คำนำ
สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ
พ.ศ. 2563 ฉบั บ นี้ ขึ้น เพื่ อให ส ถานศึ กษาและหน วยงานในสังกัดใชเป น กรอบดำเนิน งานและขับ เคลื่อน
การบริหารจัดการ โดยมีสาระสำคัญประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร กลยุทธ จุดเนน
ตั ว ชี้ วั ด ความสำเร็ จ แผนงาน โครงการ/กิ จ กรรม และงบประมาณ มี ก ารวิ เคราะห ค วามสอดคล อ งของ
แผนปฏิบัติการประจำป เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนการศึกษา
แห ง ชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 การเปลี่ ย นแปลงของประเทศและโลก และนโยบายของสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ยุ ท ธศาสตร ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษา เพื่ อ การนำนโยบายและจุ ด เน น
6 ยุ ทธศาสตรการปฏิรูป โดยกำหนดตั วชี้วัดความสำเร็จที่ มุงเนน การพัฒ นาคุ ณภาพการศึกษา การขยาย
โอกาสทางการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคลองยุทธศาสตร ในการจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

สารบัญ

หนา

คำนำ
สวนที่ 1 สภาพการจัดการศึกษา

1

สวนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

39

สวนที่ 4 การบริหารแผนสูการปฏิบัติ

203

สวนที่ 1
สภาพการจัดการศึกษา
1. สภาพทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 2 มาตรา 10 กลาวถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานไววา การศึกษาตองจัดใหบุคคล มีสิทธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดย
ไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม
การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมี
ผูดูแล หรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ กอปรกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ
(พ.ศ. 2560- 2574) แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ป และแผนยุ ท ธศาสตรก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (พ.ศ.
2558-2563) ไดใหความสำคัญตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตอประชากรวัยเรียนใหไดรับโอกาสทางการศึกษา
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ลำดับที่ 30 ไดแกจังหวัดชัยภูมิ
ทำหนาที่สงเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดชัยภู มิ รวม 16 อำเภอ จำนวน 37 โรงเรียน ใหสามารถจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเพื่อบริการ
ประชาชนใหเปนคนดี มีคุณธรรม เปนคนเกง มีความรูความสามารถ มีคุณภาพตรงตามจุดเนนและเปาหมายของ
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึก ษาธิ การ และความต อ งการของชุ ม ชนและของ
ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ บริหารจัดการในรูปแบบองคคณะบุคคลบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
กระทรวงศึ กษาธิการแบ งส วนราชการภายในสำนั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2560
ลงวั น ที่ 22 พฤศจิ กายน พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่อง การแบ งส ว นราชการภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 ดังนี้
(1) กลุมอำนวยการ(2) กลุมนโยบายและแผน(3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย (5) กลุมบริหารงานบุคคล (6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา (9) หนวยตรวจสอบภายใน
และ (10) กลุมกฎหมายและคดี
2. สถานที่ตั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตั้งอยูเลขที่ 393/2หมูที่ 9 ชุมชนขี้เหล็กใหญ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท 044 - 056766, 044 - 056767
โทรสาร 044 - 056768, 044-056769 E-mail : webmaster@sesao30.go.th
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3. สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 มีอำนาจ หนาที่ในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 37 แหง ดังนี้
1. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
2. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
3. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
5 .โรงเรียนกุดตุมวิทยา
6. โรงเรียนบานคายวิทยา
7. โรงเรียนชีลองวิทยา
8. โรงเรียนภูพระวิทยาคม
9. โรงเรียนบานเขวาวิทยายน
10. โรงเรียนคอนสวรรค
11. โรงเรียนสามหมอวิทยา
12. โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา
13. โรงเรียนปูดวงศึกษาลัย
14. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
15. โรงเรียนคูเมืองวิทยา
16. โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
17. โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
18. โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
19. โรงเรียนแกงครอวิทยา
20. โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา
21. โรงเรียนทามะไฟหวานวิทยาคม
22. โรงเรียนภูเขียว
23. โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
24. โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม
25. โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
26. โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก
27. โรงเรียนบานแทนวิทยา
28. โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
29. โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา
30. โรงเรียนละหานเจริญวิทยา
31. โรงเรียนบางอำพันธวิทยาคม
32. โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค
33. โรงเรียนเริงรมยวทิ ยาคม
34. โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
35. โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
36. โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
37. โรงเรียนหวยแยวิทยา
4. แผนที่เขตพื้นที่บริการของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
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5. อำนาจหนาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.
2553 กำหนดอำนาจหนาที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถิ่น
2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขตพื้นที่
การศึกษาและแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว
3) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4) กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น รวมทั้ งบุ คคล องค ก รชุ มชน องค กรวิช าชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบั น อื่ น ที่ จั ด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9) ดำเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10) ประสาน สงเสริม การดำเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานดานการศึกษา
11) ประสานการปฏิ บัติ ราชการทั่วไปกับ องค กรหรือหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะสำนักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของ
หนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
6. โครงสรางการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
นายชัยวัฒน ตั้งพงษ
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หนวยตรวจสอบภายใน

ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

กลุมกฎหมายและคดี

กลุมสงเสริม
การจัด
การศึกษา

กลุมนโยบาย
และแผน

นางสาวมะลิวัน มาเหงา
รอง ผอ.สพม.30

นายสวาท ชา
รอง ผอ.สพม.30

นายสิงหศักดิ์ แกงคำ
รอง ผอ.สพม.30
กลุม
บริหารงาน
บุคคล

กลุมพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

กลุม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย

กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา

กลุม
อำนวยการ

กลุมสงเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ
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7. จำนวนบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
7.1 จำนวนขาราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30จำแนกตามกลุมดังนี้
ที่

ตำแหนง/กลุม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอำนวยการ
กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุมนโยบายและแผน
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หนวยตรวจสอบภายใน
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
11. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
12 กลุมกฎหมายและคดี
รวมทั้งสิ้น

ขาราชการ

ลูกจาง

1
3
3
8
4
4
6
9
2
1

7
2
1
1
-

1
2
44
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ที่มา กลุมบริหารงานบุคคล สพม. 30ขอมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563

7.2จำนวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

ที่
1.
2.
3.
4.

ตำแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา
ขาราชการครู
พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง

จำนวน(คน)
60
1,674
158
45

รวม

1,937
ที่มา กลุม บริหารงานบุคคล สพม. 30ขอมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563

7.3การจำแนกขนาดของสถานศึกษา
ที่
1.
2.
3.
4.

ขนาดสถานศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก <500 คน
โรงเรียนขนาดกลาง 500-1,499 คน
โรงเรียนขนาดใหญ 1,500-2,499 คน
โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ >2,500 คน
รวม

จำนวน(โรง)
19
13
1
4
37

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.30 ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
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8.ขอมูลนักเรียนและหองเรียน
ที่

ระดับชั้น

1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนตน
2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้ง 2 ระดับ

จำนวนนักเรียน(คน)/จำนวนหองเรียน(หอง)
นักเรียนชาย นักเรียนหญิง นักเรียนรวม หองเรียน
2,878
2,541
2,536
7,955

3,075
3,126
3,083
9,284

5,953
5,667
5,619
17,239

174
170
172
561

1,743
1,756
1,567
5,075
13,030

2,963
2,890
2,628
8,481
17,765

4,706
4,646
4,204
13,556
30,795

149
148
148
445
961

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.30 ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

9. รายชื่อโรงเรียนดีประจำตำบลจำนวน 4 โรงเรียน
ที่
1
2
3
4

โรงเรียน
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
โรงเรียนชีลองวิทยา
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
โรงเรียนกุดตุมวิทยา

อำเภอ
ภักดีชุมพล
เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ

10. รายชื่อโรงเรียนในฝน จำนวน 13 โรงเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

โรงเรียน
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
โรงเรียนบานแทนวิทยา
โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
โรงเรียนคูเมืองวิทยา
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
โรงเรียนคอนสวรรค
โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
โรงเรียนเริงรมยวิทยาคม

อำเภอ
เมืองชัยภูมิ
หนองบัวแดง
ภูเขียว
บานแทน
แกงครอ
คอนสาร
หนองบัวแดง
หนองบัวระเหว
บำเหน็จณรงค
ภักดีชุมพล
คอนสวรรค
เทพสถิต
บำเหน็จณรงค
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11. รายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากลจำนวน 8 โรงเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงเรียน
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
โรงเรียนแกงครอวิทยา
โรงเรียนภูเขียว
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
โรงเรียนบานเขวาวิทยายน
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก

อำเภอ
เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
แกงครอ
ภูเขียว
จัตุรัส
บานเขวา
คอนสาร

12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.รอบสาม
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ตั้งแตปการศึกษา 2554-2561 โรงเรียนมัธยมศึกษาใน
สังกัดสพม.30 เขารับการประเมินภายใน 5 ป ครบทั้ง 37 โรงเรียน ผานการรับรองจาก สมศ. จำนวน 22
โรงเรียน โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช
ดี
ดีมาก
รวม

จำนวนสถานศึกษา
4
33
37

รอยละ
10.81
89.19
100

13. โรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนภารกิจเรงดวนตามประเด็นปฏิรูปการศึกษา
โรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนภารกิจเรงดวนเพื่อรองรับนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามประเด็นปฏิรูปการศึกษา ใหเกิดผลเปนรูปธรรม มีโรงเรียนในโครงการ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โครงการ
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนสุจริต
การยกระดับความรูภาษาอังกฤษ
วิถีพุทธ
ศตวรรษที่ 21
ทวิภาคี-ทวิศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง

จำนวนโรงเรียน
25
10
3
37
37
29
16
6
37
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14. ผลการดำเนินงาน
จากการดำเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.2562 สรุปผลไดดังนี้
1. ดานคุณภาพการจัดการศึกษา
จากการดำเนินงานที่ผานมา แมวาจะมีการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาหลัก 8 กลุมสาระ ไดแก
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ และการงานอาชีพ อยางเขมขน
มีการพัฒ นาครู พั ฒ นาหลักสูตรอยางตอเนื่อง แตผลการทดสอบทางการศึกษาระดั บชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET)
ของวิ ชาหลั กมี ค าเฉลี่ ยยั งไม เป นที่ น าพอใจ อั น เนื่ องมาจากกระบวนการการจั ดการเรี ยนรู และการวั ดและการ
ประเมินผลการเรียนรูขาดทักษะการใชเครื่องมือที่หลากหลาย มีคุณภาพ และขาดทักษะการเลือกใชสื่อ เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับเด็กในแตละชวงวัย นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนสวนหนึ่งที่อานไมออก เขียนไมได และไมมีนิสัยรักการอาน
สงผลใหการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ปการศึกษา 2560– 2561มีคาคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
1) ผลการสอบ O-NETระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (4 กลุมสารระการเรียนรู)
ปการศึกษา
ที่
กลุมสาระการเรียนรู
2560
2561 ผลตาง ระดับประเทศป 61
1 ภาษาไทย
46.89
53.49 +6.60
54.42
2 คณิตศาสตร
25.25
28.86 +3.61
30.04
3 วิทยาศาสตร
31.69
35.86 +4.17
36.10
4 ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
28.79
28.19 -0.06
29.45

ที่
1
2
3
4
5

2) ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (5 กลุมสาระการเรียนรู)
ปการศึกษา
กลุมสาระการเรียนรู
ผลตาง
2560
2561
ภาษาไทย
45.90
43.85
-2.05
คณิตศาสตร
21.13
26.67
+5.54
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
32.50
33.60
+1.10
วิทยาศาสตร
27.80
29.50
+1.70
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
23.56
26.88
+3.32

