
มีทักษะทีจำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และมีคุณธรรม (สำนักงานพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ๒๕๖๓) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๒) และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กำหนดให้สถานศึกษาทุกระดับดำเนินการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ ให้ มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่
กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่ องโดยมีการจั ดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณ ภาพภายน อก
มาตรา ๔๙ ให้มีสำนักงานรับ รองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ทำหน้าที่
พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษาใหม่แต่ละระดับตามที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การ
ประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน และมาตรา ๕๐ให้สถานศึกษา
ให้ ความร่วมมือในการจั ดเตรีย มเอกสาร หลั กฐานต่างๆ ที่มีข้อมูล เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้ บุคลากร
คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่
พิจ ารณาเห็ น ว่าเกี่ยวข้องกับ การปฏิบั ติภารกิจของสถานศึกษาตามคำร้องขอของสำนักงานรั บรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรอง ที่ทำการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษานั้น (สำนักทดสอบทางการศึกษา, 2555 : 7-12)
เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้ม แข็ง
ตามกฎกระทรวงวา่ ดว้ ยระบบ หลกั เกณฑ์และวิธีการประกนั คุณภาพสถานศึกษาพ.ศ. 2553 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ ได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อย่าง
ต่อเนื่อง จากการสังเคราะห์ SAR ในสถานศึกษา ภายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๐
จำนวน ๓๗ โรงเรีย น พบว่า สถานศึกษาไม่ส ามารถรายงานผลการปฏิบัติงานได้ตรงกับผลการปฏิบัติงานเชิง
ประจักษ์ เกิดความคลาดเคลื่อนในหลายประเด็น รวมทั้งการรายงานไม่ชัดเจน นำเสนอข้อมูลในเชิงลึกไม่ได้ ซึ่ง
อาจจะเกิดความผิดพลาดในการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศบางส่วน ผลการรายงานไม่เป็นไปตามอัตลักษณ์ และไม่มี

-183เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ซึ่งในความจริงแล้วบางที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ดังนั้นเพื่อให้การเขียน
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาดังกล่าว เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง สอดคล้องร้อยรัดกับ นโยบาย นำเสนอ
ข้อมูลได้ตรงประเด็น ทางกลุ่มผู้รับผิดชอบงานประกันจึงจัดทำคู่มือ PMCH MODEL เพื่อใช้ขับเคลื่อนการเขียน
รายงานของสถานศึกษาให้ได้ชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้สถานศึกษาเขียนรายงานการประเมินตนเองได้อย่างถูกต้องเป็นทิศทางเดียวกัน
๓.๒ เพื่อให้สถานศึกษามีทิศทางที่ชัดเจนในการกำหนดโครงการ / แผนงาน
๓.๓ เพื่อให้สถานศึกษามีความพร้อมในการรับการประเมินจาก สมศ.
๔. เป้าหมาย
๔.๑ ผลผลิต (Output)
๔.๑.๑ สถานศึกษามีรายงานการประเมินตนเองที่ถูกต้องชัดเจน
๔.๑.๒ สถานศึกษามีโครงการ / แผนงาน ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
๔.๒.๑ สถานศึกษาในสังกัดมีรายงานการประเมินตนเองที่บ่งบอกอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของตนเองได้
อย่างชัดเจน
๔.๒.๒ สถานศึกษาในสังกัด มีโครงการ / แผนงานที่เกิดจากการวิเคราะห์บริบทโดยรอบสอดคล้องกับ
จุดประสงค์หลักสูตรและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

-184๔.๓ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
ตัวชี้วัด
๔.๓.๑ เชิงปริมาณ
๑. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดเขียน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้อย่าง
ถูกต้อง
๒. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีแผน /
โครงการ ที่ใช่ในการขับเคลื่อนงานของสถานศึกษา
ได้อย่างถูกต้อง
๓. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด มีความ
พร้อมในการประเมินจากสำนักงานรับรองคุณภาพ
และประเมินผลการศึกษา (สมศ.)
๔.๓.๒ เชิงคุณภาพ
๑. สถานศึกษาในสังกัดเขียนรายงานได้ถูกต้อง
ชัดเจน บ่งบอกอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของตนเอง
ได้
๒. สถานศึกษาในสังกัดเขียนแผนงาน / โครงการ
สอดคล้องกับเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๐ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของ
รัฐบาล
๓. สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจน
ถูกต้อง เผยแพร่ได้

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ ๑๐๐

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

การนิเทศ กำกับ
ติดตาม

แบบนิเทศ กำกับ
ติดตาม

การนิเทศ กำกับ
ติดตาม

แบบนิเทศ กำกับ
ติดตาม

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ สถานศึกษาเขียนรายงานการประเมินตนเองได้ถูกต้องชัดเจนครอบคลุมตัวชี้วัด
๕.๒ สถานศึกษาเขียนแผนงาน / โครงการ มาตรฐานกลางและแผนปฏิบัติงานประจำปีได้ถูกต้องชัดเจน
๕.๓ สถานศึกษา จัดการศึกษาได้อย่างมีมาตรฐานตามนโยบายและจุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง

-185๖. เป้าหมาย
๖.๑ เชิงปริมาณ
๑. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง
๒. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีแผน / โครงการ ที่ใช่ในการขับเคลื่อนงานของสถานศึกษาได้อย่าง
ถูกต้อง
๓. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด มีความพร้อมในการประเมินจากสำนักงานรับรองคุณภาพและ
ประเมินผลการศึกษา (สมศ.)
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๑. สถานศึกษาในสังกัดเขียนรายงานได้ถูกต้อง ชัดเจน บ่งบอกอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของตนเองได้
๒. สถานศึกษาในสังกัดเขียนแผนงาน / โครงการ สอดคล้องกับเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของรัฐบาล
๓. สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจน ถูกต้อง เผยแพร่ได้
๗. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ............๑......ตุลาคม ๒๕๖๓.............ถึง.........๓๐.......กันยายน..๒๕๖๔......
๘. ความสอดคล้อง
๘.๑ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
๘.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน .๓...ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์........
- เป้าหมาย
๑) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนและ
มีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา
๒) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๓) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
- ประเด็น
๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑
๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่
๓) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
๘.๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา
๘.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์.
๘.๕ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ...การพัฒนาการเรียนรู้...............................................
๘.๖ นโยบายรัฐบาล ด้าน...การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย...
๘.๗ แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ)
๑) ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๒) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์

-186๙. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ................ ๑๐,๐๐๐ ..........บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน ....... ๑๐,๐๐๐ …... บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ......................... บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .................................................................
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
เงินกู้ ภายในประเทศ..............……………บาท
ภายนอกประเทศ................................ บาท
เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
อืน่ ๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน ………………………….…….. บาท
๑๐. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ .…6๔….

ไตรมาสที่ 1
๕,๐๐๐

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
๕,๐๐๐

รวม

ไตรมาสที่ 4

๑๐,๐๐๐

ปีงบประมาณ …………….
รวมทั้งสิ้น

๑๐,๐๐๐

๑๑. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

๑ ประชุมผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ
งานประกันในสถานศึกษา
๒ อบรมเชิงปฏิบัติการที่สถานศึกษา
เพื่อจัดทำรายงานการปฏิบัติงานด้วย
คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ด้วย MPCH MODEL
๓ นิเทศ ติดตามนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดทำรายงานการ
ปฏิบัติงานด้วยคู่มือการรายงานผล
การปฏิบัติงานด้วย MPCH
MODEL
รวมงบประมาณ

งบประมาณที่ใช้
(บาท)
-

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
-

-

-

-

-

๑๐,๐๐๐

-

-

-

๑๐,๐๐๐

-

-

-

-187๑๒. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
๑ กิจกรรม ประชุมผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานประกันใน
สถานศึกษา
๒ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการที่สถานศึกษา เพื่อจัดทำ
รายงานการปฏิบัติงานด้วยคู่มือการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ด้วย MPCH MODEL
๓ กิจกรรม นิเทศ ติดตามนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดทำ
รายงานการปฏิบัติงานด้วยคู่มือการรายงานผลการปฏิบัติงานด้วย
MPCH MODEL

ระยะเวลา
ม.ค. - ก.พ. ๖๔

สถานที่
.....................

ก.พ. -มี. ค. ๖๔

มี.ค. - ส.ค.๖๔

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

๑๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
๑๓.๑ ปัจจัยความเสี่ยง
๑๓.๑.๑ การจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจำกัด
๑๓.๑.๒ ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑๓.๑.๓ ความร่วมมือของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
๑๓.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๑๓.๒.๑ กำหนดปฏิทินการดำเนินงานให้ชัดเจน
๑๓.๒.๒ จัดประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพื่อหาแนวทางการแก้ไข
๑๓.๒.๓ ใช้การนิเทศ กำกับติดตาม และให้คำแนะนำ การปฏิบัติงานด้วยคู่มือการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ด้วย MPCH MODEL

-188๑๔. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑๔.๑ เชิงปริมาณ
๑. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด
เขียนรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง
๒. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด
มีแผน / โครงการ ที่ใช่ในการขับเคลื่อนงาน
ของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง
๓. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด
มีความพร้ อมในการประเมินจากสำนักงาน
รั บ รองคุ ณ ภาพและประเมิ น ผลการศึ ก ษา
(สมศ.)
๑๔.๒ เชิงคุณภาพ
๑. สถานศึกษาในสังกัดเขียนรายงาน
ได้ถูกต้อง ชัดเจน บ่งบอกอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของตนเองได้
๒. สถานศึกษาในสังกัดเขียนแผนงาน /
โครงการ สอดคล้องกับเป้าหมายของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๐ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
นโยบายของรัฐบาล
๓. สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่
ชัดเจน ถูกต้อง เผยแพร่ได้

ค่าเป้าหมาย

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

ร้อยละ ๑๐๐

การนิเทศ กำกับ
ติดตาม

แบบนิเทศ กำกับ
ติดตาม

การนิเทศ กำกับ
ติดตาม

แบบนิเทศ กำกับ
ติดตาม

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

-1891. ชื่อโครงการ การพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล / โทรศัพท์ / โทรสาร : 044-056768 / E-mail
นางวิริยะสมร บัวทอง 097-3408904
นางสาวเขมิกา สาทัน 093-3272015
นางสาวอรัณฌญา รักษาพันธุ์ 090-2925805
นางปรียารัตน์ ขาวปั้น 093-5011759
นายปรีดา นิตยารส 098-5865416
2. หลักการและเหตุผล
สังคมโลกยุคปัจจุบัน เป็นสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง เป็นสังคมของการพัฒนา และภารกิจที่สำคัญ ในการ
พั ฒ นาประชากรของชาติ ไ ทย ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และนโยบายของสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน ได้มุ่งเน้น ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ การพัฒ นาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒ นาการที่ดีรอบด้าน มีหลักคิ ดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคน
ไทย ที่มีทักษะสู ง เป็ น นวัตกร นั กคิด ผู้ ป ระกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสั มมาชีพ ตามความถนัดของ
ตนเอง” หน่วยงานที่รับผิดชอบทุกระดับจึงได้มีการกำหนดนโยบายรองรับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของ
การเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งสำคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย
ดังนั้ น จึ งมี ความจำเป็ น อย่ างยิ่ งที่ ส ถานศึกษาทุ กแห่ งต้องส่ งเสริม สนับ สนุน ให้ ครูผู้ ส อนต้ องปรับ เปลี่ ย น
กระบวนทัศน์ พัฒ นาทักษะการใช้ภ าษา เพื่อการสื่อสารของตนเอง พัฒ นาหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่ อ
นวัตกรรม การวัดและประเมินผล ตลอดจนเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ไปยังผู้เรียน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผู้เรียนก็ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการเรียนรู้ และ แลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสารทั่วโลก ให้
ทันสมัยและเหมาะสม เพื่อการพัฒนาตนเอง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติเป็นลำดับ
การส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรีย นรู้ให้กับ
ผู้เรียน เป็นความมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 จึงเห็ นสมควรจัดทำโครงการพัฒ นานวัตกรรมการจัดการศึกษาให้ กับครูผู้สอนได้นำไปใช้พัฒ นา
นักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

-1903. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ ครูผู้ สอนสามารถใช้โปรแกรม CIRA Core สอนปัญญาประดิษฐ์ ให้ ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม CIRA
Core สร้างชิ้นงาน และ เกิดสมรรถนะในการแก้ปัญหา
3.2 เพื่อพัฒ นาทักษะของครู ให้ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเต็มประสิทธิภาพ
3.3 เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) สู่การ
บูรณาการทุกกลุ่มสาระโดยใช้ PowToon ในวิถีชีวิตใหม่
3.4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ตามความถนัดของตนเอง
3.5 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(Distance Learning Television : DLTV) และการจั ด การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Distance
Learning Information Technology : DLIT) พัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และ เพื่อส่งเสริม ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
4.1.1 ครูผู้สอนสาระที่ 4 เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สอนปัญญาประดิษฐ์ให้กับผู้เรียน โดยใช้โปรแกรม CIRA Core ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้โปรแกรม CIRA Core สร้างชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้
4.1.2 ครูมีทักษะในเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถสร้างสื่อการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
4.1.3 ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) สู่การ
บูรณาการทุกกลุ่มสาระโดยใช้ PowToon ในวิถีชีวิตใหม่ และ ผู้เรียนสามารถออกแบบสรุปเนื้อหาของงาน
ในการนำเสนอนวัตกรรม
4.1.4 ผู้เรียนมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง
4.1.5 ครู สามารถจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)
และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้
ของนักเรียนเกี่ยวกับทักษะ Digital Literacy ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
4.2.1 ร้อยละของครูผู้สอนที่สามารถใช้โปรแกรม CIRA Core สอนปัญญาประดิษฐ์ และร้อยละของผู้เรียน
สามารถใช้โปรแกรม CIRA Core สร้างชิ้นงาน และ เกิดสมรรถนะในการแก้ปัญหา
4.2.2 ร้อยละของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ที่สามารถใช้ดิจิทัล
สร้างสื่อการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2564
4.2.3 ร้อยละของสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) สู่การบูรณาการ
ทุกกลุ่มสาระโดยใช้ PowToon ในวิถีชีวิตใหม่
4.4.4 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถคิดค้นนวัตกรรมตามความถนัดของตนเอง เพื่อมุ่งเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
4.4.5 ร้อยละของครูที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการประยุกต์ใช้การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสามารถจัดการเรียนการสอนทักษะด้าน Digital Literacy ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-1915. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ครูผู้สอนสามารถใช้โปรแกรม CIRA Core สอนปัญญาประดิษฐ์ ให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม CIRA Core สร้าง
ชิ้นงาน และ เกิดสมรรถนะในการแก้ปัญหา
5.2 ครูสามารถเลือกใช้ เทคโนโลยี ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และเต็มประสิทธิภาพ
5.3 ครูและนักเรียนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)
สู่การบูรณาการทุกกลุ่มสาระโดยใช้ PowToon ในวิถีชีวิตใหม่
5.5 ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ตามความถนัดของตนเอง
5.6 บุ คลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance
Learning Television: DLTV) และการจั ด การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Distance Learning
Information Technology: DLIT) พัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
และ คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูได้รับการส่งเสริม ปรับปรุงพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 37 โรงเรียน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6.2.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- เป้าหมาย พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
- ประเด็น สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
- ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)
นโยบายที่ 3 คุณภาพ

-1929. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 50,000 บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน 50,000 บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ........-...... บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................-................
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
เงินกู้ ภายในประเทศ..............…-…………บาท
ภายนอกประเทศ................-................ บาท
เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ...............-.............. บาท
อืน่ ๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน ………………-…….…….. บาท
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1

ปีงบประมาณ 2564

-

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
-

38,000

ไตรมาสที่ 4
12,000
รวมทั้งสิ้น

รวม
12,000
50,000

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายการ

ที่
1 การส่งเสริมการใช้ Platform AI
ของ CIRA CORE เพื่อจัดการเรียน
การสอนปัญญาประดิษฐ์
2 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แพลตฟอร์ม ดิจิตัล อัจฉริยะ
3 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสานในวิถีใหม่
4 ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
เชื่อมโยงอาชีพและ เป็นผู้ประกอบการ
ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21
5 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล (DLTV และ DLIT)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใช้
10,000