ระดับประเทศป 60
43.85
30.72
65.61
30.51
31.41

ที่มา : กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.30 ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จากตารางดังกลาวเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบพัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปการศึกษา 2560 กับปการศึกษา 2561 ที่ผานมา พบวา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีกลุมสาระ
การเรียนรูมีการพัฒนาสูงกวาปการศึกษาที่ผานมาคือกลุมวิชาภาษาไทยกลุมวิชาคณิตศาสตร และกลุมวิชาวิทยาศาสตร
แตยังมีคาคะแนนต่ำกวาคะแนนของประเทศสวนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6มีกลุมสาระการเรียนรูมีการพัฒนา
สูงกวาปการศึกษาที่ผานมาคือ กลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชาคณิตศาสตร และกลุมวิชาวิทยาศาสตร แตยังมีคาคะแนน
ต่ำกวาคะแนนของประเทศโดยในปการศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศกำหนดวิชาในการทดสอบ
ทางการศึ กษาระดั บ ชาติ ขั้น พื้ น ฐาน(O-NET) ในระดับ มัธ ยมศึกษาป ที่ 3 เหลือเพีย ง 4 กลุม สาระการเรีย นรู
และระดั บ ชั้ น มั ธยมศึกษาป ที่ 6 เหลือเพี ย ง 5 กลุ มสาระการเรีย นรูห ลั ก ส วนในกลุ มสาระการเรี ยนรูที่ เหลื อ
ใหสถานศึกษาเปนผูออกขอสอบและจัดสอบเอง
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2. ดานโอกาสทางการศึกษา
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แมวาจะเปดโอกาสใหสามารถจัดการศึกษาไดหลากหลายรูปแบบ
ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอั ธยาศั ย รวมถึงมีการสงเสริม สนับ สนุน ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคม หรือภาคสวนตางๆ เขามามีสวน
รวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินงานดังกลาว พบวาไมสามารถนำไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
การเที ยบโอนความรูระหวางการศึกษาในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศั ยยังมีความยุงยาก ซับ ซอนในการ
ปฏิ บั ติ งาน ส งผลให ป ระชากรวั ย เรีย น ผู ด อ ยโอกาสบางส ว น ไม ส ามารถเขาถึงการรับ บริก ารทางการศึ กษา
โดยเฉพาะผูที่อยูในทองถิ่นหางไกลทุรกันดาร ยากจน ถูกทอดทิ้ง
3. ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การกระจายอำนาจการบริหารจัดการสูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พบวา การมี
สวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการยังไมสามารถดำเนินการไดอยางเปนรูปธรรม การพัฒนาผูบริหาร
การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา การสรางความเขมแข็งตอองคคณะบุคคล ทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา ตลอดจนความรวมมื อของผูป กครอง ชุมชน หน วยงานภาครัฐ และเอกชน จึงเป นสิ่ งจำเป น
ต อ การบริ ห ารจั ด การศึ กษา ซึ่ งจะเป น กลไกนำไปสู ก ารบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ ยั งพบว า
จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จึงเปนปจจัยที่ไมสามารถสะทอนใหเห็นการจัดการศึกษา
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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สวนที่ 2

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

2.1 ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
วิสัยทัศนประเทศไทย

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒ นาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อตอบสนองตอผลประโยชนแหงชาติ
อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถานบันหลักของชาติ และปราศจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุข เปนปกแผน มีความมั่งคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุ ษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงาน และอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติ
ประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคงหมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
ทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมืองเชน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยที่เขมแข็ง
เปนศูนยกลางเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นำไปสูการบริหารประเทศ
ที่ตอเนื่อง และโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อ
พัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได
ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ มีความมั่นคงของอาหารและพลังงาน และน้ำ มีที่อยู
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
ความมั่งคั่ง หมายถึงประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืนจนเขาสู
กลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุข ไดรับผลประโยชนจากการ
พัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการ
สหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยูใตเสนความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมี
ความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อใหสามารถสรางรายได
ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพื่อใหสอด
รับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปและประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสำคัญของการเชื่อมโยงภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความ
สมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปน
เครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ความยั่งยืนหมายถึงการพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน ใหเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใช การรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับ
และเยียวยาของระบบนิเวศนการผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากขึ้น และสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอ
สังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและ
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ให ความสำคั ญ กั บ การมี ส ว นร ว มของประชาชน และทุ ก ภาคสว นในสังคมยึด ถือ และปฏิ บั ติ ต ามปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตรชาติ

เพื่อใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง
ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปาหมายการพัฒนา
ประเทศขางตน จึงจำเปนตองกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทำใหประเทศไทยมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและ
ทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได รับการพั ฒ นายกระดั บไปสูการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพิ่มและพัฒนากลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมที่จะสรางและ
เพิ่ มศั กยภาพในการแข งขั น ของประเทศ เพื่ อยกระดั บ ฐานรายได ของประชาชนในภาพรวมและการกระจาย
ผลประโยชน ไปสู ภ าคส วนต างๆ ได อย างเหมาะสม คนไทยได รั บ การพั ฒ นาให เป น คนดี เก ง มี วิ นั ย คำนึ งถึ ง
ผลประโยชนสวนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห สามารถ "รู รับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมไดอยางตอเนื่อง
สามารถเขาถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการและกระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีใครถูกทิ้งไว
ขางหลัง
การพัฒนาประเทศในชวงเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาความมั่นคง
เศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่งแวดลอม โดยการมี สวนรวมของทุ กภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ”โดยประกอบดวย
6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมายและ
ประเด็นการพัฒนา ดังนี้
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า นความมั่ น คง มี เป าหมายการพั ฒ นาที่ ส ำคั ญ คือ ประเทศชาติมั่ น คง ประชาชน
มีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติสังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือเทคโนโลยีและระบบ
ฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความ
รุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหา ดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ใชกลไกในการแกปญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึง
ประเทศเพื่ อ นบ าน และมิ ต รประเทศทั่ ว โลกบนพื้ น ฐานของหลั ก ธรรมาภิ บ าลเพื่ อ เอื้ อ อำนวยประโยชน ต อ
การดำเนินการของยุทธศาสตรชาติดานอื่นๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กำหนด
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
มีเปาหมายการพัฒนา ที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด
3 ประการ ไดแก (1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต
และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอื่นๆ
นำมาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม
(2) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒ นาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตางๆ ทั้งโครงขาย
ระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อ
ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของ
ผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหมรวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับ
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ยุทธศาสตรที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุน
จากภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหมขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนใน
เวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำ
ของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
มีเปาหมาย การพัฒ นาที่สำคัญเพื่อพัฒ นาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ
โดยคนไทย มีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถอดออม โอบออมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรมและเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด
ที่ถูกตอง มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม และอนุรักษภาษาทองถิ่น
มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตสูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด
ผูประกอบการ เกษตรยุคใหมและอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
มีเปาหมาย การพัฒนาที่ใหความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม
ชุมชน ทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทำเพื่อสวนรวม
การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของคนไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม
และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และ
สังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
มีเปาหมาย การพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งดานสังคม
เศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล อม ธรรมาภิ บ าล และความเป น หุน สวนความรวมมือระหวางกัน ทั้ งภายในและภายนอก
ประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกำหนดยุทธศาสตรและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เกี่ยวของได
เขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดโดยเปนการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน
ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสำคัญกับการสรางสมดุลทั้ง 3 ดาน อันจะ
นำไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง
6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มีเปาหมาย การพัฒ นาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐ
ที่ทำหนาที่ในการกำกับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน มีมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล
ปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญระบบ
การทำงานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
เปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
ได อย างสะดวก รวดเร็ ว และโปรงใส โดยทุก ภาคส ว นในสังคมต องรว มกัน ปลูก ฝงค านิ ย มความซื่อสั ตยสุ จ ริต
ความมั ธ ยั ส ถ และสร างจิ ต สำนึ กในการปฏิ เสธไม ย อมรับ การทุ จ ริตประพฤติมิ ช อบอย างสิ้ น เชิ ง นอกจากนั้ น
กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จำเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู
การลดความเหลื่อมล้ำ และเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพเปนธรรม
ไมเลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม

12

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

หลักการพัฒนาประเทศที่สำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”
จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12
การเตรียมพรอมดานกำลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากร ในทุกชวงวัย มุงเนน
การยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศ โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ
การหล อหลอมให คนไทยมีคานิ ย มตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป น คนดี มีสุขภาวะที่ดีมีคุณ ธรรมจริยธรรม
มีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีตอสังคมสวนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคลองกับความตองการในตลาดแรงงาน
และทักษะที่จำเปนตอการดำรงชีวิตในทศวรรษที่ 21 ของคนในแตละชวงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความ
พรอมของกำลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสูความเปนเลิศ การเสริมสรางใหคนมีสุขภาพดีที่เนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลด
ปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอมที่สงผลตอสุขภาพ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำใหความสำคัญ
กับการจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข ใหกับผูที่ดอยโอกาสและผูที่อาศัยในพื้นที่หางไกล
การจัดสรรที่ดิ นทำกิ น สนั บสนุ นในเรื่องการสรางอาชีพ รายได และสนับ สนุนการเพิ่มผลิตภาพ ผูดอยโอกาส
สตรี และผูสูงอายุ รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐใหมีความครอบคลุมและทั่วถึงในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ
สถานการณ แ ละแนวโน ม ของสั งคมไทย โครงสร างประชากรไทย เปลี่ ย นแปลงเข าสู สั งคม
สูงวัยอยางสมบูรณเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยป 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจำนวนสูงสุดและเริ่ม
ลดลงอยางตอเนื่อง คุณภาพของคนไทยทุกกลุมวัยยังมีปญหาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูของคนไทยยังอยูใน
ระดับคอนขางต่ำ นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญยังมีปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม และไมตระหนักถึงความสำคัญ
ของระเบียนวินัย ความซื่อสัตย และการมีจิตสาธารณะ
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย คานิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกงที่มีทักษะความรูความสามารถ
และพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยของประเทศไทยยังมีปญหาในดานคุณภาพคนในแตละ
ชวงวัย โดยผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ำ การพัฒนาความรู และทักษะของแรงงานไมตรงกับ
ตลาดแรงงาน ในขณะที่คนไทยจำนวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับ 12 วัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
ซึ่งสงผลตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต การพัฒนาในระยะตอไปจึงตองใหความสำคัญ
กับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพื่อใหคนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะที่ดี
ขึ้น คนทุกชวงวัยมีทักษะความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมใน
การพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบดวย (1) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและ
นอกหองเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพคนใหมี
ทักษะ ความรู และความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา อาทิ สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนาทักษะทาง
สมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ (3) ยกระดับคุณภาพ