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

2,800

10,000

10,000

50,000

22,800

2,490

4,710

22,490

4,710

-19312. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนินงาน
1 การส่งเสริมการใช้ Platform AI
-ประชุมผู้บริหาร
มกราคม-สิงหาคม 2564
ของ CIRA CORE เพื่อจัดการเรียน
-อบรมครู
ณ สพม.30
การสอนปัญญาประดิษฐ์
-นิเทศ ติดตาม
2 พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้
-อบรมครู 2 ครั้ง
ธันวาคม – กันยายน 2564
แพลตฟอร์ม ดิจิตัล อัจฉริยะ
-นิเทศ ติดตาม
ณ สพม.30
3 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ
-อบรมปฏิบัติการ
พฤษภาคม-สิงหาคม 2564
ผสมผสานในวิถีใหม่
-นิเทศ ติดตาม
ณ สพม.30
4 การพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน เชื่อมโยงอาชีพและเป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21
5 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล (DLTV และ DLIT)

-ประกวดโครงงาน/นวัตกรรม
-มอบรางวัล

มิถุนายน-สิงหาคม 2564
ณ สพม.30

- ประชุมผู้บริหาร
มกราคม-สิงหาคม 2564
- อบรมครูทุกกลุ่มสาระ
ณ สพม.30
- นิเทศ ติดตาม
- ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
13.1.1 ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ
13.1.2 ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ
13.1.3 การจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจำกัด
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
13.2.1 เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
13.2.2 พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
13.2.3 จัดประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพื่อหาแนวทางการแก้ไข
14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
- ร้อยละของครูที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ค่าเป้าหมาย
วิธีประเมิน
(ร้อยละ)
80
สอบถาม
80
สังเกต, สอบถาม
80

สอบถาม

80

สอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน
แบบสอบถาม
แบบบันทึกนิเทศ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
แบบสอบถาม

-1941. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
โครงการใหม่
(1)
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2)
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาวปภาวรา ประเสริฐ โทรศัพท์ 084 - 298 – 1046
โทรสาร.................-............... E-mail: papavarha@gmail.com

2. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 กำหนดให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่
ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่
สถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้น
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองตามนโยบายของ
รัฐดังกล่าว รวมถึงความสอดคล้องกับจุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการสื่อสารและ
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องสร้างความเข้าให้กับ
สถานศึกษาเพื่อที่จะรองรับการประเมินคุณภาพรอบสี่ต่อไป
3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในสังกัด
2. เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาได้นิเทศ กำกับติดตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในสังกัด
4. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (Outcome) โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
4.2 ดัชนีชวี้ ัดความสำเร็จ (KPIS) โรงเรียนในสังกัดได้รับพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
และเข้าใจแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ครบ ๑๐๐ %
5.2 โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเข้าใจแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย (out put)
เชิงปริมาณ
1.ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
2.ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตามเกณฑ์ที่กำหนด
เชิงคุณภาพ
1.โรงเรียนในสังกัดได้รับพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและเข้าใจแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และเข้าใจแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ......ต.ค.2563............ถึง........ก.ย.2564..................

-1958. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
- ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)
นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ (ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของมนุษย์)
9.วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ.........10,000.........บาท ประกอบด้วย
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง
จำนวนเงิน...... 10,000..........บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น
จำนวนเงิน...........-...................บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ..................-.....................................
10. แผนการใช้เงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ
5,000
5,000
2564
ปีงบประมาณ....
11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
งบประมาณ
1.กิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ใช้
10,000
10,000

10,000 บาท

รวม
10,000

เงินงบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย
10,000
5,000
5,000

5,000 บาท

5,000 บาท

วัสดุ
-

-19612. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินการกิจกรรมหลักและและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลาที่ดำเนินงาน
หมายเหตุ
กิจกรรม
1.กิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา

มิ.ย. 2563 – ก.ย. 2563

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
(1) เวลา อาจไม่เป็นไปตามกำหนดเนื่องจากมีงานนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ
(2) งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่สอดคล้อง หรือเพียงพอกับการจัดกิจกรรมส่งผลให้การ
จัดกิจกรรมอาจมีประสิทธิภาพลดลง
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
(1) มีแผน/ปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถจัดกิจกรรมตรงตามเวลาที่กำหนดได้
(2) บริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่อย่างรัดกุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เชิงปริมาณ
ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตาม
เกณฑ์ที่กำหนด
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศงานประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และเข้าใจแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ นำไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน
- นิเทศติดตาม
- สอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบนิเทศ
ติดตาม
-แบบสอบถาม

- นิเทศติดตาม
- การรายงาน
-ตรวจสอบ SAR
โรงเรียน

- แบบรายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน
-SAR โรงเรียน
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน
 โครงการต่อเนื่อง
 โครงการใหม่
(1) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาวธัญพร ตรีมูรติ โทร. 09 9141 4935
โทรสาร 044 056768 E-mail : tantree2506@gmail.com
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์เป็นหั วใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร มนุษย์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของ
องค์กร จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุ ษย์ เป็ น การนำศักยภาพของแต่ล ะบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและสมรรถนะ เพื่อให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อนร่วมงาน
เป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนะคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและยังเป็นการสร้ างขวัญและกำลังใจในการทำงานที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับ
บุคลากร
ดังนั้น บุคลากรจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการเสริมสร้างขีดความสามารถในตนเอง มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่
ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อ เนื่อง สร้างแรงจูงใจเพื่อ
ก่อให้ เกิด ปั ญ ญานำไปสู่ ความสำเร็ จ และบรรลุ เป้าหมายขององค์กรและในชีวิต ของตนเอง อีก ทั้งยังเป็น การพั ฒ นา
ศักยภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับงานของตนเองที่รับผิดชอบ จนนำไปสู่การสร้างความประทับใจ
ให้กับผู้รับบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เล็งเห็นความสำคัญที่จะให้บุคลากรซึ่งถือได้ว่าเป็น
ฟันเฟืองสำคัญ สู่ความสำเร็จขององค์กร ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินโครงการมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบั ติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีเครือข่ายความสัมพันธ์กันโดยการเชื่อมสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ
หน่วยงานอื่น เพื่อให้งานตามภารกิจหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
3.2 เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ ในการปรับพฤติกรรมให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างหน่วยงานอื่นโดยการเชื่อมสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ให้มีศักยภาพที่สูง
4. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพิ่มทักษะ และความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPls)
บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกคน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายขององค์กรและชีวิตตนเอง

-1985. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.๑ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและปรับเปลี่ยนทัศนคติใน การ
ปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม
5.๒ บุคลากรได้สร้างความสัมพันธ์กันระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น โดยการเชื่อมสัมพันธไมตรีและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น
6. เป้าหมาย
6.๑ เชิงปริมาณ
๑) บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จำนวน 10 คน
2) ศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นต้นแบบ เกี่ยวกับด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ลูกเสือ-เนตรนารี ระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และภารกิจงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6.๒ เชิงคุณภาพ
บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกคน ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเข้าใจ พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีแนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายองค์กร
7. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ เดือน มีนาคม 2564 ถึง กันยายน 2564
8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
คนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
- ประเด็นที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (สำรอง) (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน .......-.........
- เป้าหมาย ......-.......
- ประเด็น .....-.......
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน (12 ด้าน) การศึกษา
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ.2561-2580)
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 26,000 บาท ประกอบด้วย
 งบประมาณ จาก สพม.30 จำนวนเงิน 26,000 บาท

-19910. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
26,000

แผนการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2564

รวม
26,000

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1
2

กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมบุคลากร
กิจกรรมที่ 2
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากระบวนงาน (2 วัน 1 คืน)
- ค่ารถตู้ 1 คัน/2 วัน
- ค่าที่พัก (เหมาจ่าย) (10 คน/800 บาท)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 10 คน ๆ 240 บาท/2 วัน
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
เงินงบประมาณ (บาท)
ที่ใช้
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
1,200
1,200
12,000
8,000
4,800
26,000

12,000
8,000
4,800
4,800

21,200

12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ วางแผนดำเนินงาน
๒ ประชุมพัฒนาบุคลากร
3 สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
- เสนอและขออนุมัติโครงการ
- ประสานสถานที่ศึกษาดูงาน
- จัดประชุมบุคลากร
- ศึกษาดูงาน (สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา)
- สรุปและประเมินผลการจัด
กิจกรรม
- รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564
มีนาคม – กันยายน 2564
กันยายน 2564

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.๑ ปัจจัยความเสี่ยง
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับ
การพัฒนาเพิ่มความรู้

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
ร้อยละ 100

วิธีประเมิน
การรายงาน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
แบบรายงาน

-2001. ชื่อโครงการ การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 โครงการต่อเนื่อง
 โครงการใหม่
(1) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาวธัญพร ตรีมูรติ โทร. 09 9141 4935
โทรสาร 044 056768 E-mail : tantree2506@gmail.com
2. หลักการและเหตุผล
งานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2506 ตามพระ
ราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรี ยนที่มีความประพฤติดีและมีความมานะ
พยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ผลดี รวมทั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม และมีการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันแบ่งการคัดเลือกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับ ประถมศึก ษา และระดับ มัธ ยมศึก ษา ซึ ่ง การดำเนิน การประเมิน คัด เลือ กตามระเบีย บและประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ ว ยรางวั ล พระราชทานแก่ นั ก เรี ย น และสถานศึ ก ษา และใช้ แ บบประเมิ น ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21
อย่ างครบถ้วน เป็ น คนดี มีวินั ย มีความรักในสถาบันหลั กของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์
การคิดขั้นสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดทำโครงการคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับมัธยมศึกษา ทุกขนาด ทุกสังกัด ประเภทนักเรียน ขนาดละ
1 คน และสถานศึกษา ขนาดละ 1 แห่ง และส่งผลการคัดเลือกไปยังศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่กำหนด มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนและสถานศึกษาที่จัดการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ทุกสังกัด และมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ สมัครเข้าร่วมโครงการ
3.3 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกย่องและเชิดชูเกียรติ นักเรียน และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
พระราชทาน
4. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
1) นักเรียนที่ประพฤติดี มีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ผลดี ได้รับการยกย่องและ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่น
2) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาดีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สามารถเป็น
แบบอย่างได้
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPls)
ร้อยละของนักเรียนและสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน

-2015. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 สถานศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึ กษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5.2 นักเรี ยนและสถานศึกษา ของจังหวัดชัยภูมิ ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ มีขวัญกำลังใจ และ
พัฒนาศักยภาพตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
1) มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากทุกสังกัดของจังหวัดชัยภูมิ สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.50
2) มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากทุกสังกัดของจังหวัดชัยภูมิ สมัครที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ
0.50
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาตนเอง และต่อยอดให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
7. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ เดือน กันยายน 2563 ถึง กันยายน 2564
8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
- ประเด็น ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (สำรอง) (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ........-........
- เป้าหมาย ......-........
- ประเด็น .....-.......
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน (12 ด้าน) การศึกษา
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ.2561-2560)
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน การปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) ด้านคุณภาพ
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 13,790 บาท ประกอบด้วย
 งบประมาณ จาก สพฐ. จำนวนเงิน 10,000 บาท
จาก สพม.30 จำนวน 3,790 บาท

-20210. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
13,790
-

แผนการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2564

รวม
13,790

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1
2

งบประมาณ
ที่ใช้

กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการวางแผน
กิจกรรมที่ 2
- ประเมินนักเรียน /สถานศึกษา
รวมงบประมาณ

1,150
12,640
13,790

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบ
ใช้สอย
วัสดุ
แทน
650
500
8,640
4,000
8,640
650
4,500

12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่

กิจกรรม

๑ - เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
- แจ้งสถานศึกษา/หน่วยงาน
- เตรียมความพร้อม
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
๒ - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
- ประชุมคณะกรรมการ
วางแผนออกประเมิน
- คณะกรรมการออกประเมิน
3 - สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน ให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ
- ส่งผลการประเมินให้ สพท.
ทีเ่ ป็นเจ้าภาพระดับจังหวัด

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
1.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.2 กำกับ ติดตาม ชี้แนะแนวทางตาม
ประเด็นการประเมิน
2.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
2.3 จัดประชุมคณะกรรมการ
ประเมิน
2.4 ออกประเมินนักเรียนและ
สถานศึกษา
3.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.2 จัดประชุมคณะกรรมการ สรุปผล
การประเมิน

ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนินงาน
ก.ย. 63

ส.ค.- ก.ย.63
สถานที่ ห้องประชุม
สพม.30

พ.ย.63
สถานที่ ห้องประชุม
สพม.30

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.๑ ปัจจัยความเสี่ยง
สถานศึกษาสมัครขอรับการประเมินค่อนข้างน้อย
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค้นหาสถานศึกษาที่มีความพร้อม และประชาสัมพันธ์เชิญชวน ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วมโครงการ ขอรับการประเมินคัดเลือก

-20314. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
1. นักเรียนและสถานศึกษา สมัครเข้าร่วม
โครงการเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของนักเรียนและสถานศึกษา ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ได้รับรางวัลพระราชทาน

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

ร้อยละ 100

การรายงาน

แบบประเมิน

ผลการประเมิน

ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ

ร้อยละ 100

-2041. ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี 2564
 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นายกันต์ชย ธุลีจันทร์ และคณะ โทรศัพท์ 0 – 4405 – 6766 ต่อ 24
โทรสาร 0 – 4405 - 6768 E-mail tum_kaset@hotmail.com
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีนโยบายที่จะพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี อีกทั้ง
ให้โรงเรียนถือเป็นภาระหลักในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ
ที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน น้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย
มีความรักในสถาบั น หลั กของชาติ ยึ ดมั่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทั ศ นคติที่ ดีต่ อ บ้ านเมื อง รู้ จั กการทำงานเป็ น กลุ่ มรับ ฟั งความคิด เห็ น ของผู้ ร่ว มงาน ผู้ เรีย นทุ ก คนมี ทั ก ษะพื้ น ฐาน
ในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต ๓๐ ได้เล็งเห็ นกระบวนการของลูกเสื อ เป็นกระบวนการที่มี
ประโยชน์อย่ างยิ่ง เพราะผู้ผ่านการอบรมไปแล้ ว สามารถจะนำวิธีการเหล่านี้ไปปรับใช้ได้ทั้งในการส่วนตัว และการ
บริหารองค์กรที่ผู้บริหารรับผิดชอบอยู่ได้อย่างดียิ่ง เห็นสมควรสนับสนุนให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้
เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้รับการพัฒนาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีการพัฒ นาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิต
วิญญาณความเป็นครู เพิ่มพูนประสบการณ์ทักษะทางลูกเสือและสามารถนำหลักการกระบวนการและวิธีการทางลูกเสือ
สามารถทำหน้าที่บริหารงานกองลูกเสือในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่
ของตน พัฒนาตนเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือยุคใหม่
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้บังคับบัญชาลูกเสือเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และวิธีการในการฝึกอบรม
เยาวชนแบบใหม่ ตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลก
3.2 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถได้รับการพัฒนาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีการพัฒ นาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิต
วิญญาณความเป็นครู
3.3 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถทำหน้าที่บริหารงานในกองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 มีวินัย มีทักษะ
พื้นฐานในการดำรงชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง

-2054. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
ผู้บังคับบัญชาลูกเสื อจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 37 โรงเรียน เกิดความรู้ในการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี
สามารถวางแผนโดยใช้ทักษะ วิธีการ และกระบวนการลูกเสือไปใช้ในโรงเรียน ทำหน้าที่บริหารงานในกองลูกเสือได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
4.2.1 การพัฒนาให้ เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานมรรถนะ มีทักษะ
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4.2.2 การนำความรู้ไปเสริมสร้ างและพัฒ นาลู กเสื อ เนตรนารี ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สั งคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และวิธีการในการฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่
ตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลก
5.2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถพัฒ นาตนเองให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
5.3 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถทำหน้าที่บริหารงานในกองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 มีวินัย มีทักษะพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ในสังกัดครูบรรจุใหม่ ปี 2562 - 2563 จากโรงเรียนในสังกัด
วิทยากรลูกเสือ และคณะทำงาน จำนวน 130 คน
6.2 เชิ งคุ ณ ภาพ ร้ อ ยละของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ -เนตรนารี ที่ เข้ า ร่ ว มโครงการ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ
เกิดความตระหนั ก และสามารถปฏิบั ติตน พร้อมกับจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถพัฒนาตนให้เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ผู้อำนวยการการเรียนรู้”
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ มกราคม - กันยายน 2564
8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (ลำดับแรก) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
- ประเด็ น การปรั บ เปลี่ ย นค่ านิ ย มและวั ฒ นธรรม การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต ปฏิ รู ป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน –

-2068.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒ นาศั กยภาพ
มนุษย์
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) 3. ด้านคุณ ภาพ 3.1) ส่ งเสริมการจัดการศึกษาให้ ผู้ เรียนมีความรู้
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 102,600 บาท บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน 102,600 บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ..................................... บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .................................................................
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1

ปีงบประมาณ 2564

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
102,600

รวม

ไตรมาสที่ 4

102,600

ปีงบประมาณ …………….
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนสองพนหกร้อยบาทถ้วน) 102,600
11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรมที่ 1
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
และฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ประจำปี 2564
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าอาหารบุฟเฟ่ต์ 4 มื้อ จำนวน 130 คน
(130 x 120 x 4)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ จำนวน
130 คน
(130 x 35 x 4)
- ค่าสถานที่ (2 วัน 1 คืน)
- ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล
รวมงบประมาณ (หนึ่งแสนสองพันหกร้อยบาท
ถ้วน
* ขอถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณที่
ใช้

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ

102,600
12,000
62,400
18,200
8,000
2,000
102,600

12,000

88,600

2,000

-20712. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
1 ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 1.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พ.ค. 64
โครงการ
1.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ พ.ค. 64
ห้องประชุม 2 สพม.
1.3 จัดประชุม
30
พ.ค. 64
2 การดำเนินงานฝึกอบรม 2.1 เชิญวิทยากร / เชิญผู้เข้าอบรม พ.ค. 64
โครงการฯ
2.2 เตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
มิ.ย. 64
โรงเรียนในสังกัด
2.3 ดำเนินการฝึกอบรมฯ
มิ.ย. 64
3 การกำกับติดตาม
3.1 ประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการฯ 19 มิ.ย. 64
โครงการฯ
4 การทบทวน สะท้อนผล
4.1 กำกับ ติดตาม การจัดการเรียน ก.ค. 64 – ก.ย. 64
ประเมินผล
การสอนลูกเสือในสถานศึกษา
4.2 สรุปผลการดำเนินงาน
ก.ย. 64
โครงการฯ
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
13.1.1 ผู้ดำเนินโครงการมีขาดประสบการณ์ทำงานด้านลูกเสือ
13.1.2 สถานศึกษาในสังกัดอาจจะไม่เห็นความสำคัญและไม่ให้ความร่วมมือ
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
13.2.1 ตั้งคณะทำงานโดยมีทีมที่มีประสบการณ์
13.2.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการจัดทำโครงการฯ
13.2.3 ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำสถานศึกษาในสังกัดให้เห็นความสำคัญของโครงการฯ

-20814. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)

14.1 เชิงปริมาณ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ร้อยละ 100
80 คน
2. ร้อยละ 80
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
14.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร้อยละ 80
ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ มี ค วามรู้
ความเข้ าใจ เกิด ความตะหนั ก
และสามารถปฏิ บั ติ ต น พร้ อ ม
กับจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
ใ น โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สามารถพั ฒ นา
ตนให้เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ยุ ค ให ม่ ป รั บ บ ท บ า ท จ า ก
“ครูผู้สอน”เป็น “ผู้อำนวยการ
การเรียนรู้”

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้เข้าร่วมอบรม

1. บัญชีลงเวลา
2. แบบสอบถาม

การเก็บรวบรวมข้อมูล
และการสังเกตพฤติกรรม

1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมิน /
แบบทดสอบ/การปฏิบัติ
ตามกระบวนการ
ฝึกอบรมฯ

-2091. ชื่อโครงการ พัฒนาครูแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน
 โครงการต่อเนื่อง
 โครงการใหม่
(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาวธัญพร ตรีมูรติ และนางปิยะนันท์ มโนธรรม
โทรศัพท์ 044 056766 โทรสาร 044 056768
E-mail tantree2506@gmail.com และ nunnun_t@hotmail.com
2. หลักการและเหตุผล
หัวใจการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คือการจัดวางเส้นทางการศึกษาสู่การประกอบอาชีพให้กับนักเรียน
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามความสนใจ บุ คลิกภาพ และความถนัดของนัก เรียนรายบุคคล เมื่อนักเรียนรู้ข้อมูลความต้องการ
อัตรากำลังแรงงานในแต่ละประเภท และกลุ่มสาขาอาชีพของจังหวัดและอำเภอของนักเรียน แนวทางการจัดเส้นทาง
การศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพ โดยจัดทำคลังอาชีพแนะนำลักษณะอาชีพเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ การปร ะเมิน
บุคลิกภาพความเหมาะด้านอาชีพ สำรวจความต้องการอัตรากำลังแรงงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้สนับสนุนให้
โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนสำรวจตนเองเพื่อจัดวางเส้นทางการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ ซึ่งถือเป็นบทบาทที่สำคัญ
ของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาจะต้องวางรูปแบบบริหารจัดการ และจั ดหาหรือสร้างเครื่องมือการค้นพบตัวตนของ
นักเรียน รวมทั้งได้สนับสนุนให้นักเรียนด้อยโอกาสในการศึกษาต่อได้มีโอกาสเข้าฝึกอาชีพเพื่อทำงานได้จริง และนักเรียน
ที่ทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์ เข้าศึกษาต่อระดับในระดับอุด มศึกษาเพื่อการมีงานทำ
ในอนาคต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจรับผิดชอบนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษา และเป็นกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องจัดประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจ
และสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวใน
สังกัดและผู้เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูแนะแนวในสังกัด ได้รับทราบวัตถุประสงค์ ขั้นตอน
การดำเนินงานโครงการ
2. เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาส มีทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ
4. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
นักเรียนในสังกัด ที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ที่มีครอบครัวมีฐานะยากจนไม่ได้เรียนหลังจบการศึกษาภาค
บังคับ ได้รับการช่วยเหลือให้มีทักษะด้านอาชีพ
นักเรียนในสังกัด ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยใกล้บ้านตาม
สาขาวิชาที่ตนถนัดและเหมาะสมกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
ร้อยละของนักเรียนที่เข้าฝึกทักษะอาชีพ มีทักษะด้านอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว
ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

-2105. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนได้รับการช่วยเหลือให้มีทักษะด้านอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว
และนักเรียนได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามตลาดแรงงาน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
1) ผู้อำนวยการโรงเรียน
2) ครูแนะแนว

37 คน
37 คน

6.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้บริหารโรงเรียนและครูแนะแนว เข้าใจบทบาทหน้าที่และภารกิจ มีสว่ นร่วมในการดำเนินโครงการ
2) นักเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และนักเรียนด้อยโอกาสที่ไม่ได้ศึกษาสามารถพัฒนาทักษะ
ด้านอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่าง เดือนมกราคม 2564 – สิงหาคม 2564
8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
- คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
- ประเด็นที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ.2561-2580)
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน
นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบายสพฐ.) ด้านที่ 3 โอกาส ข้อ 3.2 การเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 30,000 บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
 งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน 30,000 บาท

-21110. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1

ปีงบประมาณ 2564

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
30,000

ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น

รวม
30,000
30,000

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1

กิจกรรมที่ 1
อบรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน
และครูแนะแนว
กิจกรรมที่ 2
ค่ายอบรมตามหลักสูตร
รวมงบประมาณ

2

งบประมาณที่
ใช้

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ

20,000

17,500

2,500

10,000
30,000

8,000
25,500

2,000
4,500

12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่

กิจกรรม

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน

1

ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน
การดำเนินงาน
และครูแนะแนว

2

- จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ
นักเรียนที่จบชั้น ม.3 ที่ไม่สามารถ
ศึกษาต่อได้
- จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ
นักเรียนที่จบชั้น ม.6 ที่สามารถ
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้

แจ้งโรงเรียนสำรวจ
- จำนวนนักเรียนที่จบชั้นม.3
- จำนวนนักเรียนที่ประสงค์
เข้าร่วมโครงการ
- จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษา

ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนินงาน
กุมภาพันธ์ 2564
ห้องประชุม สพม.30
มีนาคม 2564
โรงเรียนในสังกัดทุกโรง

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
- สถานศึกษาไม่ส่งผู้ที่รับผิดชอบงานผู้เข้าร่วมประชุม
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- กำชับให้สถานศึกษาส่งผู้รับผิดชอบและปฏิบัติงานจริงเข้าร่วมประชุมเพื่อนำผลจากการประชุมไปปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง

-21214. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้
ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ
ร้อยละของนักเรียนผู้ที่เข้าร่วม
โครงการมีทักษะด้านอาชีพ

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
100
100

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

สอบถาม

แบบประเมิน

สัมภาษณ์

แบบสอบถาม

-2131. ชื่อโครงการ พัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
 โครงการต่อเนื่อง
 โครงการใหม่
(1) หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
1. นางศุลีพร ประการแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เบอร์ติดต่อ 092-2485242
2. นายธวัชชัย เต็งชัยภูมิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เบอร์ติดต่อ 089-6278397

3. นางสาวปรียาภรณ์ อุดมเศรษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เบอร์ติดต่อ 091-8293764
2. หลักการและเหตุผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นหน่วยงานการศึกษามีหน้าที่ประสานการระดมทรัพยากร
ด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา โดยเน้นการพัฒ นาสมรรถนะ ขีดความสามารถ เพื่อให้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถ
ปฏิบัติงานภายใต้ห ลักการและระบบบริห ารแนวใหม่ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงเห็นควรจัดโครงการพัฒ นาผู้บริห าร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน มีทักษะ
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย สามารถนำความรู้ มาประยุ ก ต์ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ค วามเป็ น
มืออาชีพ และมีทกั ษะวิชาชีพขั้นสูง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่าย และความร่วมมือ
ในการปฏิบัตงิ าน
4. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก จิตวิญญาณความเป็นครู และเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมืออาชีพ
4. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์
4.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
4.1.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม
4.1.3 ผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ แ ละ
องค์ ค วามรู้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านสามารถพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ อ ย่ างมี คุ ณ ภาพและสามารถนำความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-2144.2 ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPRs)
4.2.1 ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจำเป็นในการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.2 ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจำเป็น ในการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเกิ ดการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์ และองค์ ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษามีความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
จำนวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม
6.2.2 ผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ แ ละ
องค์ ค วามรู้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านสามารถพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ อ ย่ างมี คุ ณ ภาพและสามารถนำความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (4.3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- เป้าหมาย พัฒนาคนในทุกมิติ ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
- ประเด็น …………………………………………………………………………………………
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (4.3) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน .....การศึกษา...........................................................................................
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ .....................................................
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .........................................................................................
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน............................................................................................................................. .
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ
ตัวชี้วัด สพฐ. 1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้

-2159. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน 80,000บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน ..................................... บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ..................................... บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .................................................................
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
เงินกู้ ภายในประเทศ..............……………บาท
ภายนอกประเทศ................................ บาท
เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
อืน่ ๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน ………………………….…….. บาท
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.63-ธ.ค.63

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค.64-มี.ค.64

เม.ย.64-มิ.ย.64

ไตรมาสที่ 4

รวม

ก.ค.64-ก.ย.64

ปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่
ความเป็นมืออาชีพ
กิจกรรมที่ 2 การยกย่องเชิด
ชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญ
กำลังใจ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังนี้

ที่

กิจกรรม/รายการ

1

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจำ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่ความ
เป็นมืออาชีพ
กิจกรรมที่ 3 การยกย่องเชิดชู
เกียรติ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
รวมงบประมาณ

2

งบประมาณที่
ใช้
70,000

10,000

80,000

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ

-21612. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่
ความเป็นมืออาชีพ
2 กิจกรรมที่ 2 การยกย่องเชิดชู
เกียรติ และเสริมสร้างขวัญ
กำลังใจ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ
ขั้นเตรียมการ
- ปีงบประมาณ 2564
1. เสนอขออนุมตั ิโครงการ
- สถานที่ราชการ/สถานที่เอกชน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. กำหนดหลักสูตร
ขั้นดำเนินการ
1. จัดทำหนังสือเชิญวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม
2. จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้
ในการดำเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
4. จัดประชุมตามโครงการ
ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม
สรุปประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/ประเมินรายงาน
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ประสานเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย เห็นความสำคัญของกิจกรรมตามโครงการ พร้อมให้แจ้งยืนยันการเข้า
ร่วมโครงการ
2. แจ้งสถานศึกษาหรือผู้เข้ารับการอบรมทราบล่วงหน้า
14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
1. ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานครบตามความจำเป็น
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
วิธีประเมิน
(ร้อยละ)
ร้อยละ 100 การสรุปความคิดเห็นของผู้
เข้าอบรมจากแบบประเมิน
โครงการ
ร้อยละ 100 การสรุปความคิดเห็นของผู้
เข้าอบรมจากแบบประเมิน
โครงการ

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
แบบประเมิน
แบบประเมิน

-217-

งบรายจ่าย/รายการ
(กิจกรรม/หลักสูตร)

ครั้ง/
รุ่น

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2564
ค
จำนวน (คน)
วั
สถานที่ดำเนินการ
วัรน
(ใส่เครื่องหมาย √)
ประเภท ก ประเภท ข บุคคล
หรื
อ
อั
ต
ราที
ต
่
ง
้
ั
รวมเงิ
น
(ระดับ 9 ขึ้น (ระดับ 8 ภาย
รวม
ร
แ
ชม.
ไป)
ลงมา) นอก
ราชการ

80,000
70,000

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจำ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่ความ
เป็นมืออาชีพ
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าพาหนะเดินทาง

100
100

100
100
1คัน

1มื้อ
2มื้อ
1วัน

250
50
23,000/
คัน/วัน

10,000
2,000
10,000

- ค่าสมนาคุณวิทยากร
- ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 การยกย่องเชิดชูเกียรติ
และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าวัสดุ
- ค่าสถานที่

25,000
10,000
23,000

20
20

20
20

1 มื้อ
2 มื้อ

100
35

2,000
1,400
5,600
1,000

เอกชน

/

-2181. ชื่อโครงการ จัดงานวันครูครั้งที่ 65 ประจำปีงบประมาณ 2564
 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นายชาตรี ทวีนาท โทรศัพท์ 081-6611757
โทรสาร 040-056768 ถึง 9 E-mail taweenact@hotmail.com
2. หลักการและเหตุผล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อการจัดการศึกษา ในการขับเคลื่อน
นโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ นำความรู้มาปลูกฝังให้กับศิษย์เป็นคนดีมีความรู้ด้านวิชาการและมีคุณธรรมจริยธรรม
ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานในวิช าชีพครู จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคล
โดยทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตระหนักถึงความสำคัญของครูเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำคุณประโยชน์
ต่อผู้เรียนมากมายสุดจะคณานับ จึงได้จัดทำโครงการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปีงบประมาณ 2564
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวที ต่อบูรพาจารย์
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.3 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงออกถึงความรักสมัครสมานสามัคคี และมีจิตอันเป็นกุศล
3.4 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาสุขภาพ
พลานามัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ สังกัด สพม.30 จำนวน 1,749 คน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความ
กตัญญู กตเวที ต่อบูรพาจารย์
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ สพม.30 สังกัด สพม.30 ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความกตัญญู กตเวที
ต่อบูรพาจารย์
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญกำลังในการปฏิบัติงาน
และมีความรักสมัครสมานสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

-2196. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติในงานวันครูครั้งที่ 65
ประจำปี 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 1,749 คน
6.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จำนวน 1,690 คน
6.1.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 59 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และมีขวัญกำลังในการปฏิบัติงานในหน้าที่
มีคุณธรรมและมีความสามัคคีในหมู่คณะ
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ เดือน 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564
8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- เป้าหมาย 1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีในศตวรรษที่ 21
2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
- ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน …………………
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมเสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
สำหรับศตวรรษที่ 21
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้านการศึกษา
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) 3. ด้านคุณภาพ
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ - บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน - บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ..................................... บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ...............................................บาท
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
เงินกู้ ภายในประเทศ..............……………บาท
ภายนอกประเทศ................................ บาท
เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
อืน่ ๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน ………………………….…….. บาท

-22010. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

รวม

ไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ 2564

รวมทั้งสิ้น

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน - บาท
งบประมาณที่
ที่
กิจกรรม/รายการ
ใช้
1 ค่ากรอบ/เกียรติบัตร
2 ค่าจัดสถานที่
3 ค่าเช่าเก้าอี้
4 ค่าดำเนินการทางศาสนา
-ค่าปัจจัยไทยธรรม,
ภัตตาหาร
(ปิ่นโต)
5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
6 ค่าเอกสารวันครู
7 ค่าจ้างบริการเครื่องเสียง
8 ค่าจ้างหมอพราหณ์และวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องพิธีไหว้ครู
9 ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณ
-

-

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ

-

-

-

12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนินงาน
1 งานวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี
1. เตรียมการประชุมวางแผน 18 ธันวาคม 2563
2564
2. ดำเนินงานจัดกิจกรรม
16 มกราคม 2564
3. ติดตามกำกับ ดูแลการจัด 16 มกราคม 2564
กิจกรรมวันครู
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 29 มกราคม 2564
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีข้อราชการจำเป็นในบางส่วน ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทุกคน
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- ส่งเสริมให้ครูตระหนักถึงจิตวิญญาณของการเป็นครูอย่างต่อเนื่อง

-22114. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
14.1 เชิงปริมาณ
1) บุ 1) บุคลากรในสำนักงานเขต
2) บุ 2) บุคลากรในสถานศึกษา
14.2 เชิงคุณภาพ
1) บุคลากรในสำนักงานเขต
2)บุคลากรในสถานศึกษา

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
1) ร้อยละ 100
2) ร้อยละ 100

1) ร้อยละ 100
2) ร้อยละ 100

วิธีประเมิน
-สอบถาม
-สังเกต

- ผลการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
4. แบบสอบถาม
5. สังเกต

1. แบบสอบถาม
2. สังเกต
3. สรุป ประเมินผล

-2221. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนและทักษะการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ประจำโรงเรียนด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน
 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นายชาตรี ทวีนาท
โทรศัพท์ 081-661-1757
โทรสาร E-mail chatree.taw@obecmail.org
ชื่อ-นามสกุล นายพงศธร ซุยสี
โทรศัพท์ 080-859-9705
โทรสาร E-mail phongsatorn.sui@obecmail.org
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน ในกระบวนการศึกษา ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการการศึกษา เพื่ อให้การศึกษามี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงผู้เรียนทุกช่วงวัยได้ง่ายยิ่งขึ้น ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล
ในยุคดิจิทัลที่มีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจำวัน ทักษะชีวิต และทักษะการทำงาน โดยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่ องมือช่วยในการเรียนรู้ที่เป็นที่นิยมใน
ปัจจุบัน ได้แก่ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) อันเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้มีการแสดงหาความรู้ด้ วยตนเองจากสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media) ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะครูยุคใหม่ มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ดั งนั้ น เพื่ อ พั ฒ นาให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั งกั ด มี ทั ก ษะ ความรู้ และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นครูยุคใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงได้จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะ
การสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรีย นการสอนและสารสนเทศประจำโรงเรียนเพื่อบริหารจัดการทั้ง 4 ด้านด้วยระบบ
ออนไลน์ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดให้มีทักษะการสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน
3.2 เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3 เพื่อพัฒนาทักษะการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจำโรงเรียน ซึ่งสามารถนำมาใช้ใ นการบริหาร
จัดการทั้ง 4 ด้าน
3.4 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
4. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างสื่อนวัติกรรมเพื่อการเรียนการสอนและสามารถเผยแพร่ ผ่านทางแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ รวมไปถึงสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้านได้
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 สามารถสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนของตนเอง และสามารถเผยแพร่
ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ ภายในปีงบประมาณ 2564 ได้

-2235. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีศูนย์กลางสื่อการเรียนรู้ครบทุกสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนตลอดจนผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึง
ได้ตลอดเวลา
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 สามารถสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนของตนเอง และสามารถเผยแพร่
ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ ได้ และสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นเองเพื่อใช้ในการบริหารงานทั้ง 4 ด้านได้
6.2 เชิงคุณภาพ
ครูในสังกัดสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีคลังสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนของ
ตนเอง ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
30 มีระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเองที่สามารถใช้ในการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- เป้าหมาย 2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
- ประเด็น 3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ประเด็นย่อย
ที่ 2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ ประเด็นย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ประเด็นย่อย
ที่ 6 การวางพื้ น ฐานระบบรองรั บ การเรี ย นรู้โ ดยใช้ ดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ม และประเด็ น ที่ 6) การสร้างสภาพแวดล้ อ ม
ที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นย่อยที่ 3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ....................................................................................................
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา
8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
8.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ประเด็นย่อยที่ 2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครู ยุคใหม่ ประเด็นย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ประเด็นย่อยที่ 6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
8.6 นโยบายรัฐบาล ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.7 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) ด้านคุณภาพ พัฒ นาครูและบุคลากรทางารศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดี มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู

-2249. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 10,000 บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
 งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน 10,000 บาท
 งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน - บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
 เงินกู้ ภายในประเทศ - บาท
ภายนอกประเทศ - บาท
 เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน - บาท
 อื่น ๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน - บาท
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ 2564

รวม
10,000

รวมทั้งสิ้น

10,000

-22511. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1

กิจกรรมที่ 1 การอบรมพัฒนา
ทักษะการสร้างสื่อนวัตกรรม
เพื่อการเรียนการสอน
1.1)
การประชุม
คณะกรรมการ
ค่าอาหารว่าง
(10 คน)
กระดาษ
1.2) การอบรมฯ ผ่านระบบ
ออนไลน์
ไมโครโฟน
ไฟ LED
สำหรับงานวิดีโอ 2 ตัว
HDMI
Splitter 1:4 4k
Converter
HDMI F/F (ตัวต่อ
กลาง) 5 ตัว
ขาตั้งกล้อง
ค่าตอบแทน
วิทยากร (6 ชั่วโมง)
1.3) สรุปผลการอบรม
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาทักษะ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ประจำโรงเรียนด้วย
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อบริหาร
จัดการทั้ง 4 ด้าน
1.1) การประชุมคณะกรรมการ
ค่าอาหารว่าง
(10 คน)
1.2)
การอบรม
ค่าตอบแทน
วิทยากร (6 ชั่วโมง)
รวมงบประมาณ

2

งบประมาณที่
ใช้

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ

350
500
1,000
2,050
1,000
500
1,000
1,800

350
1800
10,000

3,600

700

5,700

-22612. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1

การอบรมพัฒนาทักษะการสร้าง
สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการ
สอน

2

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน

ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนินงาน

1) แต่งตั้งคณะกรรมการ
2) ประชุมคณะกรรมการ
3) ดำเนินการอบรม
4) ประเมินผลการอบรม
5) สรุปผลการอบรม
การพัฒนาทักษะการพัฒนาระบบ 1) แต่งตั้งคณะกรรมการ
สารสนเทศประจำโรงเรียนด้วย 2) ประชุมคณะกรรมการ
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อบริหาร
3) ดำเนินการอบรม
จัดการทั้ง 4 ด้าน
4) ประเมินผลการอบรม
5) สรุปผลการอบรม

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
13.1.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลที่ต่างกัน
13.1.2 ............................................................................................................................................
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
13.2.1 จัดเตรียมเนื้อหาการอบรมที่เหมาะสม รวมไปถึงจัดเตรียมที่ปรึกษา ตลอดจนถึงช่องทางการให้คำปรึกษา
13.2.2 ............................................................................................................................................
14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างสื่อ
นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนของ
ตนเอง และสามารถเผยแพร่ผ่าน
แพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ ได้
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนา
ระบบสารสนเทศขึ้นเองเพื่อใช้ในการ
บริหารงานทั้ง 4 ด้านได้

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
80

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

การตรวจสอบ

แบบตรวจสอบ

80

การตรวจสอบ

แบบตรวจสอบ

-2271. ชื่อโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่มีจิตวิญญาณความเป็นครู
√ โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
สิบตำรวจเอกสมพร ฟุ้งสกุล โทรศัพท์ 0862484219
โทรสาร 044 056767 E-mail sakulfung@gmail.com
2. หลักการและเหตุผล
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จึงมีประเด็นยุทธศาสตร์
ที่เน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยนโยบายด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่สำคัญ เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอำนาจการ
จัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการ
บริหารวิชาการ ด้านการบริหาร งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาท
ภารกิจ ของหน่วยงานทั้งระดับสำนักงานทั้งส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ทุกระดับ
ตั้งแต่สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่ว นกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานสำนักงานเป็นหน่วยงาน ที่มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมตรวจสอบ ติดตาม
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่นCloud
Technology Big Data Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงาน ทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
บทบัญ ญัติมาตรา 95 แห่ ง พระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ผู้บั งคับบัญชามีห น้าที่เสริมสร้างและพัฒ นาให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา
มีวินัย
ป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย โดยการอบรม สร้างขวั ญและกำลังใจในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนา เจต
คติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย และมาตรา 85 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ซึ่งจะ
สอดรับ กั บ ข้อบั งคั บ คุรุ ส ภาว่าด้ ว ยมาตรฐานวิช าชี พ และจรรยาบรรณวิช าชีพ พ.ศ. 2548 ซึ่ งมี ข้อกำหนดเกี่ยวกั บ
คุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ต้องประพฤติและปฏิบัติตาม เพื่อให้สอดคล้อง
กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ข้ อ ที่ 6 ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ นโยบายสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 3.4 พั ฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เป็นครู
ยุคใหม่ มีการพัฒ นาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู ตัวชี้วัดที่ 4 สถานศึกษาและ
หน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านบริหารงาน
บุคคล มีภารกิจส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

-228เพื่ อ ให้ กิ จ ก ร ร ม /โค ร งก า ร ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ งน โย บ า ย กั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ งรั ฐ บ า ล
กระทรวงศึกษาธิการ สำนั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน สำนั กงานศึ กษาธิการจังหวัดชัยภู มิ ตลอดจน
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่มีจิตวิญญาณความเป็นครู
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกโปร่งใสไม่ทุจริต ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ หรือย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 และข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับวินัย
3.2 เพื่ อพั ฒ นาความเข้ าใจเกี่ย วกับ การดำเนิ น ทางการวินั ย เสริมสร้างวินั ย คุ ณ ธรรม จริยธรรม ระเบีย บ
กฎหมายเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ การดำเนินการที่โปร่งใส ไม่ทุจริต ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาที่บ รรจุเข้ารับ ราชการใหม่ หรือย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 และบุคลากรทางการศึกษา หรือที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับวินัย
3.3 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ บรรจุเข้ารับราชการใหม่ หรือ
ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ นำพาสถานศึกษาให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นครูยุคใหม่มีจิตวิญญาณความเป็นครู
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ ข้าอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค (2) ที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ หรือย้ายมา
ปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาล จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
5.2 ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาตามมาตรา 38ค (2) ที่ บ รรจุเข้ารับ ราชการใหม่ ในสั งกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หรือย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
5.3 ข้ าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตามมาตรา 38ค (2) ที่ บ รรจุ เข้ารับ ราชการใหม่ ในสั งกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หรือย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ทราบถึงกระบวนการดำเนินการเกี่ยว
วินัย และถือเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
5.4 ข้ า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตามมาตรา 38ค (2) ที่ บ รรจุ เ ข้ า รั บราชการใหม่
ในสังกัดสำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หรือย้ายมาปฏิบัติห น้าที่ใหม่ทราบและปฏิบัติราชการใน
ตำแหน่งหน้าที่ ได้ถูกต้อง ตามระเบียบข้อกฎหมาย โปร่งใส ไม่ทุจริต
5.5 เพื่อไม่ให้ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
กระทำผิดวินัยและไม่ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
5.6 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด -ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว
เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

-2296. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามาตรา 38ค (2) ที่บรรจุเข้ารับราชการ
ใหม่ หรือย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ระหว่างปีการศึกษา 25532564 จำนวน 60 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามาตรา 38ค(2) ที่บรรจุเข้ารับราชการ
ใหม่ หรือย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มีวินัย ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
โปร่งใสไม่ทุจริต
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ กุมภาพันธ์-เมษายน 2564
8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ข้อ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- เป้าหมาย ………………………………………………………………………………………
- ประเด็น …………………………………………………………………………………………
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ..............................................-......................................................
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ...การศึกษา.........................................................................................
8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ .....................................................
8.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .........................................................................................
8.6 นโยบายรัฐบาล ด้าน..............................................................................................................................
8.7 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) ข้อ 3 ด้านคุณภาพ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 4 สถานศึ ก ษา และหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ทุ ก ระดั บ มี ค วามโปร่ ง ใส ปลอดการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 80,000 บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
√ งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน 80,000 บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ..................................... บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .................................................................
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
เงินกู้ ภายในประเทศ..............……………บาท
ภายนอกประเทศ................................ บาท
เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
อืน่ ๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน ………………………….…….. บาท

-23010. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1

ปีงบประมาณ 2565

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
/

ไตรมาสที่ 4

รวม
80,000

ปีงบประมาณ …………….
รวมทั้งสิ้น

80,000

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1

กิจกรรมที่ 1

2

กิจกรรมที่ 2

งบประมาณที่ใช้
80,000

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย

9,600

64,800

วัสดุ

36,180

รวมงบประมาณ

12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่

กิจกรรม

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน

อบรมตามโครงการ

1.เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย/แจ้งโรงเรียน
3.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
4.ประสานวิทยากร
5.ประชุมคณะทำงาน
6.ดำเนินโครงการ
7.สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน

กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564
มีนาคม 2564
มีนาคม 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
เมษายน 2564

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
13.1.1 ปัจจัยความเสี่ยง
13.1.1จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
13.1.2 วิทยากรภายนอก อาจมีภารกิจอื่นไม่สามารถมาบรรยายตามวัน เวลา ที่กำหนดดังกล่าว
13.1.3 เวลาในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
13.2.1 จัดทำแบบตอบรับ และให้ผู้บังคับบัญชาทำคำสั่งเข้าอบรม
13.2.2 ประสานวิทยากรไว้ล่วงหน้าพร้อมทั้งกำหนดปฏิทินในการดำเนินงานตามโครงการ
13.2.3 การจัดกิจกรรมตามโครงการ สามารถยืดหยุ่นได้

-23114. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
เชิงปริมาณ
ผู้ อ ำนวยการสถานศึ ก ษ า
ข้ าราชการครู และบุ ค ลากรทางการ
ศึกษาตามมาตรา 38ค(2) ที่บรรจุเข้า
รั บ ราชการใหม่ หรื อ ย้ า ยมาปฏิ บั ติ
หน้าที่ใหม่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

ร้อยละ 90

การสรุปความคิดเห็น
ของผู้เข้าอบรมจาก
แบบประเมิน
โครงการ

แบบประเมิน

การสรุปความคิดเห็น
ของผู้เข้าอบรมจาก
แบบประเมิน
โครงการ

แบบประเมิน

เชิงคุณภาพ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ร้อยละ 80
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาตามมาตรา 38ค (2) ที่บรรจุเข้า
รับราชการใหม่ หรือย้ายมาปฏิบัติ
หน้าที่ใหม่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องขั้นตอนใน
กฎหมาย โปร่งใส ไม่ทุจริต มีวินัย มี
คุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาล และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

-2321. ชื่อโครงการ

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โครงการต่อเนื่อง
โครงการใหม่
(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ตดิ ต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาวปภาวรา ประเสริฐ โทรศัพท์ 084 - 298 – 1046
โทรสาร.................-......................E-mail: papavarha@gmail.com

2. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ”
ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดรับกับคำกล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามบริบ ทของตนเอง สร้างโอกาสให้ นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒ นาอย่างเต็มที่ เกิดความเท่าเทียมและ
ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์ก ลางของชุมชน
เป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยโรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอน มีอุป กรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูมีความพร้อมด้านสมรรถนะ
ศั ก ยภาพ และความสามารถในการบริ ห ารจั ด การให้ มี คุ ณ ภาพ สร้ างการมี ส่ ว นร่ ว มในการส่ งเสริม และสนั บ สนุ น
กระบวนการบริหาร การจัดการสถานศึกษาของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการ
และทักษะที่จำเป็นต่อการธำรงตน ดำรงชีวิตในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ โดยเร่งดำเนินการโครงการให้เป็นรูปธรรมและมีความ
ยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัด
การศึกษาของประเทศต่อไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้รับมอบหมายนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1
โรงเรียนคุณภาพ) ให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยเร่งดำเนินการโครงการให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของ
ประเทศต่อไป
3.วัตถุประสงค์
เพื่อการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
และโรงเรียน
4. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (Outcome)
4.2 ดัชนีชวี้ ัดความสำเร็จ (KPIS)
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดได้รับการวิจัยตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
5.2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบาย
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ด้านการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