13

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กใหมีการจัดทรัพยากรรวมกัน
ใหมีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรค และมีชีวิต
เปาหมายการพัฒนาที่ 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะทอนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1.2 คดีอาญามีสัดสวนลดลง
เปาหมายการพัฒนาที่ 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ 85
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีสติปญญาและความฉลาดทางอารมณเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไมต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน
ตัวชี้วัด 3 เด็กรอยละ 70 มีคะแนน EQ ไมต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน
ตัวชี้วัด 4 ผูเรียนในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 30 ตอป
เปาหมายการพัฒนาที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชาไมต่ำกวา 500
ตัวชี้วัด 3.2 การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการอานหาความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.3 การอานของคนไทยเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 85 ตัวชี้วัด
แนวทางการพัฒนา
1. ปรั บ เปลี่ ย นค า นิ ย มคนไทยให มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี วิ นั ย จิ ต สาธารณะ และพฤติ ก รรม
ที่พึงประสงค
- ส ง เสริ ม การเลี้ ย งดู ในครอบครั ว ที่ เน น การฝ ก เด็ ก ให รู จั ก การพึ่ งพาตั ว เอง มี ค วามซื่ อ สั ต ย มี วิ นั ย
มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่เปนกิจวัตรประจำวัน และใหพอแม
หรือผูปกครองเปนแบบอยางที่ดีใหเด็กสามารถเรียนรูและยึดถือเปนตนแบบในการดำเนินชีวิต
- สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย
จิตสาธารณะ รวมทั้งเรงสรางสภาพแวดลอมภายในและโดยรอบสถานศึกษาใหปลอดจากอบายมุขอยางจริงจัง
2. พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา
- สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม พัฒนาหลักสูตรการ
สอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เนนการพัฒนา
ทักษะสำคัญดานตางๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะดานความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการ
วางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรูจักประเมินตนเอง ควบคูกับการยกระดับบุคลากรในถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ใหมีความพรอมทั้งทักษะ ความรู จริยธรรม และความเปนมืออาชีพ สนับสนุนการผลิตสื่อสรางสรรคที่มีรูปแบบ
หลากหลายที่ใหความรูในการเลี้ยงดู และพัฒ นาเด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยแมและเด็ก วิธีการ
พัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม ผลักดันใหมีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหครอบคลุมทั้งการพัฒนา
ทักษะ การเรียนรูเนนการเตรียมความพรอมเขาสูระบบการศึกษาการพัฒนาสุขภาพอนามัยใหมีการพัฒนาการที่
สมวัย และมีการเตรียมทักษะการอยูในสังคมหีมีพัฒนาการอยางรอบดาน
- พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะ
การทำงานและการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน ปรับกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหเด็กมีการเรียนรูจากการ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง สอดคล องกั บ การพั ฒ นาการของสมองแต ล ะช ว งวั ย เน น พั ฒ นาทั กษะพื้ น ฐานด านวิท ยาศาสตร
เทคโนโลยี ดานวิศวกรรมศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานศิลปะ และดานภาตางประเทศ สนับสนุนใหเด็กเขารวม
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กิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียนที่เอื้อตอการพัฒนา ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่อง อาทิ การอาน
การบำเพ็ญประโยชนทางสังคม การดูแลสุขภาพ การทำงานรวมกันเปนกลุม การวางแผนชีวิต สรางแรงจูงใจให
เด็กเขาสูการศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาที่มุงการฝกทักษะอาชีพใหพรอมเขาสูตลาดงาน
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
- ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและจำนวนผูเรียนต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน ใหมี
การจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจำนวนที่เหมาะสมตามความจำเปนของพื้นที่ และโครงสรางประชากรที่มี
สัดสวนวัยเด็กลดลงอยางตอเนื่อง
- ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เนนสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนำ และสามารถกระตุน
การเรียนรูของผูเรียน สรางมาตรการจูงใจใหผูมีศักยภาพสูงเขามาเปนครูปรับระบบ ประเมิน วิทยฐานะทางวิชาชีพ
ใหเชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน
ที่เปนการพัฒนาสมรรถนะของครูอยางตอเนื่อง
- พั ฒ นาระบบประเมิ น คุณ ภาพมาตรฐานที่ สามารถวัดและประเมิน ผลคุณ ภาพผูเรีย น ทั้ งด านทั กษะ
ความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรูแตละระดับการศึกษา
- สงเสริมมาตรการสรางแรงจูงใจใหสถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เขารวมระบบทวิภาคี
หรื อ สหกิ จ ศึ ก ษา สร า งความรู ค วามเข า ใจให กั บ ผู ป ระกอบการ ครู ฝ ก หรื อ ครู พี่ เลี้ ย งให ร ว มการวางแผน
การจัดการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผูเรียน
- ขยายความรวมมือระหวางสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผูเชี่ยวชาญทั้งในและ
ตางประเทศ พั ฒ นาสาขาวิชาที่ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานสูความเปนเลิศ การพัฒ นางานวิจัยไปสูนวัตกรรม
รวมทั้งขยายการจัดทำและการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะใหมากขึ้น
- จัดทำสื่อการเรียนรู ที่เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบอุปกรณ สื่อสารเคลื่อนที่ให
ทุ ก คนทุ ก กลุ ม สามารถเข าถึ งง าย สะดวก ทั่ ว ถึ ง ไม จ ำกั ด เวลาและสถานที่ และใช ม าตรการทางภาษี จู งใจ
ใหภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอานและการเรียนรูที่มีคุณภาพและราคาถูก
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
เปาหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตั ว ชี้ วั ด 2.1 อั ต ราการเข า เรี ย นสุ ท ธิ (ที่ ป รั บ ปรุ ง ) ในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเท า กั บ ร อ ยละ 90
โดยไมมีความแตกตางระหวางกลุมนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหวางพื้นที่
ตั ว ชี้ วั ด 2.2 สั ด ส ว นนั ก เรี ย นที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ชั้ น ผ า นเกณฑ ค ะแนนร อ ยละ50
มีจำนวนเพิ่มขึ้น และความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหวางพื้นที่ และภูมิภาคลดลง
แนวทางการพั ฒ นา ขยายโอกาสการเข า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพให แ ก เ ด็ ก และเยาวชน
ที่ดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมถูกจำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพรางกาย
การดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่หางไกลที่ครอบคลุมตั้งแตการสรางรายไดของครัวเรือน การสนับสนุ น
คาเดิน ทางไปยังสถานศึกษา การปรับ ปรุงระบบคัดกรองและการให เงิน อุดหนุน ปจจัยพื้ น ฐานนักเรียนยากจน
ของ สพฐ. ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการใหทุนการศึกษาตอระดับสูง เพื่อปองกันไมใหเด็กนักเรียนออกจาก
โรงเรียนกลางคัน
2.3 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
สำนักงานเลขาธิการการศึกษาไดจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เพื่อใช
เปนแผนยุทธศาสตรระยะยาวสำหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาของประเทศ ไดนำไปใชเปนกรอบและแนว
ทางการพัฒนาและเรียนรูสำหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิตโดยจุดมุงหมายที่สำคัญของแผน
คือ การมุงเนนการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสรางงานได
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ภายใตบ ริบ ทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับ เคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิ ดสรางสรรค
รวมทั้ งความเป น พลวัตร เพื่ อใหป ระเทศไทยสามารถก าวขามกั บ ดักประเทศที่ มีรายไดป านกลางไปสู ป ระเทศ
ที่พัฒนาแลว ซึ่งภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ไดกำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุ
เปาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ไดแก การเขาถึงโอกาส ทางการศึกษา (Access) ความเทาเทียม
ทางการศึ ก ษา (Equity) คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษา (Quality) ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) และตอบโจทย บ ริ บ ท
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปขางหนา ดังนี้
วิสัยทัศน: คนไทยทุกคนไดรับการศึกษา และเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยาง
เปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. เพื่ อพั ฒ นาคนไทยให เป น พลเมื อ งดี มี คุ ณ ลั ก ษณะ ทั ก ษะและสมรรถนะที่ ส อดคล อ งกั บ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูจักสามัคคี และ
รวมมือผนึกกำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่ อ นำประเทศไทยก า วข า มกั บ ดั ก ประเทศที่ มี ร ายได ป านกลาง และความเหลื่ อ มล้ ำ
ภายในประเทศลดลง
ยุทธศาสตร
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิ ตและพั ฒ นากำลั งคน การวิจัย และนวัต กรรม เพื่ อสรางขี ด ความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
4.การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ปจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จ
การดำเนินการตามวัตถุประสงค เปาหมายของแตละยุทธศาสตรตามที่กำหนดไวในแผนการศึกษาแหงชาติ
จะประสบผลสำเร็จตามที่ระบุไวในแตละยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาหนวยงานทั้งระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาตองยึดถือเปนแนวทางในการ
ดำเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เปาหมายความสำเร็จใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแตละ
พื้นที่เพื่อการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในทุกชวงวัย ตองดำเนินการ ดังนี้
1. การสร างการรั บ รู ความเข าใจและการยอมรั บ จากผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย และประชาสั งคม
ในการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะตางๆ อยางกวางขวาง มุงเนนที่การจัดระบบการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และมุงเนนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในทุกระดับ
2. การสรางความเข าใจในเป าหมายและยุทธศาสตรการดำเนิ น งานของแผนฯ ของผู ป ฏิ บั ติ
ทุ ก หน ว ยงานทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให ก ารขั บ เคลื่ อ นแผนฯ ไปสู ก ารปฏิ บั ติ มี ก ารบริห ารจั ด การและการเชื่ อ มโยง
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการกำกับ
ดูแลแตละยุทธศาสตรใหเกิดการนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเปนกลไกสนับสนุนใหบรรลุผลอยางเปนรูปธรรม
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3. การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น ข องการจั ด การศึ ก ษา จากการเป น ผู จั ด การศึ ก ษาโดยรั ฐ
มาเปนการจัดการศึกษาโดยทุกภาคสวนของสังคม ที่มุงการจัดการศึกษาเพื่อความเทาเทียมและทั่วถึง (Inclusive
Education) ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับคุณ ซึ่งสอดคลองกับเปาหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals)
4. การจัดใหแผนการศึกษาแหงชาติเปนเสมือนแผนงบประมาณดานการจัดการศึกษาของรัฐ
ระบบการจัดสรรงบประมาณประจำปใหยึดแผนงาน โครงการและเปาหมายการพัฒนา ที่กำหนดไวในยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เปนหลักในการพิจารณา เพื่อใหการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาเปนไปในทิศทาง
และเปาหมายการพัฒนาผูเรียนแตละชวงวัย และการพัฒนากำลังคนตามความตองการของตลาดงานและประเทศ
เพื่อการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร ตัวชี้วัดในชวงเวลาที่กำหนด
5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสรางการบริหารงานใหมี
ความชัดเจนในดานบทบาท หนาที่และการกระจายอำนาจและการตัดสินใจจากสวนกลางสูระดับภูมิภาคและสถานศึกษา
ราวทั้ งการปรับระบบการบริห ารจัดการ และการบริห ารงานบุคคลในแตละระดับให สงเสริม สนับ สนุนการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณภาพ ผูเรียนไดรับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐานอยางเสมอภาคและเทาเทียม
6. การสรางระบบขอมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงาน ตอสาธารณชนจะเปน
กลไกในการสรางการรับรูของผูจัดการศึกษาและผูเรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความ
รับผิดชอบตอผูเรียน ผานระบบการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อใหรัฐสามารถใชเครื่องมือทางการเงิน
ในการกำกับการดำเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติและนโยบายรัฐบาล
2.4 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2563
ก. บทนำ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ หนาที่ของรัฐ มาตรา ๕๔ บัญญัติวา “รัฐตอง
ดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมี
คุ ณ ภาพโดยไม เ ก็ บ ค า ใช จ า ย” และคำสั่ ง หั ว หน า คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่ อ ง
ใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ป โดยไมเก็บคาใชจาย ตามนัยขอ ๓ กำหนดวา “ใหสวนราชการที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานดำเนินการจัดการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ๑๕ ป ใหมีมาตรฐานและคุ ณภาพ โดยไมเก็ บ
ค าใช จ าย” และตามหมวด ๖ แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา ๖๕ บั ญ ญั ติวา “ให รัฐ พึ งจัดให มียุท ธศาสตรช าติ
เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพือ่ ใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตางๆ ใหสอดคลอง
และบูรณาการกันเพื่อใหเกิดการผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว”อนึ่ง ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐)
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดกำหนดวิสัยทัศน ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และไดกำหนด
ยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศนไว ๖ ยุทธศาสตร คือ
๑. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
๒. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
๓. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
๔. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๕. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๖. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตรชาติเปนอยางยิ่ง
เพราะเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ซึ่งเป น ยุทธศาสตรที่เน นการวางรากฐานการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย ของประเทศ
อยางเปนระบบ โดยมุงเนนการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนทรัพยากรมนุษยที่ดี เกง
และมีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปขางหนาไดอยางเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะตองมี
ความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง
มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ ๓ และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัย
รักการเรียนรูและการพั ฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย ที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด
ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนา
ประเทศไปสูเปาหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพั ฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปน
ธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ยั่งยืน ” สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน จึงได กำหนดนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแหงชาติพ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่
ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยไดกำหนด วิสัยทั ศน พัน ธกิจ เปาประสงค และมาตรการและแนวทางในการ
ดำเนินการ ดังนี้
ข. วิสัยทัศน
“สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
ค. พันธกิจ
๑. จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
๔. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึง
และเทาเทียม
๕. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง
และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs)
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐
ง. เปาหมาย
๑. ผู เ รี ย นมี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ
อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
๒. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่นๆ ไดรับ
การพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ
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๓. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ มีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พรอมกาวสูสากล
นำไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
๔. ผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาสและกลุมที่อยูในพื้นที่
หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ
๕. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป น บุคคลแหงการเรียนรู มีความรูและจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
การบริห ารจั ดการเชิ งบู รณาการ มี การกำกับ ติดตาม ประเมิน ผล มีระบบขอมูลสารสนเทศที่มีป ระสิทธิภ าพ
และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกำหนดนโยบายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยยึดหลัก
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคต เปนแนวทางในการจัด
การศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุงสู Thailand ๔.๐ ดังนี้
นโยบายที่ ๑ ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
นโยบายที่ ๒ ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
นโยบายที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
นโยบายที่ ๔ ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
นโยบายที่ ๕ ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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2.5 ทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ก. วิสัยทัศน (Vision)
“สรางคนดี มีปญญา พึ่งพาตนเอง”
ข. พันธกิจ (Mission)
1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตร
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรฐานสมรรถนะสู
หลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจำเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
3. สงเสริมและสนับสนุนใหจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ ผานแนวทางการ
จัดการเรียนรูเชิงรุก และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียนที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ มีทักษะ
การคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพและเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
4. สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชำนาญการในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
และมีเหตุผลเปนขั้นตอน
5. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาที่เนนการมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอ
คุณภาพการศึกษา
ค. คานิยมองคกร(Corporate Culture)
“มุงผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม บริการดวยใจ โปรงใสสะอาด”
ง. กลยุทธสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
จากยุ ทธศาสตร วิสั ย ทั ศน พั น ธกิจ และเป าหมาย สำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน
จึงกำหนดกลยุ ทธ เป าประสงค จุดเน น ของสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ที่ ส อดคล อ งกั บ นโยบายสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ดังตอไปนี้
บทนำ

นโยบายที่ ๑ ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ

นโยบายดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ เปนการจัดการศึกษาเพื่อมุงเนน
การพัฒ นาผูเรียนทุกคน ใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมือง
โลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะมีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน
สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เปนผูเรียนที่มี
ความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหมทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพ
ติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตางๆ เปนตน
ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาที่มีอยูในปจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเนนการจัดการศึกษา
ใหเหมาะสม สอดคลองกับบริบทของพื้นฐาน สภาพทางภูมิศาสตร ดานเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกตาง
ทางด านสั งคม วั ฒ นธรรม เชื้ อชาติ เช น การจัดการศึกษาเขตพั ฒ นาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต
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การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร พื้นที่สูง
ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสไดรับการพัฒนาสอดคลองกับบริบทของ
พื้นที่ ไดรับการบริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ เปนตน
เปาประสงค
๑. ผู เรีย นทุ กคนที่ มี พฤติ กรรมที่ แสดงออกถึ งความรั กในสถาบั น หลั กของชาติ ยึ ดมั่ น การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
๒. ผู เรีย นทุ กคนมี ทั ศนคติ ที่ดีตอบานเมือง มีห ลักคิดที่ถูกตอง เปน พลเมืองดีของชาติ มีคุณ ธรรม
จริยธรรม มีคานิยมที่ พึงประสงค มีจิตสาธารณะ มี จิตอาสา รับ ผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม
ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
๓. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย
อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตางๆ เปนตน
4. ผูเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
๕. ผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร
เชน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน ไดรับการบริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
และเหมาะสมตรงตามความตองการ
ตัวชี้วัด

1.รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
๒. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมืองมีหลักคิดที่ถูกตองเปน
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา
รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
๓. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่
มีผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย
อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน
๔.รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
5.จำนวนสถานศึกษาที่นอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กำหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
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มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
๑. พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกที่ดี
เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ
มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี
มีวินัย และรักษาศีลธรรม
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
๑.๑สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตาม
มาตรการที่กำหนด
๑.๒ สถานศึกษา
(๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาโดยนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัวและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กำหนด
(๒) จั ดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจั ดกิ จ กรรมการเรียนรูให ผูเรีย นแสดงออกถึงความรั ก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยม
ที่พึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
๒. พัฒนาผูเรียนมีความใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกระดับความรุนแรง
ที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ
เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบ
ใหมทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน
การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาที่มีอยูใน
ปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
๒.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตาม
มาตรการที่กำหนด
๒.๒ สถานศึกษา
(๑) พัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบตอความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน
การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนรูจักวิธีการ
ปองกัน และแกไขหากไดรับผลกระทบจากภัยดังกลาว
(๒) มีมาตรการและแนวทางการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
(๓) จัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหมีความมั่นคงปลอดภัย
(๔) มีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือผูเรียน ในการแกปญหาตางๆ ไดรับคำปรึกษา
ชี้แนะและความชวยเหลืออยางทันการณ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบมนิสัย
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บทนำ

นโยบายที่ ๒ ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ใหความสำคัญกับศักยภาพและคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษยเปนสำคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษยเปนป จจัยขับ เคลื่อนสำคัญในการยกระดับการพั ฒนา
ประเทศในทุกมิติไปสูเปาหมายการเปนประเทศที่พัฒนาแลว มีขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ”
ดังนั้น การพัฒ นาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการจึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ดำเนินการใหสอดคลองกันโดยเนนปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ใหเปนสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และ
ความถนัด อยางเต็มศักยภาพ มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเปนเลิศ
ดานทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีทักษะความรูดานดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
สูการเปนคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เปนนักคิด เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร เปนผูประกอบการ เปน
เกษตรกรยุคใหม และอื่น ๆ สอดคลองกับความตองการของประเทศ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถ
ทำงานรวมกับผูอื่นไดภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมี
สุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
เปาประสงค
๑. ผูเรียนทุกระดับใหมีความเปนเลิศ มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เปนนักคิด
เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร
๓. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด

๑. จำนวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูที่สอดคลองกับทักษะที่จำเปนใน
ศตวรรษที่ ๒๑
๒. ผูเรียนระดับ มัธยมศึกษาผ านการประเมิ น สมรรถนะที่ จำเปน ด านการรูเรื่องการอ าน (Reading
Literacy) ด านการรูเรื่องคณิ ตศาสตร (Mathematical Literacy) และด านการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
๓. รอยละของผูเรียนที่มีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ นำไปสูความเปนเลิศดานวิชาการตามความสามารถ ความสนใจ
มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ ๒๑ สรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) ศึ ก ษาวิ เคราะห วิ จัย และพั ฒ นาเครื่องมื อ วัด แวว และรวบรวมเครื่อ งมื อวัด แววจาก
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
(๒) สงเสริมสนับสนุน ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการวัดแววความถนัดทางการ
เรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวใหผูเรียนคนหา
ตนเอง นำไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมที่จะพัฒนาตอยอดไปสูความเปนเลิศดานทักษะอาชีพที่ตรงตาม
ความตองการและความถนัดของผูเรียน
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(๓) ศึกษา วิเคราะหความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแตจำนวนงบประมาณ
ในการสนับสนุนสถานศึกษาและผูเรียนอยางเพียงพอ และเหมาะสมวิธีการจัดสรร วิธีการดานระบบบัญชี การเบิกจาย
และการติดตาม ตรวจสอบ เปนตน เพื่อกระจายอำนาจใหสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ
(๔) ส งเสริ ม สนั บ สนุ น ให สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และสถานศึ ก ษาจั ด ทำแผนงาน
โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผูเรียนตามความถนัด ความสนใจ และความตองการพัฒนา ทั้งดานวิชาการ
ดานอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแตระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
(๕) กำกับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา พรอมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตอ
กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒. สถานศึกษา
(๑) ดำเนินการวัดแววผูเรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพ และความถนัด
โดยจั ด การเรี ย นรู ผ านกิ จ กรรมการปฏิ บั ติ จ ริ ง (Active Learning) เช น การจั ด การเรี ย นรู ต ามกระบวนการ
๕ ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา
(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เปนตน โดยสงเสริมให
ครู จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ย นให ผู เรี ย นเรี ย นรู ด ว ยตนเองผ านระบบดิ จิ ทั ล (Digital Learning
Platform)
(๒) ปรับเปลี่ยนอัตลักษณของสถานศึกษาใหมุงเนนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีความเปนเลิศ
ทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเรียน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ใหเปน
คนที่สมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ
(๓) สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
ความเปนเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
(๔) สงเสริม สนับ สนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับ การพัฒ นาเพื่อปรับ เปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยเนนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคลตามความตองการ
และความถนัดของผูเรียน
(๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนมีความเปนเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ ๓ เพิ่มเติมอยางนอย ๑ ภาษา
(๖) ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผูเรียน โดยมุงเนนการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดใหมีการวัดประเมินจากสวนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
(๗) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
บทนำ

นโยบายที่ ๓ ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย

นโยบายด านการพั ฒ นาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษยมุงเน น การพั ฒ นาทรัพ ยากร
มนุษยเริ่มตั้งแตประชากรวัยเรียนทุกชวงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกชวงวัย ผูเรียนที่มีความตองการดูแลเปนพิเศษ ใหมีความพรอมทั้ง
ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรูไดดวยตนเอง
มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมสามารถดำรงชีวิตอยางมีคุณคาโดยการ
พัฒ นาระบบการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม
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พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต ผูเรียนสามารถกำกับการเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเนื่องแมจะออก
จากระบบการศึกษาแลว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลายและการพัฒนาและรักษากลุม
ผูมีความสามารถพิเศษของพหุปญญาแตละประเภทเสริมสรางใหผูเรียนมีลักษณะนิสัยมีความรักในสุขภาพและ
พลานามัยและพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา เปนผู
ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตองตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหนาที่ของตน โดยครูตอง
มีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง และเปนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง เพื่อประโยชนในการพัฒนาผูเรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุค
ใหม โดยปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือ ผูอำนวยการการเรียนรูทำหนาที่กระตุน สรางแรง
บั น ดาลใจ แนะนำวิ ธี เ รี ย นรู แ ละวิ ธี จั ด ระเบี ย บการสร า งความรู ออกแบบกิ จ กรรมและสร า งนวั ต กรรม
การเรียนรูใหผูเรียนและมีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
เปาประสงค
๑. หลั ก สู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน มี การพั ฒ นาที่ส อดคลองกับ แนวโน มการพัฒ นาของ
ประเทศ
๒. ผูเรียนไดรับการพัฒ นาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคลองกับ
ทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่
เปนพหุวัฒ นธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแตละชวงวัยและนำไป
ปฏิบัติได
๓. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนำไปสูการพัฒนานวัตกรรม
๔. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคลอง
กับความตองการของประเทศ
๕. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
๖. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคำปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรูหรือ
ผูอำนวยการการเรียนรู
๗. ครู มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเปนแบบอยางดานคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัด

๑. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)
๒. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวา
รอยละ ๕๐ ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
3. ร อ ยละผู เรี ย นที่ จ บการศึ กษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๓ ชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ ๖ มี ทั กษะการเรี ย นรู
ที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัดและความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได
4. ผูเรีย นทุกคนมีทักษะพื้ น ฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชี วิตอยูในสั งคมไดอยางมีความสุ ข
มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม
5. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยางมี
ความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
6. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคำปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรู
หรือผูอำนวยการการเรียนรู
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มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
เปนมาตรการสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางใหเปนหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคลองกับ
ทั ก ษะที่ จ ำเป น ในศตวรรษที่ ๒๑ เอื้ อ ต อ การพั ฒ นาสมรรถนะผู เรี ย นเป น รายบุ ค คลอย างเหมาะสมทุ ก ด า น
ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทั้ง ๔ ดาน(รางกาย จิตใจ อารมณ
และสติปญญา) สอดคลองกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ ๒๑
(๒) สงเสริมใหครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูอำนวยการการ
เรียนรู ผูใหคำปรึกษา หรือใหขอเสนอแนะการเรียนรู และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียนใหสอดคลอง
กับหลักสูตร
๑.๒ สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง เนนการพัฒนา
ผูเรียนเปนรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูใหตอบสนองตอความตองการ
ของผูเรียนและบริบทของพื้นที่
๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียนการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒.1 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
ผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีวินัย มี
ทั ก ษะที่ จ ำเป น ในศตวรรษที่ ๒๑ มี ทั ก ษะด า นการคิ ด วิ เคราะห สั ง เคราะห มี ทั ก ษะด า นภาษาไทยเพื่ อ ใช
ในการเรียนรู มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี ไดรับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำ นำไปสูการมีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม มีทักษะ
พื้นฐานในการดำรงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุขโดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
๒.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) สงเสริม สนั บ สนุ น ให สำนักงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา และสถานศึ กษาจัด การศึกษาเพื่ อ
พัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีความยืดหยุน
ทางดานความคิด สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม ใหมีคุณลักษณะ
- เปนไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
- มีทักษะทางดานภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ เพื่อใชเป น
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ
- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนำไปสูการพัฒนานวัตกรรม
- มีความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- มี ทั ก ษะทางด า นภาษาไทย เพื่ อ ใช เป น เครื่ อ งมื อ ในการเรีย นรู มี นิ สั ย รั ก การอ า น
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓
(๒) ประสานการดำเนิ น งานเพื่ อทดสอบทางการศึ กษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ วิเคราะหผลการประเมินเพื่อเปนฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
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(๓) สงเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูเพื่ อ
การวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได
(๔) สร า งกลไกของระบบแนะแนวทางการศึ ก ษาเพื่ อ ส ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู ต าม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ
(๕) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่ มศักยภาพผูเรี ยนที่ มีความรูและทั กษะดาน
วิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นำไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัด
กิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะ
ที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
(๖) กำกับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา
๒.๒ สถานศึกษา
(๑) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(๒) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น (Independent
Study : IS)
(๓) สงเสริม สนับสนุนครูใหจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรูและระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชน
- ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคำถาม
- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี
- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา
- ความรูและทักษะในดานศิลปะ
- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ
(๔) จัดกิจกรรมพัฒ นาผูเรียนที่มีความรูและทั กษะดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ
นักประดิษฐ เปนนวัตกร นำไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และ
สนับสนุนใหผเู รียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุข
ทั้งดานรางกายและจิตใจเมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ
ไดตามความถนัด ความตองการ และความสนใจของตนเอง
(๕) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and EmotionalLearning : SEL)
(๖) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.3 พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการดูแลเปนพิเศษ
เปนการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความตองการจำเปนพิเศษเฉพาะบุคคล โดยแนวทางการดำเนินการ
(๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงสำหรับ
เด็กพิการและเด็กดอยโอกาส
(๒) สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา สงเสริม สนับ สนุน การจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒ นา
หลั กสู ต ร และสื่ อการเรีย นการสอนที่ เหมาะสมสำหรับ เด็กพิ การและเด็กดอยโอกาสในรูป แบบที่ห ลากหลาย
เหมาะสมกับบริบท และความตองการจำเปนพิเศษเฉพาะบุคคล
(3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณดานการศึกษา
ที่เหมาะสมกับบริบทและความตองการจำเปนพิเศษ
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(4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมใหสถานศึกษานำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการ การใหบริการ และการเรียนรู
(5) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะ ประสบการณ มีเจตคติที่ดีตอการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส
(6) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนันสนุนการพัฒนาภาคีเครือขาย (Education Partnership)
ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส
๓. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชสนับสนุนการเรียนรูใหแกผูเรียนทุกระดับ
การจัดการศึกษา
เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาวิธีการ
เรียนรูของตนเอง ตามความตองการ และความถนัด ของผูเรียนสามารถสรางสังคมฐานความรู (Knowledge Based Society) ของตนเอง เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดยแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) จัดหา พัฒนา ขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตางๆ หนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
(๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนอง
ตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล
(๓) สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีอุปกรณดิจิทัล (Digital device) เพื่อเปนเครื่องมือในการ
เขาถึงองคความรู และการเรียนรูผานระบบดิจิทัล อยางเหมาะสมตามวัย
(๔) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเรียนรู
ดวยตนเองผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล
3.๒ สถานศึกษา
(๑) ประยุกตใชขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตางๆ หนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
(๒) จั ด การเรี ย นรู ผ านระบบดิ จิ ทั ล (Digital Learning Platform) เพื่ อ ตอบสนองต อ การ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานการเรียนรูผาน
ระบบดิจิทัล
๔. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพครู จึ ง ต อ งดำเนิ น การตั้ ง แต ก ารผลิ ต และการพั ฒ นาครู อ ย า งต อ เนื่ อ ง
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตองรวมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒ นาครู
ใหเปนไปตามเปาประสงค มีการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย างตอเนื่ องครอบคลุมทั้ งเงิน เดื อน เสน ทางสายอาชีพ การสนั บ สนุนสื่ อการสอน
และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญดาน
การสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผูเรียนโดยตรง
๔.๑ การผลิตครูที่มีคุณภาพ
การผลิตครูที่มีคุณภาพ เปนมาตรการการสรางความรวมมือกับสถาบันการผลิตครู ใหผลิตครูที่มี
จิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง และเปนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม
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๔.๒ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพั ฒ นาครูและบุคลากรทางการศึ กษา เปน มาตรการที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน จะตองดำเนินการเพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหนาที่
ของตน โดยพัฒ นาใหเปนครู เปนครูยุคใหม ปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือ “ผูอำนวยการ
การเรี ย นรู ” ปรับ วิธีส อน ให เด็ ก สามารถแสดงความคิ ด เห็ น แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู และทำกิจ กรรมในชั้ น เรี ย น
ทำหน าที่ กระตุ น สรา งแรงบั น ดาลใจ แนะนำวิธีเรีย นรูและวิธีจัด ระเบี ย บการสรางความรู ออกแบบกิจ กรรม
และสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน มีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหครู ศึกษาวิเคราะห ความตองการ
จำเปนในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร
(๒) สำนั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษา จัดให มีห ลั กสูตรและกรอบแนวทางในการพั ฒ นาครู
ที่เชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)
(๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา
หรือหนวยงานอื่นๆ จัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหตรงตามความตองการและความขาดแคลน
(๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและ
เขารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนดที่เชื่อมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)
(๕) สำนั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึกษา สงเสริมและพั ฒ นาครูและบุ คลากรทางการศึ กษาใน
รูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
(๖) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมี
ความรูทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ สอดคลองกับภารกิจและหนาที่ของตน(๗) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม พัฒนา และยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ
โดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR)
ตามเกณฑที่กำหนด
(7) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูใหสามารถออกแบบการเรียนรู การ
จั ด การเรี ย นรู ใ ห ส อดคล อ งกั บ การวั ด ประเมิ น ผลที่ เ น น ทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง (Higher Order Thinking)
ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(8) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการ
เรียนรูสำหรับผูเรียนที่มีความแตกตาง (Differentiated Instruction)
(9) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสราง
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
(๑0) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครู ใหมีความรูความสามารถจัดการ
เรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๑1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสำหรับผูเรียน
ที่มีความตองการจำเปนพิเศษตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(๑2) สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษา สงเสริมสนับ สนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาตนเองผานระบบ Onlineและแบบ Face - to - Face Training
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(๑3) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ปรั บ ปรุ ง ระบบตรวจสอบ ติ ด ตาม และประเมิ น
ประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความมุงหมาย และหลักการ
จัดการศึกษาขอกำหนดดานคุณภาพ และแผนการศึกษาแหงชาติ
(๑4) สำนั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษา นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป น
เครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแตการจัดทำฐานขอมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
๑) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผานระบบดิจิทัล เพื่อใชในการพัฒนาผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
๒) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เชน การพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ และผูเรียนที่มีความแตกตาง เปนตน
๓) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องผานระบบดิจิทัล
๔) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ
๕) พัฒนาครูใหมีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร (Coding)

บทนำ

นโยบายที่ ๔ ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

นโยบายการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา เนนการสรางโอกาสใหเด็กวัยเรียน และผูเรียนทุกคนเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
ที่เปนมาตรฐานเสมอกัน ไมวาผูเรียนจะยาก ดี มี จน จะอยูในพื้นที่ใดของประเทศ อยูในชุมชนเมือง พื้นที่หางไกล
ทุรกันดาร หรือกลุมเปาหมายที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศ โดย
สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒ นาอยางยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development) สร า งกลไกความร ว มมื อ ของภาคส ว นต า ง ๆ ในทุ ก ระดั บ ตั้ งแต ร ะดั บ องค ก ร
ปกครองทองถิ่นหรือตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และสวนกลาง สรางมาตรฐานสถานศึกษา
ตามบริบทของพื้นที่ จัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อสนับสนุนใหเด็กวัยเรียนทุกคนอยางเพียงพอ และเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ของสถานศึ กษา จั ดหาทุ น การศึ กษาเพิ่ มเติมเพื่ อชว ยเหลือผูขาดแคลนทุน ทรัพย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทาง
การศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษใหเหมาะสม สอดคลองกับความตองการ
จำเปนในการจัดการศึกษาสำหรับผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายใน
การดำเนินการและงบลงทุนใหสถานศึกษาตามความจำเปน ตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
มาใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการเรี ย นรู ข องผู เรี ย น เพื่ อ ให ผู เ รี ย นสามารถใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาตนเอง
อยางตอเนื่ องตลอดชี วิต รวมถึงพัฒ นาระบบการติด ตาม สนับ สนุนและประเมิน ผลเพื่อสรางหลักประกัน สิทธิ
การไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
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เปาประสงค
๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development)
๒. สถานศึกษากับองคกรปกครองทองถิ่น ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่ รวมมือ
ในการจัดการศึกษา
๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
๔. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง
โดยคำนึงถึงความจำเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
๕. งบประมาณเพื่ อเป น ค าใชจ าย และงบลงทุ น แก ส ถานศึ กษาอย างเหมาะสมเพื่ อให สถานศึ กษา
บริหารงานจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
๖. นำเทคโนโลยี ดิจิ ทัล (Digital Technology) มาเปน เครื่องมือใหผูเรียนไดมีโอกาสเขาถึงบริการ
ดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
๗. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสรางหลักประกันสิทธิการไดรับการศึกษา
ที่มีคุณภาพของประชาชน
ตัวชี้วัด

๑. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน
๒. ผูเรียนทุกคนไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ
ขอเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเปนตามสภาพพื้น ที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
และความตองการจำเปนพิเศษสำหรับผูพิการ
๓. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ
๔. ครูไดรับ การสนับสนุ น วัสดุ อุป กรณ และอุป กรณ ดิจิทัล (Digital Device) เพื่ อใชเปน เครื่องมื อ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน
๕. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบท ดานประเภท ขนาด และพื้นที่
๖. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
๘. สถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใชในการวางแผนจัดการเรียนรู
ใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
๑. สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มี ค วามร ว มมื อ กั บ องค ก รปกครองระดั บ ท อ งถิ่ น ภาคเอกชน
หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งในการจั ดการศึ ก ษาให ส อดคลอ งกับ บริบ ทของพื้ น ที่ ตลอดจนการกำกับ ติด ตาม และ
ประเมินผล
(๒) จัดทำฐานขอมู ลประชากรวัยเรียน เพื่ อเก็บ รวบรวม เชื่อมโยงขอมูล ศึกษา วิเคราะห
เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน
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๑.๒ สถานศึกษา
(๑) รวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ หนวยงานที่เกี่ยวของ และภาคเอกชน วางแผนการจัด
การศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน เอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของระดับ
พื้นที่ จัดทำแผนการรับนักเรียนทุกระดับ
(3) ร ว มกั บ องค ก รปกครองระดั บ พื้ น ที่ ติ ด ตาม ตรวจสอบ เด็ ก วัย เรี ย นได เข าถึ งบริ การ
การเรียนรูไดอยางทั่วถึงครบถวน
(4) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคสวนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนใหสามารถใชรวมกับไดอยางมีประสิทธิภาพ
(5) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนใหผูเรียนที่อยูหางไกลไดเดินทางไปเรียน
อยางปลอดภัยทั้งไปและกลับ
๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ใหมีคุณ ภาพ และมาตรฐานตาม
บริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาใหมีคุณภาพในดานตางๆ เชน
๑) มาตรฐานดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
๒) มาตรฐานดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓) มาตรฐานดานระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา
๔) มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลDigital Technology เปน ตน การกำหนดมาตรฐาน
สถานศึ ก ษาด า นต า งๆ ดั ง กล า วให พิ จ ารณาตามบริ บ ทของสภาพทางภู มิ ศ าสตร ประเภท และขนาดของ
สถานศึกษา เปนสำคัญ
(๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตำบล ระดับอำเภอ
ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอื่น ใหมีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเนน
สถานศึกษาระดับตำบล โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่หางไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ
(๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ
เพียงพอ

๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนทุกกลุม และสถานศึกษาทุกประเภท อยางเหมาะสม และ

เปนมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ และสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงการบริการการศึกษาที่ มี
คุณ ภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ น ดิน เพื่อให เด็กวัยเรีย นทุกคนตั้งแต ระดั บ ปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเปนตามสภาพพื้นที่
ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อชวยเหลือผูขาดแคลน
ทุนทรัพย จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการ
จำเปน ในการจัดการศึกษาสำหรับผูเรียนที่มีความตองการจำเป นพิเศษ และจัด สรรงบประมาณเปน คาใชจาย
ในการดำเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาอยางเหมาะสม และเพียงพอ
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห ความเหมาะสมของงบประมาณในการ
สนับสนุนใหกับผูเรียน และสถานศึกษา อยางเหมาะสม และเพียงพอ สอดคลองกับสถานภาพและพื้นที่
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(๒) สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณ
การศึกษาอยางอิสระ โดยรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของในพื้นที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณกอนเสนอ
หนวยงานตนสังกัด
(๓) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ประสานความรว มมื อ กับ กองทุ น ความเสมอภาคทาง
การศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณใหเด็กวัยเรียนกลุมขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
(๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุน
กระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ และติดตาม กำกับการใชจายงบประมาณของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
และมีความโปรงใส
๔. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียน
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบโครงขายสื่อสาร
โทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง
(๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และ
อุปกรณที่ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital Literacy) แกผูเรียน
(๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียน
ใหเปนหองเรียนที่ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรูแกผูเรียน
(๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) สำหรับ
ผูเรียนทุกระดับอยางเหมาะสมเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองนำไปสูการสรางการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต
(๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุนอุป กรณ ดิจิทัล (Digital Device) และ
พั ฒ นาการสอนทั ก ษะดิ จิ ทั ล (Digital Pedagogy) สำหรั บ ครู อ ย า งเหมาะสม เพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด
กระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๖) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาใชเทคโนโลยีการเรียน
การสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน (Distance Learning Technology: DLT)
บทนำ

นโยบายที่ ๕ ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดนอมนำศาสตร
ของพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผลมีภูมิคุมกัน” มาเปน
หลักในการจัดทำยุทธศาสตรชาติควบคูกับการนำเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เปาหมาย มาเปนกรอบ
แนวคิ ด ที่ จ ะผลั กดั น ดำเนิ น การเพื่ อนำไปสู ก ารบรรลุ เป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ในทุ กมิ ติ ทั้ งมิ ติ ด านสั งคม
เศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล อม ธรรมาภิ บ าล และความเป น หุน สวนความรวมมื อ ระหวางกั น ทั้ งภายในและภายนอก
ประเทศอยางบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศนเพื่อใหประเทศไทย“เปนประเทศพัฒนาแลวมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
ที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในป พ.ศ. ๒๕๘๐”ดังนั้น นโยบายดานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับวิสัยทัศน
ดังกล าว จึ งได น อมนำศาสตรพระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง และเปาหมายของการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น
ทั้ง ๑๗ เปาหมายมาเปนหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการจัดสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักการดังกลาว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ
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สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสำคัญกับการสรางสมดุลทั้ง ๓ ดาน ไมใหมากหรือนอยจนเกินไป อันจะ
นำไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง
เปาประสงค
๑. สถานศึก ษา นักเรียนไดรับ การสงเสริมดานความรู การสรางจิตสำนึกดานการผลิตและบริโภค
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๒. สถานศึ ก ษาสามารถนำเทคโนโลยี ม าจัด ทำระบบสารสนเทศการเก็ บ ข อ มู ล ด านความรูเรื่ อ ง
ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดลอม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกตใชในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand ๔.๐
๓. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑการผลิตและบริโภค
สูการลดปริมาณคารบอนในโรงเรียนคารบอนต่ำสูชุมชนคารบอนต่ำ
๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเปนหนวยงาน
ตนแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อใหมีบริบทที่เปนแบบอยางเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน
และชุมชน
๖. สถานศึกษามีนโยบายสงเสริมความรูและสรางจิตสำนึกและจัดการเรียนรูการผลิตและบริโภคที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๗. สถานศึกษาตนแบบนำขยะมาใชประโยชนเพื่อลดปริมาณขยะ
๘. มีสถานศึกษานวัตกรรมตนแบบในการนำ 3RS มาประยุกตใชในการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
๙. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการทำนโยบายการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด

๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู ที่ถูกตองและสรางจิตสำนึกดานการผลิต
และบริ โ ภคที่ เป น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล อ มนำไปปฏิ บั ติ ใช ที่ บ านและชุ ม ชนเช น การส ง เสริ ม อาชี พ ที่ เป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ
๒. สถานศึกษามีการนำขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและมี
สงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคารบอนที่โรงเรียนและชุมชน
๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนำขยะมาใชประโยชน
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของ
๔. นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรูดาน
การลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อเปนแหลงเรียนรู และตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนไดออกไซต ในการดำเนิน
กิ จ กรรมประจำวั น ในสถานศึ กษาและที่ บ า น และขอมู ล ของ Carbon Footprint ในรู ป แบบ QR CODE และ
Paper less
๖. ครู มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยดานการสราง
สำนึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได
๗. ครู และนั กเรีย นสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผานกระบวนการคิดมาประยุกตใชในโรงเรีย นการ
จัดการเรียนรู และประยุกตใชในชีวิตประจำวันและชุมชนไดตามแนวทาง Thailand ๔.๐
๘. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ใหเปน
สำนักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน
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มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
๑. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดำเนินทางการใหองคความรูและสราง
จิตสำนึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๒. จัดทำคูมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่นๆ
๓. จัดทำเกณฑการประกวดโรงเรียนคารบอนต่ำและชุมชนคารบอนต่ำและพัฒนาวิทยากรใหความรู
เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) สูสังคมคารบอนต่ำ
๔. พัฒนาวิเคราะหแผนการจัดการเรียนและจัดทำหนวยการเรียนรูในเรื่องการผลิตและบริโภคที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการเก็บขอมูลการลดกาซที่
มีผลตอปรากฏการณภาวะเรือนกระจก เชน คารบอนไดออกไซด ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปลอย
คารบอนไดออกไซดในการดำเนินชีวิตประจำวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสูชุมชน
5. พัฒนาตอยอดและขยายผลศูนยการเรียนรูลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอม
6. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการใหความรูและแนวทางการจัดการเรียนรู กิจกรรม เรื่องการผลิต
และบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน
7. จัดสรรงบประมาณดำเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการตอยอดขยาย
ความรูและสรางเครือขายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมตอหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
8. สนับสนุน สงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงคใหมีการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
ยกระดับสำนักงานเขตพื้นที่ตนแบบและสถานศึกษาดานการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม (Green office)
9. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำรองขยายผล สงสถานศึกษาตนแบบดานการพัฒนา ดานการผลิต
และบริโภค ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทั้งระบบเชนการเลือกซื้อผลิตภัณฑเบอร ๕ และผลิตภัณฑที่มีฉลากและ
สัญลักษณเบอร ๕ เพื่อลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสำนักงานและสถานศึกษา
๑0. สงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง
การผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
๑1. ขยายผลผานระบบ DLTV สงเสริมความรูเรื่อง การผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอ
ความปลอดภั ย และสุ ขภาพที่ ดีสู สังคมเมื องเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดลอมที่ดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและฉลากที่แสดงสัญลักษณที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๑2. พั ฒ นานวั ต กรรมโดยใช ก ระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนำขยะมาใช
ประโยชนในรูปแบบผลิตภัณฑและพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย ลดการใชเผาและลดใชสารเคมี
สูโรงเรียนปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๑3. ขยายผลจากโรงเรียนคารบอนต่ำสูชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอมดี Green city
ดานพลังงาน การจัดการขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๑4. ส งเสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาให นั กเรีย น โรงเรี ย นได ศึ กษา เรีย นรูจ ากแหลงเรีย นรูโรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนวยงานสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อนำความรูมาประยุกตใชและจัดทำโครงงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
๑5. สงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรูอาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา จัดคายเยาวชน
วัยซนลดคารบอนเพื่อโลก
๑6. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนิ นงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลนและนิเทศเชิง
คุณ ภาพพัฒ นาการกรอกขอมู ล ระบบการนิ เทศติ ดตาม แลกเปลี่ ยนนำเสนอผลงานและมอบรางวัล เกีย รติ ย ศ
ประชาสัมพันธและจัดพิมพ เว็บไซต ผลงานเพื่อเผยแพรและเปนตนแบบ สรุปผลรายงาน
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บทนำ

นโยบายที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

นโยบายด า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบบริห ารจั ด การศึ ก ษา เป น นโยบายจุด เน น ที่ ส ำคั ญ
เนื่องจากเปนนโยบายที่กระจายอำนาจการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระ
ในการบริ ห ารและจั ด การศึ กษา ครอบคลุ มทั้ งด านการบริห ารวิช าการ ดานการบริห ารงบประมาณ ด านการ
บริ ห ารงานบุ คคล และด า นการบริ ห ารงานทั่ วไป และปรั บ บทบาทภารกิ จ ของหน วยงานทั้ งระดั บ สำนั ก งาน
ทั้งสวนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสรางของหนวยงานทุกระดับตั้งแตสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสำนักงานสวนกลาง ใหมีความทันสมัย พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู
ตลอดเวลา หนวยงานสำนักงานเปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีดิจิทัลDigital Technology เชน Cloud Technology Big
Data Technology และ Communication Technology เปนตน มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ทั้งระบบ มีความโปรงใส ตรวจสอบได พรอมทั้งปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถและเปดโอกาสให
ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว
เปาประสงค
๑. สถานศึ กษา หรือกลุมสถานศึ กษา มีความเป น อิสระในการบริห ารและจัดการศึกษาครอบคลุ ม
ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป
๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตองปรับเปลี่ยนใหเปนหนวยงานใหมีความทันสมัย พรอมที่จะปรับตัว
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม
เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. หนวยงานทุกระดับ มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๔. หนว ยงานทุกระดับ มีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณดานการศึกษาเพื่อเพิ่ มคุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน
๕. หนวยงานทุกระดับ พัฒ นานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ
ตัวชี้วัด

๑. สถานศึกษาไดรับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ
๒. สถานศึ กษา สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา ไดรับ การพั ฒ นาให เปน หนวยงานที่มีความทัน สมัย
ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่
สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุม
ทุกตำบล
๓. สถานศึ ก ษา สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา นำนวั ต กรรม และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital
Technology) มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
๔. สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๕. สถานศึกษา ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
๖. สถานศึกษาทุกแหงในสังกัดมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด
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๗. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตางๆ นำไปสูการวิเคราะห
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
๘. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุน
ภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา
๙. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผนการจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
๑. ใหสถานศึกษา หรือ กลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษาเปนมาตรการ
กระจายอำนาจใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม
ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป โดย
ดำเนินการเปนรายสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษา อาจดำเนินการเปนรายดานหรือทุกดานได
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(๑) สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษา ศึกษา วิเคราะห หลักเกณฑ รูป แบบ หนาที่ อำนาจ และ
โครงสรางการกำกับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา
(๒) สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษา ศึกษา วิเคราะห หน าที่และอำนาจ องคป ระกอบ จำนวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของ
สถานศึกษา หรือของกลุมสถานศึกษา โดยใหคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเปนอิสระของสถานศึกษา
หรือกลุมสถานศึกษา ใหมีความหลากหลายและความแตกตางของสถานศึกษารวมถึงความตองการ
และขอจำกัดของแตละพื้นที่
(๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาจัดหา
เจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนาที่สนับสนุนงานดานธุรการ ดานการเงิน การบัญชีและพัสดุ และดานบริหารงานบุคคล
เพื่อมิใหงานดังกลาวเปนภาระที่เกินสมควรแกครู ผูปฏิบัติหนาที่การจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน
(๔) สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษา ศึกษา วิเคราะห ปรับ ปรุงกฎหมาย ระเบี ยบ ขอปฏิ บัติให
สอดคล องกั บ การกระจายอำนาจให ส ถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษามี ความเป น อิส ระในการบริห ารและจั ด
การศึกษา
(๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการสงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษาใหมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(๖) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีระบบการบริหาร
จัดการที่หลากหลาย เชน การบริหารจัดการแบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เปนตน
(๗) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของทุกคนใน
ชุมชน เปนศูนยกลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
(๘) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการ
ปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
(๙) สำนักงานเขตพื้ น ที่การศึกษา สงเสริม สนับ สนุ นให มีการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และ
พัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒ นาใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัด
การศึกษา
(๑๐) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จั ด อบรม พั ฒ นาผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาให มี คุ ณ สมบั ติ
สมรรถนะ และความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติหนาที่
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(๑๑) สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาไดรับการกระจายอำนาจใหอยางเปนอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ
ดานการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเปนรายสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษา อาจดำเนินการเปนรายดาน
หรือทุกดานได
(๑๒) สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทำหนาที่
สงเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
๒. พัฒนาสำนักงานสวนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนหนวยงานมีความทันสมัยอยางมี
ประสิทธิภาพ
เปนมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานทั้งระดับสำนักงานสวนกลาง
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหเปนหนวยงานที่ทันสมัย พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยูตลอดเวลา มีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เปนหนวยงาน
ที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหเปนหนวยงานที่ทันสมัย
มีหนาที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(๒) สงเสริม สนับสนุน ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใชระบบการบริหารจัดการที่มุงเนนคุณธรรม
และความโปรงใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
(๓) สงเสริม สนับสนุน ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใชในการบริหารงาน
(๔) ส ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาโดยใช พื้ น ที่ เ ป น ฐาน (Area-based
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs”
(๕) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
(๖) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขตกลุมโรงเรียน ฯลฯ
(๗) สงเสริมให ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนและพื้นที่
(๘) สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ และมีสวนรวม
รับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(๙) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๓. ปฏิรูปการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสูผูเรียน และสถานศึกษา
เปนมาตรการที่เนนการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนผูเรียนทุกคน สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ตองการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยัง
ผูเรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเปนเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการเพื่อใหบรรลุเปาประสงค
ดังกลาว โดยสามารถพิสูจนตัวตนของผูเรียนที่รับจัดสรรงบประมาณไดอยางถูกตอง ลดความซ้ำซอนในการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนผูเรียน สามารถกำหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณใหแกผูเรียนกลุมตางๆ ไดอยางถูกตอง
และสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผูเ รียนและ
สถานศึกษาโดยตรง
(๒) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
อุดหนุนผูเรียนและสถานศึกษาโดยตรง
(๓) พัฒนาและประยุกตใช ระบบไบโอเมทริกซ (Biometric) ในการพิสูจนตัวตนของผูเรียนเพื่อลด
ความซ้ำซอนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทำการแลกเปลี่ยนขอมูลนักเรียนรายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย
(๔) พัฒนาระบบเบิกจายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผูเรียน และสถานศึกษา โดยผานระบบธนาคาร
๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เปนดิจิทัลเขามา
ประยุกตใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริห ารอย างเป น ระบบ นำไปสู การนำเทคโนโลยี การวิเคราะห ขอมู ล ขนาดใหญ (Big Data Technology)
เพื่อเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอื่นๆ
ที่จำเปน มาวิเคราะหเพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และ
ความถนัด และสามารถวิเคราะห เปน ขอมู ลในการวางแผนการพัฒ นาทรัพยากรมนุษยของประเทศนำ Cloud
Technology มาให บ ริการแกห น วยงานทุกระดับทั้ งระดั บ IaaSPaaSและ SaaSและพัฒ นาแพลตฟอรมดิจิทัล
(Digital Platform) ระบบบริ ห ารงานสำนั กงาน เช น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบั ญ ชี ระบบพั ส ดุ
ระบบสารบรรณ เปนตน เพื่อเจาหนาที่สามารถใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองคกร
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห นำ Cloud Technology มาใหบริการหนวยงานในสังกัดในรูปแบบ Private
Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaSPaasและ SaaS
(๒) ศึ ก ษา วิ เคราะห นำ Big Data Technology มาใช ในการเชื่ อ มโยงข อ มู ล ของนั ก เรีย นใน
ฐานขอมูลตางๆ เพื่อนำมาวิเคราะห คุณภาพของผูเรียนในมิติตาง ๆ
(๓) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา
ทั้งระบบพรอมใหบริการ (Services) เชื่อมโยงขอมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการขอมูลภาครัฐทั้งภายในและ
นอกสั งกั ด อี ก ทั้ งยั งเป น ระบบกลางสำหรั บ ใช ในการพิ สู จ น ยื น ยั น ตั ว ตนเดี ย วและรองรับ การทำงานรว มกั บ
แพลตฟอรมดิจิทัลตาง ๆ
(๔) พัฒ นาระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และ
บูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการเชื่อมโยงขอมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต เปนฐานขอมูลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดออน จุดแข็ง และ
ศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
(๕) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) ดานการเรียนรูของผูเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ดานการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อใหสอดคลองกับความกาวหนาในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ นำไปสูการพัฒนาฐานขอมูลประชากรดานการศึกษาของประเทศ
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สวนที่ 3
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
นโยบาย
นโยบายที่ ๑ ดานการจัด
การศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
ของมนุษยและของชาติ

โครงการ
1. นิเทศติดตาม การจัดการเรียนรูที่นอมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนสังกัด สพม.30
2. ลูกเสืออาสาพัฒนา ทำความดีและบำเพ็ญประโยชน

งบประมาณ
50,000

ผูรับผิดชอบ
นายปรีดา นิตยารส

14,300

นายกันตชย ธุลีจันทร

นโยบายที่ ๒ ดานการจัด
การศึกษาเพือ่ เพิ่ม
ความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ

1. การพัฒนาทักษะภาษาเพือ่ การสื่อสาร
2. การพัฒนาการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับทักษะทีจ่ ำเปนใน
ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนขนาดเล็กสูความเปนเลิศ
3. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปการศึกษา 2563
4. การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยนวัตกรรมของการวิจัยและพัฒนา
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ ปการศึกษา 2563
5. การสนับสนุนการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู และเครื่องมือการ
วัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนที่สอดคลองตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA : The Programme for
International Student Assessment)
6. การพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
7. แขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปงบประมาณ 2563

150,000
75,000

นางศศิธร โพธิ์ออ นแยม
นายปรีดา นิตยารส

376,960
221,900

นายบุญยฤทธิ์ ปยะศรี
นายบุญยฤทธิ์ ปยะศรี

199,300

นายกรเกง กลิ่นไธสงค

198,000
322,870

นางวนิชา ประยูรพันธ
นางวนิชา ประยูรพันธ

1. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปการศึกษา 2563
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยนวัตกรรมของการวิจัยและพัฒนา
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ ปการศึกษา 2563
3. การสนับสนุนการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู และเครื่องมือการ
วัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนที่สอดคลองตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA : The Programme
for International Student Assessment)
4. การพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
5. พัฒนาระบบงานนิเทศการศึกษา
6. การพัฒนาสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร สูทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 (3R8C)
7. การพัฒนาการจัดการเรียนรูที่มุงเนนทักษะชีวิต
8. การพัฒนาครูผูสอนการจัดการเรียนรูสุขภาวะในโรงเรียน
9. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
10. พัฒนาสมรรถนะสำคัญของผูเรียนเชื่อมโยงอาชีพและมีงานทำ
ตามคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
11. ลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู ผานกิจกรรมการปฏิบัตจิ ริง
(Active Learning)
12. แขงขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
(กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 44
13. พัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
Digital Technology
14. การปองกันควบคุมและกำกับติดตามการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
15. ฝกอบรมทบทวนผูบังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา ประจำป 2563
16. พัฒนาผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

-

นายบุญยฤทธิ์ ปยะศรี
นายบุญยฤทธิ์ ปยะศรี

-

นายกรเกง กลิ่นไธสงค

238,420
25,000

นางวนิชา ประยูรพันธ
นายบุญยฤทธิ์ ปยะศรี
นายปรีดา นิตยารส

50,000
45,000
123,000
40,000

นายปรีดา นิตยารส
นายปรีดา นิตยารส
นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ
นางปรียารัตน ขาวปน

65,600

น.ส.ปภาวรา ประเสริฐ

291,170

นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ

-

นายชาตรี ทวีนาท

89,760

นายชาตรี ทวีนาท

40,000
602,000

นายกันตชย ธุลีจันทร
นางวิไลลักษณ ชา

นโยบายที่ ๓ ดานการ
พัฒนาและสรางเสริม
ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย
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นโยบาย
นโยบายที่ ๔ ดานการสราง
โอกาสในการเขาถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา

โครงการ
1. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา
2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
3. การพัฒนาครูผูสอน ผลิตสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู
4. การพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5. พัฒนาบุคลากรสารสนเทศทางการศึกษาฐานขอมูล Big Data
6. อบรมพัฒนาบุคลากรดานการบริหารจัดการโดยใชระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++(Smart Area) และการบริหาร
จัดการศึกษา SMAA (Smart School)
7. เตรียมความพรอมการจัดการควบคุมภายใน การประเมิน ติดตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ และพัฒนามาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30
8. ประชุมชี้แจงผูบริหารโรงเรียนและครูแนะแนวตามโครงการ
เพิ่มทักษะดานอาชีพแกนกั เรียนครอบครัวยากจนที่ไมไดเรียนตอ
หลังจบการศึกษาภาคบังคับ
9. สรางโอกาสทางการศึกษา

งบประมาณ
100,000
75,000
85,000
75,000
30,000
67,250

ผูรับผิดชอบ
น.ส.ปภาวรา ประเสริฐ
น.ส.ปภาวรา ประเสริฐ
นายปรีดา นิตยารส
นายปรีดา นิตยารส
นายชาตรี ทวีนาท
นายชาตรี ทวีนาท

24,000

นายชาตรี ทวีนาท

7,000

น.ส.ธัญพร ตรีมูรติ

11,550

น.ส.ธัญพร ตรีมูรติ

นโยบายที่ ๕ ดานการจัด
การศึกษาเพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

1. ลูกเสืออาสาพัฒนา ทำความดีและบำเพ็ญประโยชน
2. อบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำดานการกำจัดขยะ
และอนุรกั ษสิ่งแวดลอม

50,000

นายกันตชย ธุลีจันทร
นายกันตชย ธุลีจันทร

นโยบายที่ ๖ ดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
2. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. บริหารงานบุคคลและอัตรากำลังในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
4. สงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย
มีคุณคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ รอบรู
ระเบียบกฎหมาย โปรงใสไมทุจริต
5. พัฒนาการบริหารจัดการ และการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบภายใน
6. เตรียมการดำเนินงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจนโยบาย
และแผนการศึกษา

281,140

นางกาญจนสุดา จีรภัทรอติชยั

370,000

นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ

167,950
303,060

นางวิไลลักษณ ชา
ส.ต.อ.สมพร ฟุงสกุล

64,420

น.ส.สมจิตร ตั้งเพียร

70,000

นายเอกชัย ออทอง
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โครงการ

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนสังกัด สพม.30
สอดคล้องยุทธศาตร์ชาติ ข้อ 1. การสร้างความมั่นคง
นโยบาย สพฐ.
ข้อ 1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ชาติ
ตัวชี้วัด สพฐ.
ข้อ 6. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ข้อ 1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบาย
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อ 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบาย
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม
กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม
ลักษณะโครงการ / งาน (✓) ต่อเนื่อง ( ) ใหม่
ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2563 – กันยายน 2563
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีดา นิตยารส ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
......................................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
กำหนดนโยบายเพื่ อพั ฒ นาการจั ดการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ไปในทิ ศทางที่ ส อดคล้ องกับ ยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560
– 2579) และยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยนโยบาย 6 ด้าน ได้แก่ นโยบายที่ 1 ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อความมั่นคง นโยบายที่ 2 ด้านการส่ งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเที ย ม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึ กษาเพื่ อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
จากความสำคั ญ ของนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิการดั งกล่ าวสอดคล้ องกับ นโยบายของสำนัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในนโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมันคง ที่มีเป้าประสงค์ให้ผู้เรียน
มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง ระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สอดคล้องตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
จึงต้องมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมิ นผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30
สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการดำเนินงานตาม
นโยบาย ซึ่งเป็ น บทบาทของเขตพื้ น ที่ การศึกษา ตลอดจนการส่ งเสริม สนับ สนุน การจัดดำเนิน งานของ
สถานศึกษาให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย
จุดเน้น มาตรการที่กำหนด จึงจัดทำโครงการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบาย รัชกาลที่
10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนสังกัด สพม.30 นี้ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในสังกัด สพม.30
2.2 เพื่อส่งเสริม ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกัด สพม.30
3. เป้าหมาย (Out put)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูผู้สอนทีจ่ ัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.1.2 โรงเรียนในสังกัด สพม.30 จัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 สถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.3 ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
4. วิธีดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

1 P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน)
. - ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม
- กำหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
- เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2 D: (ขั้นดำเนินการ)
. - กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม
3 C: Check (ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม)
. - สังเกต, สอบถาม
- นิเทศ กำกับ ติดตาม, เสวนา
4 A: Act (ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/
. ประเมินรายงาน)
- เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม

5. ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2563 – กันยายน 2563

ระยะเวลาในการดำเนินการ
พ.ศ. 2563
หมายเหตุ
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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6. งบประมาณ (In put)
งบประมาณ จำนวน 50,000.- บาท ได้มาจาก งบพัฒนาของ สพม.30 ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้
งบประมาณ ดังนี้
6.1 จำแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้
กิจกรรม/ขั้นตอนการเนินงาน
ค่าตอบแทน
1. ขั้น P : Plan…ประชุม เตรียมเอกสาร
2. ขั้น D : Do… ดำเนินการกิจกรรม
3. ขั้น C : Check…. นิเทศ ติดตาม ประเมิน
4. ขั้น A : Act…รายงานสรุปผล

-

รวม

แหล่งงบประมาณ
ค่าใช้สอย

รวม

ค่าวัสดุ

-

50,000
50,000

50,000
50,000

6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
กิจกรรม กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่าย... 50,000 บาท
1. โครงการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ที่
น้อค่มนำพระบรมราโชบาย
าใช้จา่ ยในประเทศ รัชกาลที่ 10 และ
ชญา ณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
-หลัค่กาสัปรัมมนาคุ
ในโรงเรียฐน)
- ค่าสัมมนาคุของเศรษฐกิ
ณวิทยากรจ(มิพอเพี
ใช่บยุคงลากรของรั
สพม.30 น
-สังค่กัาดอาหารกลางวั
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเช่าที่พกั
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ครั้งที่

ประเภท
ก (ระดับ
9 ขึ้นไป)

รายละเอียดงบประมาณปี 2562
จำนวน (คน)
วัน
อัตรา
ประเภท ข
หรื
อ
บุคคล
ที่ตั้ง
(ระดับ 8
รวม
ชม.
ภายนอก
ขึ้นไป)

สถานที่ดำเนินการ
รวมเงิน
50,00
0

1

ราชการ
✓
1

6

10

240

14,40
0

1
6

1
10

5,600
500

5,600
100
30,00
0

เอกชน
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7. การประเมินผล
7.1 ประเมินผลการดำเนินโครงการ
7.2 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการของสถานศึกษา
7.3 ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

7.3.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดการเรียนรู้ที่น้อมนำ
พระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2) ร้อยละโรงเรียนในสังกัด สพม.30 จัดการ
เรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบาย
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนที่
น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
100 %

เกณฑ์
1. โรงเรียนในสังกัด สพม.30
2. ครูผู้สอนในโรงเรียน
จำนวน 2 คน

100 %

100 %

1. โรงเรียนในสังกัด สพม.30
2. ครูผู้สอนในโรงเรียน
จำนวน 2 คน

100 %

7.4 เครื่องมือประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เครื่องมือที่ใช้
1) ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 1. แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม
ของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบ ดี ศ รีสิ น ทร หาวชิ ราลงกรณฯ 2. แบบสอบถาม
พระวชิรเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว และหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงไปพั ฒ นา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตามผล
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง
8.1.1 ความร่วมมือของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
8.1.2 ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ

8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
8.2.1 เพิ่ ม มาตรการหรื อ แรงจู งใจในการเข้ า ร่ ว ม
โครงการ
8.2.2 พิ จ าณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกั บ
สถานการณ์
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างมีคุณภาพ
9.2 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
9.3 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจถึงพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

๔๖

โครงการ
ลูกเสืออาสาพัฒนา ทำความดีและบำเพ็ญประโยชน์
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ข้อ ๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
นโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด สพฐ.
ข้อ 1, 2, 3, 6 และ 7 (นโยบายที่ 1)
ข้อ 1 และ 2 (นโยบายที่ 5)
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2562 – กันยายน ๒๕๖3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกันต์ชย ธุลีจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ 0844791831
_________________________________________________________________________________
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมและ
พัฒนากิจการลูกเสือ เน้นการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนโดยกระบวนการลูกเสือ สนับสนุนสนับสนุน
การจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิไตย อันมีพระมหากษั ตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมกระบวนการลูกเสือในการพัฒนาคนและแก้ไขปัญหา
สังคม เน้นการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ (รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ,
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน, มีวินัย, ใฝ่เรียนรู้, อยู่อย่างพอเพียง, มุ่งมั่นในการทำงาน, รักความเป็นไทย และมี
จิตสาธารณะ) พัฒนาการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือให้มีคุณค่า ได้ทำกิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ม มีส่ วนช่วยเหลือ
ผู้อื่น มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติด การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปิดโอกาส
ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงออก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ จึงจัดทำ “โครงการลูกเสืออาสาพัฒนา ทำความดีและ
บำเพ็ญประโยชน์ ” เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หั ว รัชกาลที่ 10 สู่การ
ปฏิบั ติผ่ านกิจกรรมลู กเสื อ โดยการเน้ น ให้ ลูกเสื อและผู้ บั งคับบัญ ชาลูกเสื อได้ปฏิบั ติกิจกรรมด้านการพั ฒ นา
ทำความดี และบำเพ็ญประโยชน์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสั มพันธภาพซึ่งกันและกัน
เสริมสร้างทักษะชีวิต จิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเฉลิ มพระเกีย รติเนื่ องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมนำพระบรม
ราโชบายสู่การปฏิบัติ โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ
2.2 เพื่อให้ได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน
2.3 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต และเสริมสร้างจิตอาสาในการพัฒ นา ทำความดี และบำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ ต่ อ สั งคม รั ก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ ม มี ค วามรู้ ความเข้ าใจ และสามารถรับ มื อ กับ ภั ย คุ กคามทุ กรูป แบบที่ มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง

๔๗

2.4 เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
3. เป้าหมาย (Out put)
๓.๑