-2336.เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดได้รับการวิจัยตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
6.2 เชิงคุณภาพ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบาย
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ด้านการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ......ต.ค.2563............ถึง........ก.ย.2564..................
8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
- ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ)
นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ (ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา)
9.วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ.........10,000.........บาท ประกอบด้วย
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง
จำนวนเงิน...... 10,000..........บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น
จำนวนเงิน...........-...................บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ..................-.....................................
10. แผนการใช้เงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ
10,000
2564
ปีงบประมาณ....
11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายการ

งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม จำนวน 1 กิจกรรม

10,000

งานวิจัยโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
รวม 1 กิจกรรม
หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ)

10,000
10,000

รวม
10,000

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ

5,000
5,000

5,000
5,000

-

-23412. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินการกิจกรรมหลักและและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ งานวิจัยโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
๑. การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
๒. การการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์
Covid-19

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ – ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด
จำนวน 20 โรงเรียน

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
(1) เวลา อาจไม่เป็นไปตามกำหนดเนื่องจากมีงานนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ
(2) งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่สอดคล้อง หรือเพียงพอกับการจัดกิจกรรมส่งผลให้การจัด
กิจกรรมอาจมีประสิทธิภาพลดลง
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
(1) มีแผน/ปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถจัดกิจกรรมตรงตามเวลาที่กำหนดได้
(2) บริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่อย่างรัดกุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
14.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
เชิงปริมาณ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดได้รับการวิจัย
ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสามารถดำเนินงานได้
อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบายด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อม
ล้ำ ด้านการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน
(ร้อยละ)
ร้อยละ ๑๐๐ - การสัมภาษณ์
- การสอบถาม
- การประเมิน
- การนิเทศ
ติดตาม
- การรายงาน
-การประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน
- แบบสัมภาษณ์
- แบบสอบถาม
- แบบประเมิน
- แบบรายงาน
ผลการนิเทศ
- สรุปผลการ
ดำเนินงาน
-รายงานการ
ประเมิน

-2351. ชื่อโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ( ก.ต.ป.น.)
 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
(1)หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2)ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย โทรศัพท์ 09 1779 2638
โทรสาร 044 056768
e-mail : kansudac149@gmail.com
2. หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี
มีความสามารถ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ
จำเป็นที่จะต้องมีการกระจายอำนาจและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ตลอดจนเป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่จัดให้มีการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดเขตพื้นที่การศึกษา และมีการกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา ตามมาตรา 39 กำหนดให้ “กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ
งบประมาณการบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง”
ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ข้อ 4 ให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และข้อ 5 ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด “กศจ.”
ของจังหวัดนั้นๆ ทำให้ยังคงเหลือคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 20 วรรค 4 เพื่อทำทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแล การบริหารและการจัดการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแล การบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน และ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจาก
หน่วยงานภายนอกและให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหาร
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานมีการขับเคลื่อนสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามเจตนารมณ์
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของคุณภาพการศึกษาที่อยู่ในกำกับ ดูแล รับผิดชอบของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตระหนักและเห็นความสำคัญ
ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาขึ้น เพื่อทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการดำเนินงานแบบองค์รวม เพื่อให้การจัดการศึกษา
มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการประสานงาน ร่วมมือในการนำไปใช้ขับเคลื่อนและกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ต่อไป

-2363.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้ได้ตามมาตรฐาน
4. ผลผลิต(Output)
4.1 ผลลัพธ์ (Outcome)
4.1.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4.1.2 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาคุณภาพด้วยระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อย่างทั่วถึง
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
4.2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.2 สถานศึกษาในสังกัดมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4.2.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 การบริหารโดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) ในสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 30 มีแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.2 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5.3 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ส่งผลให้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามนโยบาย
และค่าเป้าหมายที่กำหนด
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 37 โรงเรียน ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
6.1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ
6.2.2 ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ในแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา
6.2.3 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้แนวทางในการดำเนินงานสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาได้ตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.2.4 สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและมีความพร้อม
ในการเตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

-2378. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
-ข้อ 6 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของรัฐ
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
-ประเด็น 4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง)(ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน -เป้าหมาย -ประเด็น 8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมมาภิบาลในสังคมไทย
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้านการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ. 2564)
นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 36,000 บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
 งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน 36,000 บาท
 งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนนเงิน
บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ..................................................
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
 เงินกู้ ภายในประเทศ.....................บาท
ภายนอกประเทศ..................บาท
เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน......................บาท
อื่นๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน..............................บาท
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ..........

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
6,000
10,000
10,000
10,000

36,000

รวมทั้งสิ้น

36,000

รวม

-23811. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

งบประมาณ
ที่ใช้

กิจกรรม/รายการ

1 การเตรียมการและวางแผน
1.1 จัดทำเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
1.2 จัดทำเครื่องมือการติดตามตรวจสอบและ
นิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.3 กำหนดปฏิทินการติดตาม
2 การดำเนินการ
- ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และบุคลากรใน
สังกัดที่เกี่ยวข้อง
3 การตรวจสอบ กำกับ ติดตาม
- ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
4 การทบทวน/สะท้อนผล/ประเมินรายงาน
4.1 สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน
รวมงบประมาณ

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ

3,000

-

-

3,000

20,000

15,000

5,000

-

10,000

-

10,000

-

3,000

-

-

3,000

36,000

15,000

15,000

6,000

12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 การเตรียมการและวางแผน

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
1.1 จัดทำเอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
1.2 จัดทำเครื่องมือการติดตาม
ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.3 กำหนดปฏิทินการติดตาม

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
ธันวาคม 2563
สพม.30

-23912. วิธีดำเนินการ(ต่อ)
ที่
กิจกรรม
2 การดำเนินการ

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
- ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
และบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

3 การตรวจสอบ กำกับ ติดตาม

-กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด
ที่เกี่ยวข้อง
4.1 สรุปรายงานผลการติดตาม
-กันยายน 2564
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
-สพม.30
การศึกษา
4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการ
ดำเนินงาน

4 การทบทวน/สะท้อนผล/
ประเมินรายงาน

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
-ธันวาคม 2563, กุมภาพันธ์ ,
เมษายน , สิงหาคม 2564
-สพม.30
-มกราคม, มีนาคม, มิถุนายน
สิงหาคม 2564
-โรงเรียนในสังกัด 37 โรงเรียน

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
13.1.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินการ
13.1.2 ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
13.2.1 พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
13.2.2 เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
4.2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยองค์คณะ
บุคคล ก.ต.ป.น. ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.2 สถานศึกษาในสังกัดมีความโปร่งใส
ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4.2.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
100

100
100

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

การนิเทศ กำกับ -แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม
ติดตาม
-แบบประเมินความพึงพอใจ
การนิเทศ ติดตาม
การประเมิน ITA

แบบประเมิน ITA

การนิเทศ กำกับ -แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม
ติดตามระบบงาน -รายงานSAR ของ
ประกันคุณภาพ สถานศึกษา

-2401. ชื่อโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 โครงการต่อเนื่อง
 โครงการใหม่
(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล .นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ โทรศัพท์ 081-9998115
โทรสาร 044-056768 E-mail supaphan30@esdc.go.th
ชื่อ-นามสกุล .นางวิริยะสมร บัวทอง
โทรศัพท์ 097-3408904
โทรสาร 044-056768 E-mail viriya_mon@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล .นางจิโรบล เคาภูเขียว โทรศัพท์ 087-9616186
โทรสาร 044-056768 E-mail jorobolkaophukiao@gmail.com
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กำหนด
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ ในการ
สร้างวัฒ นธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริห ารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูป
กระบวนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ งระบบ ให้ มี ม าตรฐานสากล โดยมี เป้ า ประสงค์ เชิ งยุ ท ธศา สตร์
คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้อง
กับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรร
มาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง”และยุทธศาสตร์การ
ป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล)
ทั้ ง นี้ แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 มี แ ผนงานและโครงการสำคั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดำเนิ น งานของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้ ” เพื่ อป้ องกันการทุจริตที่กล่ าวถึง
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้างองค์
ความรู้แ ละกระบวนการเรี ย นรู้ ที่ เท่ าทั น ต่ อการเปลี่ ย นแปลง ปลู กจิ ตสำนึ ก ทั กษะกระบวนการคิ ด มี วินั ย ซื่อ สั ต ย์
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการ
ทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ จึงจัดให้มีการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศ
ที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ

-2413. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต
ในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน
3.2 เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัด
3.3 เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
4. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
4.1.1 นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
30 มีคุณลักษณะสุจริต 5 ประการของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต คือ ทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย
ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง และมีจิตสาธารณ เพิ่มสูงขึ้น
4.1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดทั้ง 37 โรงเรียน มีนวัตกรรมในการพัฒนาระบบการ
ป้องกันการทุจริต เพื่อส่งผลให้การประเมิน ITA Online ร้อยละ 85 ขึ้นไป
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
4.2.1 นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย ความซื่อสัตย์
สุจริต ความพอเพียง และมีจิตสาธารณตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
4.2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดทั้ง 37 โรงเรียน มีผลการประเมิน ITA Online ร้อย
ละ 85 ขึ้นไป
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
5.2 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีนวัตกรรมที่เป็นกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริต ที่
เข้มแข็ง และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
5.3 ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 ทุกคน
6.1.2 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 37 โรงเรียน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สถานศึ กษามีน วัตกรรมในการจัด กิจกรรมการเรีย นการสอนด้านการป้ อ งกัน การทุ จริต สร้างความ
ตระหนั กรู้ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตให้ นักเรียน ครู และผู้ บริห าร มีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริต
ในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน
6.2.2 สถานศึ ก ษาและสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ รับ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ดำเนิ น งาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒ นาในเรื่องคุณ ธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564

-2428. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
- เป้าหมาย ………………………………………………………………………………………
- ประเด็น …………………………………………………………………………………………
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ....................-................................................................................
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ...............-...................................................................................
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .........................................................................................
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุตะ
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน .......250,000........ บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน .............................. บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .................................................................
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
เงินกู้ ภายในประเทศ..............……………บาท
ภายนอกประเทศ................................ บาท
เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
อืน่ ๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน ………………………….…….. บาท
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2564

ไตรมาสที่ 1

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
200,000
50,000

ไตรมาสที่ 4

รวม
250,000

ปีงบประมาณ 2565
รวมทั้งสิ้น

250,000

-24311. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1

กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อน
โรงเรียนสุจริต
กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุจริต
กิจกรรมที่ 3 การขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านสุจริตศึกษา
กิจกรรมที่ 4 การประเมิน ITA
เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาออนไลน์
กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ กำกับ
ติดตามการดำเนินงานของ
โรงเรียนสุจริต
รวมงบประมาณ

2
3
4
5

งบประมาณ
ที่ใช้
60,000

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
10,000
45,000
5,000

100,000

20,000

75,000

5,000

20,000

3,600

15,000

1.400

20,000

20,000

50,000

50,000

250,000

33,600

205,000

11,400

-24412. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อน
1) แต่งตั้งคณะกรรมการ
มีนาคม 2564
โรงเรียนสุจริต
ดำเนินงาน
2) ประชุมคณะทำงาน/
เมษายน 2564
ผู้รับผิดชอบ
3) จัดกิจกรรมอบรมเชิง
เมษายน-สิงหาคม 2564
ปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรม
โรงเรียนสุจริต
4) สรุปและรายงานผล
กันยายน 2564
2 กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อน
1) แต่งตั้งคณะกรรมการ
มีนาคม 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดำเนินงาน
สุจริต
2) ประชุมคณะทำงาน
มีนาคม 2564
3) จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
เมษายน-สิงหาคม 2564
ดำเนินโครงการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
4) สรุปและรายงานผล
กันยายน 2564
3 กิจกรรมที่ 3 การขับเคลื่อน
1) แต่งตั้งคณะกรรมการ
เมษายน 2564
หลักสูตรต้านสุจริตศึกษา
ดำเนินงาน
2) ประชุมคณะทำงาน/
เมษายน 2564
ผู้รับผิดชอบ
3) จัดกิจกรรมอบรมเชิง
พฤษภาคม 2564
ปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา
4) นิเทศ กำกับ ติดตามการ พฤษภาคม-สิงหาคม 2564
ดำเนินงาน
5) สรุปและรายงานผล
กันยายน 2564

-245ที่
4

5

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 4 การประเมิน ITA
เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาออนไลน์

กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ กำกับ
ติดตามการดำเนินงานของ
โรงเรียนสุจริต

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
1) แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน
2) ประชุมคณะทำงาน/
ผู้รับผิดชอบ
3) จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการประเมิน ITA
เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาออนไลน์
4) นิเทศ กำกับ ติดตาม
การดำเนินงาน
5) สรุปและรายงานผล
1) แต่งตั้งคณะกรรมการ
นิเทศ กำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานโครงการโรงเรียน
สุจริต
2) ประชุมคณะกรรมการ
นิเทศฯ
3) นิเทศ กำกับ ติดตามการ
การดำเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต
4) สรุปและรายงานผล

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
13.1.1 ความร่วมมือของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
13.1.2 ระยะเวลาดำเนินการ
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
13.2.1 เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
13.2.2 พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์

ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนินงาน
เมษายน 64
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
พฤษภาคม-สิงหาคม
2564
กันยายน 2564
กรกฎาคม 2564
กรกฎาคม 2564
กรกฎาคม-สิงหาคม
2564
กันยายน 64

-24614. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
1) ร้ อ ยละจำนวนโรงเรี ย นและ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจ กรรมโรงเรีย น
สุ จ ริ ต ที่ มี ค่ า นิ ย มร่ ว มต้ า นทุ จริ ต
มี จิ ต ส ำนึ ก ส าธ ารณ ะ มี ทั ก ษ ะ
กระบวนการคิด มีวินัย
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและ
มีจิตสาธารณะ

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
85

วิธีประเมิน
การสอบถาม/การ
สัมภาษณ์/
การทดสอบ

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
1. แบบสอบถาม
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบ

2) ร้อยละจำนวนโรงเรียนในสังกัดที่
นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอน
มีการสร้างความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และ
สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

100

นิเทศ กำกับติดตาม แบบนิเทศ กำกับ
ติดตาม

3) ร้อยละของบุคลากรในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
เกิดความตระหนักรู้ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต
มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม

80

สังเกตและสอบถาม แบบสอบถาม

14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (ต่อ)
ตัวชี้วัดโครงการ
4) ร้อยละของผลการประเมิน ITA
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
85

วิธีประเมิน
การสำรวจ การ
ตรวจสอบ

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
แบบสำรวจ IIT,EIT
และ OIT

-2471. ชื่อโครงการ การพัฒนาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30
 โครงการต่อเนื่อง
 โครงการใหม่
(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ - นามสกุล นางวนิชา ประยูรพันธุ์ โทรศัพท์ 082-5196935
E-mail wanicha@esdc.go.th
ชื่อ – นามสกุล นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม โทรศัพท์ 061-9495885
E-mail noysasi@esdc.go.th
ชื่อ – นามสกุล นางสาววชิรา บุญเกื้อ โทรศัพท์ 092-5840289
E-mail wachirajoom @ yahoo.co.th
ชื่อ-นามสกุล นางสาวอรัณฌญา รักษาพันธุ์ โทรศัพท์ 090-292-5805
E-mail nosferatu.ks@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล นางสาวกาญจนา ประทุมวงศ์ โทรศัพท์ 081-7099909
E-mail kanchana.psp32@gmail.com
2. หลักการและเหตุผล
โรงเรีย นมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เป็นโรงเรียนในโครงการที่ จัดหลักสู ตรการเรียน
การสอนเที ย บเคี ย งมาตรฐานสากล โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ส ำคั ญ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมี ศั ก ยภาพเป็ น พลโลก
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจึ ง ได้ มี ก ารยกระดั บ โรงเรี ย นชั้ น นํ า ที่ มี ค วามพร้ อ มสู่ โ รงเรี ย นดี
มีม าตรฐานสากล เพื่ อให้ เป็ น โรงเรี ย นที่ มีร ะบบการพั ฒ นาผู้ เรียน โรงเรีย น แหล่ งเรียนรู้ สภาพแวดล้ อ ม หลั ก สู ต ร
และการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เอื้ อ อํ า นวยให้ ผู้ เรี ย นสามารถเรี ย นรู้ ด้ ว ยตั ว เองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต มี นิ สั ย ใฝ่ เรี ย นรู้
มี ค วามสามารถคิ ด วิ เคราะห์ แก้ ปั ญ หา มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ มี คุ ณ ธรรมนํ า ความรู้ รั ก ความเป็ น ไทย
และมีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล ด้วยการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน
หรือบันได 5 ขั้น (IS : Independent Study) ตลอดจนให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์
รางวั ล คุ ณ ภ าพ แห่ งสำนั ก งานคณ ะกรรมการการศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐาน (OBECQA) ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ดังนั้นเพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
และบั งเกิ ด ผลอย่ างเป็ น รู ป ธรรม อั น จะส่ งผลต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ย น ซึ่ ง ถื อ เป็ น เป้ า หมายปลายทางสํ า คั ญ
ของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงได้จัดทำโครงการการพัฒนา
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ ScQA โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
3.2 เพื่อนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้น (IS : Independent Study)
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-2484. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้บริหาร ครู และสถานศึกษา มีศักยภาพในการบริหารจัดการก้าวไกลในระดับสากลในปีการศึกษา
2564
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
สถานศึกษา สำนั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึกษา และสำนักงานส่ว นกลางได้รับ การพัฒ นาให้ เป็นหน่ว ยงานที่ มี
ความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม
ทุกตำบล
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ บ ริ ห าร ครู และสถานศึ ก ษา ดำเนิ น การพั ฒ นาและประเมิ น การบริ ห ารจั ด การด้ ว ยระบบคุ ณ ภาพ
แห่ ง สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ระดั บ ScQA และ ระดั บ OBECQA พร้ อ มที่ จ ะปรั บ ตั ว ให้ ทั น
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของโลกอยู่ ต ลอดเวลาสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ส นั บสนุ น
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
ผู้บริหารและครูโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 21 โรงเรียน
6.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารและครูโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลดำเนินการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- เป้าหมาย
ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ส่วนรวมตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
- ประเด็น
ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภาระกิจและทุกพื้นที่
8.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา
8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมมาภิบาลในสังคมไทย
8.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
8.6 นโยบายรัฐบาล ด้าน การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
8.7 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ
ข้อที่ 4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ

-2499. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ................49,000.................บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน .............. 49,000…........... บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ..................................... บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .................................................................
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
เงินกู้ ภายในประเทศ..............……………บาท
ภายนอกประเทศ................................ บาท
เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
อืน่ ๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน ………………………….…….. บาท
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
-

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
43,900
5,100

ปีงบประมาณ
…2564….
รวมทั้งสิ้น 49,040 (สี่หมื่นเก้าพันสี่สิบบาทถ้วน)

ไตรมาสที่ 4
-

รวม
49,000

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

2

กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมที่ 1
การตรวจเยี่ยมและประเมิน
พัฒนาการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพแห่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระดับ ScQA
1.1 เบี้ยเลี้ยงสำหรับคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยมและประเมินพัฒนาการฯ
คน ๆ ละ 240 บาท
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
1.4 ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2
ประชุมสรุปรายงานผลการตรวจ
เยี่ยมและประเมินพัฒนาการ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
แห่งสำนักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
ScQA
2.1 ค่าอาหารกลางวัน

งบประมาณที่
ใช้

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ

43,900

38,900

5,000

15,120
23,820
5,000
5,100

-

5,100

5,100

-250-

กิจกรรม/รายการ

ที่
3

กิจกรรมที่ 3
นิเทศ ติดตาม การส่งเสริมให้
สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ 5 ขั้น (IS :
Independent Study) โรงเรียน
ในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลในการเรียน
จัดการสอนได้อย่างประสิทธิภาพ
รวมงบประมาณ

งบประมาณที่
ใช้

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ

-

-

-

-

49,000

-

44,000

5,000

12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
1

2

3

4

กิจกรรม
วางแผน จัดทำโครงการ
และขออนุมัติ

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
1.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มกราคม 2564
1.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ มกราคม 2564
1.3 จัดประชุมคณะกรรมการฯ กุมภาพันธ์ 2564 /ประชุม
ออนไลน์
การตรวจเยี่ยมและประเมิน
ดำเนินการพัฒนาและประเมิน
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 /
พัฒนาการบริหารจัดการด้วย
การบริหารจัดการ
โรงเรียนในโครงการโรงเรียน
ระบบคุณภาพแห่งสำนักงาน
ด้วยระบบคุณภาพแห่งสำนักงาน มาตรฐานสากลที่ขอรับการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
ประเมิน ฯ ระดับ ScQA
พื้นฐาน ระดับ ScQA
พื้นฐาน ระดับ ScQA
ประชุมสรุปรายงานผลการตรวจ สรุปรายงานผลการดำเนินการ
มีนาคม 2564
เยี่ยมและประเมินพัฒนาการ
พัฒนาและประเมินการบริหาร
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ จัดการด้วยระบบคุณภาพแห่ง
แห่งสำนักงาน คณะกรรมการ
สำนักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
ScQA
ScQA เพือ่ นำส่ง สมป.
นิเทศ ติดตาม การส่งเสริมให้
นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียน สิงหาคม 2564
สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตาม
การรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้น (IS
กระบวนการ 5 ขั้น (IS :
: Independent Study)
Independent Study) โรงเรียน โรงเรียนในโครงการโรงเรียน
ในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล
มาตรฐานสากลในการเรียน
จัดการสอนได้อย่างประสิทธิภาพ

-25113. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
13.1.1 ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ
13.1.2 ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
13.2.1 เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
13.2.2 พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าเป้าหมาย
วิธีประเมิน
(ร้อยละ)
เชิงปริมาณ
- ผู้บริหารและครูโรงเรียนในโครงการ
80 %
โรงเรียนมีการจัดการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 21
เรียนการสอนตาม
โรงเรียน
โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารและครูโรงเรียนในโครงการ
80 %
ประเมินการบริหาร
โรงเรียนมาตรฐานสากลดำเนินการพัฒนา
จัดการด้วยระบบ
และประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพแห่ง
คุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ
สำนักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมี
คณะกรรมการ
ประสิทธิภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

แบบประเมินการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ
แห่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานตัวชี้วัดโรงเรียน
มาตรฐานสากล

-2521. ชื่อโครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา สพม.30
 โครงการต่อเนื่อง
 โครงการใหม่
(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นายชาตรี ทวีนาท โทรศัพท์ 08-1661-1757
โทรสาร 040-056768 ถึง 9 E-mail taweenact@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล นางจรุงจิต ฝางชัยภูมิ โทรศัพท์ 09-0241-6823
โทรสาร 040-056768 ถึง 9 E-mail lek.tanbet@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล นายพฤกษชาติ กองพันธ์ โทรศัพท์08-0002-5528
โทรสาร 040-056768 ถึง 9 E-mail budsober@gmail.com
2. หลักการและเหตุผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ตระหนักถึงความสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12
(พ.ศ.2560-2564) ทั้งยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และการสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และที่สำคัญการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์อย่างเป็นระบบ มีระบบและกลไกรองรับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ ในสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัด
การศึกษา สพม.30 นี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้มีคุณภาพ
3.2 เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ ด้านบริการและด้านการประชาสัมพันธ์ ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
3.3 เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ และองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด รวดเร็ว มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษา
4. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
4.1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการ ทั้งระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ครบทั้ง 37 โรงเรียน (7 สหวิทยาเขต) รวมสำนักงานฯอีก 1 เครือข่าย
4.1.2 เครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการ ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความรู้ความ
เข้าใจในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

-2534.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
4.2.1 เครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการ ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ครบ
ทุกเครือข่าย
4.1.2 เครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการ ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ครบทุกเครือข่าย
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 บุคลากรตัวแทนเครือข่ายระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการศึกษา ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.2 บุคลากรตัวแทนเครือข่ายระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถบริหารจัดการ
ด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด รวดเร็ว มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำด้านการ
จัดการศึกษา
6. เป้าหมาย (รวมทั้งสิ้น 50 คน)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้บริหารและบุคลากรของกลุ่มใน สพม.30
จำนวน 14 คน
6.1.2 บุคลากรในสถานศึกษา สังกัด สพม.30
จำนวน 37 คน
6.1.3 คณะทำงาน
จำนวน 9 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 บุคลากรทุกคน ทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.2.2 บุคลากรทุกคน ทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
ประชาสัมพันธ์องค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด รวดเร็ว มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษา
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างและความเสมอภาคทางสังคม
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 4. ด้านการสร้างและความเสมอภาคทางสังคม
- เป้าหมาย 1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีในศตวรรษที่ 21
2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
- ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมในสังคม
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้านการศึกษา
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) 4 ด้านประสิทธิภาพ

-2549. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน 20,000 บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน.............. บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ............................
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
เงินกู้ ภายในประเทศ..............……………บาท
ภายนอกประเทศ................................ บาท
เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
อืน่ ๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน ………………………….…….. บาท
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2564

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
20,000
รวมทั้งสิ้น

รวม
20,000
บาท
20,000
บาท

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 20,000 บาท (ขอถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ)
งบประมาณที่ใช้
เงินงบประมาณ (บาท)
ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนา
เครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การประชาสัมพันธ์
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
(10คน)*(1วัน) = ค่าตอบแทนวิทยากร 1,300 บ.
ดำเนินงาน
1,300 บ.
10,800 บ.
2. ประชุมคณะกรรมการ
7,850 บ.
3. ดำเนินการจัดอบรมพัฒนา
(60คน)*(1วัน)
4. สรุป ติดตาม ประเมินผล
=13,250 บ.
เทปกาว 50 บาท
รวมงบประมาณ

20,000

10,800

9,150

50

-25512. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนา
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
เครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนด้าน ดำเนินงาน
จำนวน 1 วัน
การประชาสัมพันธ์องค์กร
2. ประชุมคณะกรรมการ
ณ ห้องประชุม สพม.30
3. ดำเนินการจัดอบรม
พัฒนา
4. สรุป ติดตาม ประเมินผล
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
13.1.1 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการพัฒนาติดราชการเร่งด่วน
13.1.2 กลุ่มเป้าหมายไม่เห็นถึงความสำคัญของโครงการ
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
13.2.1 แจ้งกำชับล่วงหน้าให้ผู้บริหารทุกโรงเรียนทราบ
13.2.2 แจ้งเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกโรงเรียนต้องดำเนินการ
14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
14.1 เชิงปริมาณ
1) บุคลากรในสำนักงานเขต
2) บุคลากรในสถานศึกษา

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
1) ร้อยละ 100
2) ร้อยละ 100

วิธีประเมิน
-สอบถาม
-สังเกต

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
6. แบบสอบถาม
7. แบบทดสอบ
8. สังเกต
9. นิเทศ ติดตาม

-2561. ชือ่ โครงการ บริหารงานบุคคลและอัตรากำลังในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
 โครงการต่อเนื่อง
 โครงการใหม่
(1) หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
1. นางศุลีพร ประการแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เบอร์ติดต่อ 092-2485242
2. นายธวัชชัย เต็งชัยภูมิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เบอร์ติดต่อ 089-6278397

2. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ เกิดการพัฒ นา
ระบบบริหารจัดการ และกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน การพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคล จึงมีความจำเป็นและสำคัญ เพราะจะช่วยการบริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่กำหนดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงได้กำหนดให้มีการพั ฒนาระบบบริหารจัดงานการงาน
บริห ารบุ คคล และการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด การพัฒ นาข้อมูลระ บบ
สารสนเทศ เพื่อให้มีนวัตกรรมที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน เป็นข้อมูลในการบริหารอัตรากำลัง ในการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพครู
การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นการกระจายอำนาจการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น ฐานในการพัฒ นาองค์กรและระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษาการเสริมสร้างประสิทธิภาพค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ กษา เขต 30 จึ งดำเนิ น การเพื่ อสนองนโยบายเพื่ อขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รูป การศึ กษาของสำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดคุณภาพในการบริหารงานบุคคล
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ มี น วั ต กรรมที่ เป็ น กลไกหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นบนฐานข้ อ มู ล สารสนเทศที่ ถู ก ต้ อ ง ทั น สมั ย และ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2. เพื่ อ ให้ มี ก ารพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศและข้ อ มู ล อื่ น ๆ ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล สามารถ
นำฐานข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
3. เพื่อให้ระบบบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจและ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ
4. เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษ ามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 30 เป็ น ไป อย่ า งมี ร ะบบเหมาะสม มี ค วามคล่ อ งตั ว
ในการบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา

-2574. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
1. มีแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาในสถานศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับการ
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ ค รู ค ร บ ต า ม เก ณ ฑ์ ภ า ย ใ น 1 ปี มี ค รู ป ร ะ จ ำ ชั้ น ค ร บ ทุ ก ห้ อ ง ภ า ย ใ น 2 ปี
และให้มีข้าราชการครูตรงตามมาตรฐานวิชาเอกตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดภายใน5 ปี
และมีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีคุณภาพ
2. มีการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลอื่นๆ ด้านการบริหารงานบุคคลสามารถนำฐานข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
3. มีการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ นฐาน เป็ นไป อย่ างมี ระบ บ เห มาะสม มี ความคล่ องตั วในการบริ ห ารจั ดการ เกิ ดป ระสิ ทธิ ภ าพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4. มีการพัฒนางานด้านการบริหารงานบุคคล เกิดประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนางานด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่
การศึกษาช่วยส่งเสริมให้ขวัญกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาละส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานเต็มตาม
ศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
1. สพม.30 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวครบตามกรอบ
อัตรากำลัง
2. มีระบบบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจและ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้อง
กั บ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ให้ ค รู ค ร บ ต า ม เก ณ ฑ์ ภ า ย ใน 1 ปี มี ค รู ป ร ะ จ ำ ชั้ น ค ร บ ทุ ก ห้ อ งภ า ย ใน 2 ปี
และให้มีข้าราชการครูตรงตามมาตรฐานวิชาเอกตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดภายใน5 ปี
และมีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีคุณภาพ
2. มี ก ารพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศและข้ อ มู ล อื่ น ๆ ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล สามารถ
นำฐานข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
3. มีการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ นฐาน เป็ นไป อย่ างมี ระบ บ เห มาะสม มี ความคล่ องตั วในการบริ ห ารจั ดการ เกิ ดป ระสิ ทธิ ภ าพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4. มีการพัฒ นางานด้านการบริห ารงานบุคคล เกิดประสิทธิภ าพ ช่วยพัฒ นางานด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่
การศึกษาช่วยส่งเสริมให้ขวัญกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาละส่งเสริมให้มีการปฏิ บัติงานเต็มตาม
ศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ

-2586. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
- ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเป็นธรรม
สร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมการปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ
6.2.2 สามารถวางแผนและบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6.2.3 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลพื้นฐานด้านการบริหารงานบุคคลอื่นๆ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีประสิทธิภาพ
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (4.3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- เป้าหมาย พัฒนาคนในทุกมิติ ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
- ประเด็น …………………………………………………………………………………………
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 4.2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- เป้าหมาย พัฒนาคนในทุกมิติ ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
- ประเด็น …………………………………………………………………………………………
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ....การศึกษา.......................................................................
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ .....................................................
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .....12 การพัฒนาการเรียนรู้ ........
8.7 นโยบายรัฐบาล .................................................................................................
8.8 แผนของหน่วยงาน(นโยบาย สพฐ.) นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ
สอดคล้องยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน 20,000บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน 20,000 บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ..................................... บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .................................................................
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
เงินกู้ ภายในประเทศ..............……………บาท
ภายนอกประเทศ................................ บาท
เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
อืน่ ๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน ………………………….…….. บาท

-25910. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.63-ธ.ค.63

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค.64-มี.ค.64

เม.ย.64-มิ.ย.64

ไตรมาสที่ 4

รวม

ก.ค.64-ก.ย.64

ปีงบประมาณ 2564
กิจกรรม การจัดทำแผน
อัตรากำลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา

รวมทั้งสิ้น

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดดังนี้
ที่
1

งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมที่ การจัดทำแผนอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา

รวมงบประมาณ

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย

วัสดุ

20,000

20,000

12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแผน
อัตรากำลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ
ขั้นเตรียมการ
- ปีงบประมาณ 2564
1. เสนอขออนุมตั ิโครงการ
- สถานที่ราชการ/สถานที่เอกชน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. กำหนดหลักสูตร
ขั้นดำเนินการ
1. จัดทำหนังสือเชิญวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม
2. จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้
ในการดำเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
4. จัดประชุมตามโครงการ
ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม
สรุปประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/ประเมินรายงาน
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

-26013. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
การบริหารงานบุคคล ทุกกระบวนการต้องมีความถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง ถ้าข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
และไม่ ถู ก ต้ อ งจะท ำให้ การบ ริ ห ารงาน ที่ ผิ ด จากความ เป็ น จริ ง จึ ง ต้ อ งมี การป ระชุ ม ชี้ แ จงและท ำการ
เกลี่ยอัตรากำลังให้เป็นปัจจุบัน และจำเป็ นต้องมีระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย บุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถหลายๆ ด้าน เพื่อมาประมวลผลการดำเนินการ แต่หน่วยงานไม่เคยมีงบประมาณสนับสนุนในการ
ดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเห็นควรดูแลในเรื่องการบริหารงานหลายๆ ด้านในการบริหารงานงานบุคคล
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ดำเนินการพิจารณา และมีงบประมาณในการดูแลในส่วนนี้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษา และเป็นการแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่อไป
14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
วิธีประเมิน
(ร้อยละ)
1. สพม.30 มีข้าราชการครูและบุคลากร ร้อยละ 100 การสรุปความคิดเห็นจาก
ทางการศึกษา พนักงานราชการและ
แบบสอบถาม/แบบประเมิน
ลูกจ้างชั่วคราวครบตามกรอบอัตรากำลัง
2. มีระบบบริหารงานบุคคลของครูและ ร้อยละ 100 การสรุปความคิดเห็นจาก
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความเป็นธรรม
แบบสอบถาม/แบบประเมิน
สร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
แบบสอบถาม /
แบบประเมิน
แบบสอบถาม /
แบบประเมิน

-2611. ชื่อโครงการ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล ....นายเอกชัย อ้อทอง.................... โทรศัพท์ .....090-9536579.............
โทรสาร ....044-056768................... E-mail ……orthong4@gmail.com………………
2. หลักการและเหตุผล
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.
2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 กำหนดให้ กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จั ดทำนโยบายและแผนพั ฒ นาการศึ กษาให้ ส อดคล้ องกั บ นโยบาย มาตรฐานการศึ กษา แผนการศึ กษา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
3. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
4. ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร กลุ่มนโยบาย
และแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงเห็นควรจัดโครงการติดตามการใช้จ่า ยงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
3.2 เพื่อให้ การบริห ารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามเป้าหมายในทุกส่ว นของ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
4. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
4.1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และสถานศึกษาในสังกัด สามารถบริหารจัดการ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และสถานศึกษาในสังกัดสามารถดำเนินงานและ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และสถานศึกษาในสังกัด สามารถบริหารจัดการงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย

-2625. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สามารถดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
5.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และสถานศึกษาในสังกัด สามารถบริหารจัดการ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ :
6.1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สามารถติดตาม ประเมิน และรายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด
6.2 เชิงคุณภาพ :
6.2.1 การดำเนินการตามนโยบาย และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สามารถดำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564
8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
- เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
- ประเด็น ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ............-....................................................................................
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน .....การศึกษา.................................................................................
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ......การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต.......................
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน...การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ..................................................................
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ

-2639. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 10,000 บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน ......10,000.................. บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ..................................... บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .................................................................
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
เงินกู้ ภายในประเทศ..............……………บาท
ภายนอกประเทศ................................ บาท
เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
อืน่ ๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน ………………………….…….. บาท
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ ...2564….

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
5,000

ไตรมาสที่ 4
5,000

รวม
10,000

ปีงบประมาณ …………….
รวมทั้งสิ้น

10,000

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

กิจกรรม/รายการ
ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานในสังกัด
รวมงบประมาณ

งบประมาณที่ใช้
10,000
10,000

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
8,000
2,000
8,000

2,000

12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ
1 ขั้นเตรียมการ
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
- ปีงบประมาณ 2564
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
- สถานที่ราชการ/สถานที่เอกชน
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
4. จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่
จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงาน
2
3
4

ขั้นดำเนินการ

ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานใน
สังกัด
ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ
ขั้นการทบทวน/สะท้อน รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
ผล/ประเมินรายงาน

-26413. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
- การดำเนินงานบางกิจกรรมดำเนินการในระยะเวลากระชั้นชิด อาจทำให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- ควรมีการวางแผนการดำเนินงาน และนำผลการดำเนินงานของครั้งก่อนมาปรับปรุง หรือ
เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
ร้อยละ 100

หน่วยงานในสังกัดสามารถบริหาร
จัดการงบประมาณประจำปีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
หน่วยงานในสังกัดสามารถดำเนินการ
ร้อยละ 100
ตามนโยบายและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีประเมิน
แบบรายงาน

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน
รายงานผล

1. แบบรายงาน
รายงานผล
2. การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

-2651. ชื่อโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน
 โครงการต่อเนื่อง
 โครงการใหม่
(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาวสมจิตร ตั้งเพียร โทรศัพท์ 08-1760-9592
นางสาวนุชนาฎ พจน์มณีรัตน์ โทรศัพท์ 09-1059-5791
โทรสาร 0-4405-6768 E-mail somjit_nim@hotmail.com
2. หลักการและเหตุผล
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งสอดกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติให้มีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการการศึกษาไปยังสถานศึกษาทั้ง 4
ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านบริหารงานทั่วไป การกระจายอำนาจดังกล่าวส่งผลให้
สถานศึกษาได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น ดังนั้นการบริหารการเงินการบัญชี และพัสดุของสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง และจำเป็นต้องมีระบบควบคุมภายในที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้
หน่วยตรวจสอบภายในเป็นส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีบทบาทอำนาจและหน้าที่
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน้าที่สำคัญ 5 ประการ ซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี
และระบบดูแลทรัพย์สิน การตรวจสอบดำเนินงานหรือกระบวนการเปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด การ
ประเมินการบริหารความเสี่ยง การดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด และการปฏิบัติงาน
ร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหาร เพิ่ม
คุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามกระบวนการกำกับดูแลภายในอย่างเป็นระบบ โดย
ยึดหลักจริยธรรมมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และกฎบัตรตรวจสอบภายใน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
เพื่อจะได้ไปสู่เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักใน
การขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30
3. เพื่อประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่
4. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและ
การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และบรรลุผลสัมฤทธิของงาน
5. เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และทีมบริหาร รวมถึงผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ได้รับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และร่วมกันพิจารณา สั่งการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์

-2664. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และผู้บริหารของสถานศึกษาในสังกัด มีวินัยทางการเงิน การปฏิบัติงาน
โปร่งใส ตรวจสอบได้
4.2 ดัชนีวัดความสำเร็จ (KPIs)
ผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก(คะแนนประเมิน
ร้อยละ 85 ขึ้นไป) ทุกโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ข้อมูลทางการเงินของสถานศึกษามีความถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้
2. การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจมีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30
3. ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ
4. การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และบรรลุผลสัมฤทธิของงาน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ระบบ GFMIS Web Online ของสถานศึกษาที่เป็น
หน่วยเบิกจ่าย จำนวน 1 แห่ง
6.1.2 ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 ที่เป็นหน่วยงานย่อย จำนวน 11 แห่ง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้ปฏิบัติงานระดับหน่วยเบิกจ่าย ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี
ข้อบังคับ คำสั่ง แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
6.2.2 ผู้ปฏิบัติงานระดับหน่วยงานย่อย ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี
ข้อบังคับ คำสั่ง แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564
8. ความสอดคลัอง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ประเด็น บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ (บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต)
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง)(ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- เป้าหมาย คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
- ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา

-2678.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)
- ด้านประสิทธิภาพ
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 26,000.00 บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
 งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรวจ จำนวนเงิน 26,000.00 บาท
 งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ............................. บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ..................................
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
- 26,000.00
รวมทั้งสิ้น

รวม
26,000.00
26,000.00

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1

กิจกรรมที่ 1
จัดทำแผนงาน/โครงการ
กิจกรรมที่ 2
- ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา
แนะนำด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัด
จ้างฯ และตรวจหลักฐานการจ่าย

2

3

กิจกรรม
การรายงานผลการดำเนินโครงการ

รวมงบประมาณ

งบประมาณที่ใช้
26,000.00

-

26,000.00

เงินงบประมาณ (บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
-

26,000.00

-

-

-

-

-

26,000.00

-

12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ
1. จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบ
1.1 วิเคราะห์ความเสี่ยงของสถานศึกษาในสังกัด ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1.2 จัดทำโครงการตามแผนการตรวจสอบ
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภายในให้สอดรับกับแผนการตรวจสอบ
ภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564
ของ กลุ่มตรวจสอบภายใน สพฐ.
1.3 ส่งสำเนาแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน สพฐ.ทางระบบ ARS
ภายในเดือน พฤศจิกายน 2563
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2.

กิจกรรม
2.1 ตรวจสอบการเงิน การบัญชี
ระบบ GFMIS Web Online ของ
โรงเรียนหน่วยเบิกฯจำนวน
1 แห่ง
2.2 ตรวจสอบการเงิน การบัญชี
การจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.
และระเบียบฯ พ.ศ.2560
จำนวน 8 แห่ง
2.3 ตรวจสอบการดำเนินงาน เงิน
รายได้สถานศึกษา จำนวน 3
แห่ง
2.4 งานตรวจสอบบูรณาการร่วมกับ
ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2.4.1 ตรวจสอบการดำเนินงาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จำนวน 5 แห่ง
2.4.2 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคของส่วนราชการ
(ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี)

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
2.1 เตรียมความพร้อมเรื่องงาน โดยทำความ
เข้าใจกับทีมงานในวัตถุประสงค์เป้าหมาย
การตรวจสอบ และแนวทางการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ได้แก่ ประเด็นที่
ต้องทำการตรวจสอบ ขอบเขตและวิธีการ
ตรวจสอบในแต่ละประเด็น ประเภท
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ และวิธีเก็บ
ข้อมูลในกระดาษ ทำการต่าง ๆ ที่ได้
ออกแบบไว้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน
2.2 แจ้งหน่วยรับตรวจ เพื่อให้หน่วยรับตรวจ
ทราบว่าจะเข้าทำการตรวจสอบในเรื่อง
ใดบ้าง กำหนดเวลาที่จะเข้าตรวจ และ
ข้อมูลเบื้องต้นที่ให้ หน่วยรับตรวจเตรียม
ไว้เพื่อตรวจสอบ โดยทำเป็นหนังสือแจ้ง
อย่างเป็นทางการ
2.3 เตรียมความพร้อมในการเดินทางไปยัง
ที่ตงั้ ของหน่วยรับตรวจ โดยการขอใช้
รถยนต์ส่วนกลางในการเดินทาง และ
เสนอขออนุมัติเดินทางไปราชการ
2.4 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามขั้นตอน คือ
2.4.1 นำทีมงานเข้าพบผู้บริหารสูงสุดเพื่อ
แนะนำตัว ว่าเป็นใคร มาจากไหน มี
วัตถุประสงค์ใด ขอบเขตของงานที่จะ
ตรวจเรื่องใดบ้าง และขอความร่วมมือใน
การพิจารณาสั่งการจัดให้มีผู้ประสานงาน
2.4.2 ตรวจสอบข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูล/
หลักฐาน ตามแนวทางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
2.4.3 เมื่อดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้น
แล้ว สรุปสิ่งที่ตรวจพบ โดยประชุม
ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ
1) ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
ตรวจสอบการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคของโรงเรียน 37
แห่ง และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และ
รายงานผลการตรวจสอบเป็นราย
ไตรมาส
2) พฤศจิกายน 2563 – กุมภาพันธ์
2564
ตรวจสอบการเงิน การบัญชี ระบบ
GFMIS Web Online ของโรงเรียน
หน่วยเบิก
- โรงเรียนภูเขียว (2.1)
3) พฤศจิกายน 2563 – สิงหาคม
2564
ตรวจสอบการเงิน การบัญชี
การจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. และ
ระเบียบฯ พ.ศ.2560
- โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯ
- โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
- โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
- โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
- โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
- โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา
- โรงเรียนห้วยแย้วิทยา
- โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
4) พฤศจิกายน 2563 – กุมภาพันธ์
2564
ตรวจสอบการดำเนินงาน เงินรายได้
สถานศึกษา
- โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
- โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ
- โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
5) เมษายน 2564 - มิถุนายน
2564
ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
- โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ
- โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
- โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม
- โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
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3.

กิจกรรม
การรายงานผลการดำเนินโครงการ
และติดตามผลการตรวจสอบ

4.

พัฒนาบุคคลากรตรวจสอบภายใน

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ
3. รายงานผลการตรวจสอบ
ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ภายในประจำปีครบถ้วนแล้ว จึงสรุปผล
การตรวจสอบและข้อเสนอแนะ แจ้ง
หน่วยรับตรวจตามขั้นตอน และติดตาม
ผลการตรวจสอบ ดังนี้
3.1 สอบทานการปฏิบัติงานในกระดาษทำ
การและหลักฐานทีร่ วบรวมได้ ว่า
ตรวจสอบครบทุกประเด็นการตรวจสอบ
ทีต่ ั้งไว้ในแนวทางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ (Audit Program) และในแต่
ละประเด็นมีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปผล
หรือไม่
3.2 สรุปผลการตรวจสอบ และข้อสังเกตที่
ตรวจพบ
3.3 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบตาม
รูปแบบ นำเสนอผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
เพื่อพิจารณาสั่งการและแจ้งให้หน่วยรับ
ตรวจดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
(โดยปกติไม่เกิน 45 วัน)
3.4 ติดตามผลการตรวจสอบ เป็นขั้นตอน
สุดท้ายของการตรวจสอบที่วัด
ประสิทธิผลของงานตรวจสอบ และเป็น
หน้าที่สำคัญทีผ่ ู้ตรวจสอบไม่ควรละเลย
การติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่า
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขนั้น
หน่วยรับตรวจได้นำไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิผลหรือไม่ อย่างไร
รับการพัฒนาบุคลากรตรวจสอบภายใน
มกราคม 2564 – กันยายน 2564
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- กรมบัญชีกลาง
- หน่วยงานอื่น

-27013. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
13.1.1 การดำเนินงานในโครงการไม่เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนดไว้
13.1.2 มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนพิเศษที่ต้องดำเนินการให้ทันตามเวลาที่กำหนด
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
13.2.1 จัดทำปฏิทินการเข้าตรวจสอบสถานศึกษา โดยให้มีช่วงระยะเวลาสำหรับงานเร่งด่วน
13.2.2 ประสานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการภารกิจที่เร่งด่วนที่สามารถทำแทนได้
14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุของสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

ค่าเป้าหมาย
วิธีประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
(ร้อยละ)
100
1. ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ 1. กระดาษทำการ
ประจำปี 2564
2. แบบประเมินผลการ
2. ตรวจสอบเอกสาร บัญชี
ปฏิบัติงาน
หลักฐาน ทะเบียนคุมที่
เกี่ยวข้อง

-2711. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากรด้านระบบการบริหารจัดการศึกษา
 โครงการต่อเนื่อง
 โครงการใหม่
(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชือ่ -นามสกุล นายชาตรี ทวีนาท โทรศัพท์ 08-1661-1757
โทรสาร 040-056768 ถึง 9 E-mail taweenact@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล นางจรุงจิต ฝางชัยภูมิ โทรศัพท์ 09-0241-6823
โทรสาร 040-056768 ถึง 9 E-mail lek.tanbet@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล นายพฤกษชาติ กองพันธ์ โทรศัพท์08-0002-5528
โทรสาร 040-056768 ถึง 9 E-mail budsober@gmail.com
2. หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน นำมาซึ่งการเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต
และวิธีการทำงานเป็นอย่างมาก วิธีการสมัยใหม่ทำให้เกิดความชัดเจน รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการภาครัฐ การทำงานในปัจจุบันไม่สามารถใช้เครื่องมือเดิม ๆ ที่เคยใช้อีกต่อไป หลายหน่วยงานในองค์กรภาครัฐ
ได้พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์การอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการพัฒนาระบบการบริหารราชการ
ของหน่วยงานภาครัฐให้ทันยุคของดิจิทัล ได้วางมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ทั้งการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ตามที่กระทรวงการคลัง กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการควบคุมภายใน
เพือ่ ให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังได้ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และให้มีการประเมินตนเองเพื่อพัฒนางานการบริหารและการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทำให้สามารถเห็นความเป็นมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พร้อมกันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีระบบการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ทั้งในรูปแบบเอกสารและรายงานทางระบบออนไลน์ ขณะเดียวกันได้
นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area) และ
สถานศึกษา SMSS (Smart School) เป็นเครื่องมือที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้บริหารจัดการงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มุ่งหวังจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา
และเปลี่ยนแปลงไปสู่การบริหารจัดการ ภายใต้หลักการจัดการสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สู่การ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบการ
บริหารจัดการศึกษา นี้ขึ้น

-2723. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการศึกษา ทั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในสถานศึกษาให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการดำเนินงาน
3.2 เพื่อเตรียมการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในภาพรวม
รวมทั้งการเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.3 เพื่อเตรียมรับการการประมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
ทั้งในรูปแบบเอกสารและรายงานทางระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3.2 เพื่อพัฒนาการใช้งานโปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area)
และสถานศึกษา SMSS (Smart School) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
พร้อมทั้งเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
3.3 เพื่อให้การบริหารจัดการสำนักงาน ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษา สามารถติอต่อสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ
4. ผลผลิต (Output)
4.1 ผลลัพธ์ (outcome)
4.1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีระบบการบริหารจัดการ ทั้งในสำนักงาน
และหน่วยงานในสังกัด ตามนโนบายด้านการศึกษา
4.1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้รายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
4.1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ประมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ทั้งในรูปแบบเอกสารและรายงานทางระบบออนไลน์
4.1.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้รับ
การพัฒนาการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area)
4.1.5 ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้รับ
การพัฒนาการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS (Smart School)
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
4.2.1 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกโรงเรียน สามารถใช้ระบบ
การบริหารจัดการ ในการบริหารการศึกษา ตามนโนบายด้านการศึกษา
4.1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดทำและรายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามตัวชี้วัดที่กำหนด
4.1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ทำการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ทั้งในรูปแบบเอกสารและรายงานทางระบบออนไลน์
4.1.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ได้รับการพัฒนาการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area)
4.1.5 ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้รับ
การพัฒนาการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS (Smart School)

-2735. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการศึกษา ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีความพร้อมเตรียมรับการประเมิน ติดตามและ
พัฒนาการจัดการควบคุมภายใน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ และมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(KRS) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 สำนักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษา สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปติดต่อราชการ
6. เป้าหมาย (รวมทั้งสิ้น 146 คน)
6.1 เชิงปริมาณ
4.1.2 ผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงานเขต สังกัด สพม.30 จำนวน 59 คน
4.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.30
จำนวน 37 คน
4.1.3 บุคลากรในสถานศึกษา สังกัด สพม.30
จำนวน 37 คน
4.1.3 คณะทำงาน
จำนวน 13 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
6.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน มีความพร้อมเตรียมรับการประเมิน ติดตามและพัฒนาการจัดการควบคุมภายใน มาตรฐานสำนักงานเขต
พื้นที่ และมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.2.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมทุกคน สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- เป้าหมาย 1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีในศตวรรษที่ 21
2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
- ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
8.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
8.6 นโยบายรัฐบาล ด้านการศึกษา
8.7 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) 4 ด้านประสิทธิภาพ

-2749. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น - บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน - บาท
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน.............. บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ............................
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
เงินกู้ ภายในประเทศ..............……………บาท
ภายนอกประเทศ................................ บาท
เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
อืน่ ๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน ………………………….…….. บาท
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ 2564

รวม
-

รวมทั้งสิ้น

-

-27511. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมการควบคุม
ภายใน
1. ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน
2. ดำเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
3. สรุป ติดตาม ประเมินผล
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน
2.. ดำเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
3. สรุป ติดตาม ประเมินผล
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อม KRS
1. ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน
2.. ดำเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
3. สรุป ติดตาม ประเมินผล
กิจกรรมที่ 4 อบรมพัฒนาการใช้
โปรแกรมการบริหารจัดการ
สำนักงาน AMSS++ (Smart Area)
1. ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน
2.. ดำเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
3. สรุป ติดตาม ประเมินผล
กิจกรรมที่ 5 อบรมพัฒนาการใช้
โปรแกรมการบริหารจัดการ
สถานศึกษา SMSS (Smart School)
1. ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน
2.. ดำเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
3. สรุป ติดตาม ประเมินผล

2

3

4

5

งบประมาณที่ใช้

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย

วัสดุ

-27612. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
1

2

กิจกรรม
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน)
เตรียมความพร้อมการควบคุมภายใน 1.1 เตรียมวางแผนเสนอโครงการ
1.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
1.3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน
D: (ขั้นดำเนินการ)
2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน
2.2 แจ้งประสานผู้เกีย่ วข้อง
2.3 ดำเนินการจัดอบรม
C: Check (ขั้นตรวจสอบกำกับ
ติดตาม)
3.1 ติดตามระหว่างดำเนินการอบรม
3.2 ปรับแก้ปัญหาระหว่างดำเนินการ
3.3 ประชุมก่อน-หลัง ดำเนินการ
3.4 จดบันทึกเพื่อการปรับปรุง
A: Act (ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/
ประเมินรายงาน)
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์
สังเคราะห์การดำเนินงานที่ผ่านมา
4.2 สรุปผลการดำเนินงาน
4.3 รายงานผลการดำเนินงาน
4.4 เสนอการรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน)
เตรียมความพร้อมมาตรฐาน
1.1 เตรียมวางแผนเสนอโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
1.3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน
D: (ขั้นดำเนินการ)
2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน
2.2 แจ้งประสานผู้เกีย่ วข้อง
2.3 ดำเนินการจัดอบรม
C: Check (ขั้นตรวจสอบกำกับ
ติดตาม)
3.1 ติดตามระหว่างดำเนินการอบรม
3.2 ปรับแก้ปัญหาระหว่างดำเนินการ
3.3 ประชุมก่อน-หลัง ดำเนินการ
3.4 จดบันทึกเพื่อการปรับปรุง
A: Act (ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/
ประเมินรายงาน)
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์
สังเคราะห์การดำเนินงานที่ผ่านมา
4.2 สรุปผลการดำเนินงาน
4.3 รายงานผลการดำเนินงาน
4.4 เสนอการรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
เดือนธันวาคม 2563-กันยายน 2564
เดือนธันวาคม 2563-กันยายน 2564

เดือนธันวาคม 2563-กันยายน 2564

เดือนธันวาคม 2563-กันยายน 2564

เดือนมกราคม 2564-กันยายน 2564

เดือนมกราคม 2564-กันยายน 2564

เดือนมกราคม 2564-กันยายน 2564

เดือนมกราคม 2564-กันยายน 2564

-2773

4

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อม KRS

กิจกรรมที่ 4 อบรมพัฒนาการใช้
โปรแกรมการบริหารจัดการ
สำนักงาน AMSS++ (Smart Area)

P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน)
1.1 เตรียมวางแผนเสนอโครงการ
1.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
1.3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน
D: (ขั้นดำเนินการ)
2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน
2.2 แจ้งประสานผู้เกีย่ วข้อง
2.3 ดำเนินการจัดอบรม
C: Check (ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม)
3.1 ติดตามระหว่างดำเนินการอบรม
3.2 ปรับแก้ปัญหาระหว่างดำเนินการ
3.3 ประชุมก่อน-หลัง ดำเนินการ
3.4 จดบันทึกเพื่อการปรับปรุง
A: Act (ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/
ประเมินรายงาน)
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์
สังเคราะห์การดำเนินงานที่ผ่านมา
4.2 สรุปผลการดำเนินงาน
4.3 รายงานผลการดำเนินงาน
4.4 เสนอการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ
P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน)
1.1 เตรียมวางแผนเสนอโครงการ
1.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
1.3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน
D: (ขั้นดำเนินการ)
2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน
2.2 แจ้งประสานผู้เกีย่ วข้อง
2.3 ดำเนินการจัดอบรม
C: Check (ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม)
3.1 ติดตามระหว่างดำเนินการอบรม
3.2 ปรับแก้ปัญหาระหว่างดำเนินการ
3.3 ประชุมก่อน-หลัง ดำเนินการ
3.4 จดบันทึกเพื่อการปรับปรุง
A: Act (ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/
ประเมินรายงาน)
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์
สังเคราะห์การดำเนินงานที่ผ่านมา
4.2 สรุปผลการดำเนินงาน
4.3 รายงานผลการดำเนินงาน
4.4 เสนอการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ
P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน)
1.1 เตรียมวางแผนเสนอโครงการ
1.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
1.3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน

เดือนมกราคม 2564-กันยายน 2564

เดือนมกราคม 2564-กันยายน 2564

เดือนมกราคม 2564-กันยายน 2564

เดือนมกราคม 2564-กันยายน 2564

เดือนมกราคม 2564-กันยายน 2564

เดือนมกราคม 2564-กันยายน 2564

เดือนมกราคม 2564-กันยายน 2564

เดือนมกราคม 2564-กันยายน 2564

เดือนมกราคม 2564-กันยายน 2564

-2784

5

กิจกรรมที่ 4 อบรมพัฒนาการใช้
โปรแกรมการบริหารจัดการสำนักงาน
AMSS++ (Smart Area) ต่อ

กิจกรรมที่ 5 อบรมพัฒนาการใช้
โปรแกรมการบริหารจัดการ
สถานศึกษา SMSS (Smart School)

D: (ขั้นดำเนินการ)
2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน
2.2 แจ้งประสานผู้เกีย่ วข้อง
2.3 ดำเนินการจัดอบรม
C: Check (ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม)
3.1 ติดตามระหว่างดำเนินการอบรม
3.2 ปรับแก้ปัญหาระหว่างดำเนินการ
3.3 ประชุมก่อน-หลัง ดำเนินการ
3.4 จดบันทึกเพื่อการปรับปรุง
A: Act (ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/
ประเมินรายงาน)
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์
สังเคราะห์การดำเนินงานที่ผ่านมา
4.2 สรุปผลการดำเนินงาน
4.3 รายงานผลการดำเนินงาน
4.4 เสนอการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ
P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน)
1.1 เตรียมวางแผนเสนอโครงการ
1.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
1.3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน
D: (ขั้นดำเนินการ)
2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน
2.2 แจ้งประสานผู้เกีย่ วข้อง
2.3 ดำเนินการจัดอบรม
C: Check (ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม)
3.1 ติดตามระหว่างดำเนินการอบรม
3.2 ปรับแก้ปัญหาระหว่างดำเนินการ
3.3 ประชุมก่อน-หลัง ดำเนินการ
3.4 จดบันทึกเพื่อการปรับปรุง
A: Act (ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/
ประเมินรายงาน)
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์
สังเคราะห์การดำเนินงานที่ผ่านมา
4.2 สรุปผลการดำเนินงาน
4.3 รายงานผลการดำเนินงาน
4.4 เสนอการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ
P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน)
1.1 เตรียมวางแผนเสนอโครงการ
1.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
1.3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน
D: (ขั้นดำเนินการ)
2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน
2.2 แจ้งประสานผู้เกีย่ วข้อง
2.3 ดำเนินการจัดอบรม

เดือนมกราคม 2564-กันยายน 2564

เดือนมกราคม 2564-กันยายน 2564

เดือนมกราคม 2564-กันยายน 2564

เดือนมกราคม 2564-กันยายน 2564

เดือนมกราคม 2564-กันยายน 2564

เดือนมกราคม 2564-กันยายน 2564

เดือนมกราคม 2564-กันยายน 2564

เดือนมกราคม 2564-กันยายน 2564
ณ ห้องประชุม สพม.30
เดือนมกราคม 2564-กันยายน 2564

-2795

กิจกรรมที่ 5 อบรมพัฒนาการใช้
โปรแกรมการบริหารจัดการสถานศึกษา
SMSS (Smart School) ต่อ

C: Check (ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม)
3.1 ติดตามระหว่างดำเนินการอบรม
3.2 ปรับแก้ปัญหาระหว่างดำเนินการ
3.3 ประชุมก่อน-หลัง ดำเนินการ
3.4 จดบันทึกเพื่อการปรับปรุง
A: Act (ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/
ประเมินรายงาน)
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์
สังเคราะห์การดำเนินงานที่ผ่านมา
4.2 สรุปผลการดำเนินงาน
4.3 รายงานผลการดำเนินงาน
4.4 เสนอการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ

เดือนมกราคม 2564-กันยายน 2564

เดือนมกราคม 2564-กันยายน 2564

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง
13.1.1 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการพัฒนาติดราชการเร่งด่วน
13.1.2 กลุ่มเป้าหมายไม่เห็นถึงความสำคัญของโครงการ
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
13.2.1 แจ้งกำชับล่วงหน้าให้ผู้บริหารทุกโรงเรียนทราบ
13.2.2 แจ้งเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกโรงเรียนต้องดำเนินการ
14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
14.1 เชิงปริมาณ
1) บุคลากรในสำนักงานเขต
2) บุคลากรในสถานศึกษา
14.2 เชิงคุณภาพ
1.บุคลากรในสำนักงานเขต
2.บุคลากรในสถานศึกษา

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
1) ร้อยละ 100
2) ร้อยละ 100

1) ร้อยละ 100
2) ร้อยละ 100

วิธีประเมิน
-สอบถาม
-สังเกต

- ผลการอบรมพัฒนา

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
1. แบบสอบถาม
2. แบบทดสอบ
3. สังเกต
4. นิเทศ ติดตาม
1. แบบสอบถาม
2. แบบทดสอบ
3. สังเกต
4. นิเทศ ติดตาม สรุป

ส่วนที่ 4
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
การจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี เป็ น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ในการปฏิ บั ติ งานเพื่ อ ส่ งมอบผลผลิ ต
การให้ บริ การการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้ องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จึงได้กำหนดปัจจัย
ความสำเร็จและกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน กำหนดแนวทางการจั ด สรรงบประมาณปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่ อขั บ เคลื่ อนการดำเนิ น งานตามภารกิ จ พั นธกิ จ ยุท ธศาสตร์ เป้ าประสงค์ กลยุ ท ธ์ จุ ดเน้ น ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. งบประมาณดำเนินการในส่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ จุดเน้น โครงการ กิจกรรม โดยมีสำนักและหน่วยงานส่วนกลางเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินงาน
2. งบประมาณดำเนินการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.1 งบประมาณตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อใช้บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้
พิจารณาจัดสรรตามเกณฑ์งบบริหารงานพื้นที่การศึกษา ค่าสาธารณูปโภค ระยะห่างไกล และจัดสรรตามภาระงาน
2.2 งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ
ตามกลยุ ทธ์ จุ ดเน้ น ของสำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒ นาคุณภาพการศึกษาตามบริบท
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. งบประมาณดำเนินการสำหรับสถานศึกษา
เพื่ อให้ สถานศึกษาใช้ในการบริหารจัดการและพั ฒ นาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณที่ได้รับ

ปัจจัยความสำเร็จ
1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ ความสำคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
และการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ
3. เชื่อมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน
4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล
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กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ
1. สื่อสารทิศทางองค์กร ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง
และผู้สนับสนุน พร้อมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. วิเคราะห์ เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อกำหนดกลยุทธ์และจัดทำ
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์
4. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยติดตามความก้าวหน้าประจำปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
6. สร้ างกลไกการขั บ เคลื่ อ นและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิ บั ติ งานประจำปี
สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ระยะเวลา
ธันวาคม 2563
ธันวาคม 2563
กุมภาพันธ์ 2564

แนวปฏิบัติ
สพฐ. แจ้งนโยบาย ทิศทาง การดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สพฐ. แจ้งแนวทางดำเนินการตามกรอบวงเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1) สพฐ. แจ้งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(2) สพฐ. แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณให้ สพท. เพื่อบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

15 มกราคม 2564
15 เมษายน 2564
15 กรกฎาคม 2564
15 ตุลาคม 2564

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563)
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564)
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณให้คำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
สูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการดำเนินงานจักต้องถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง

ภาคผนวก

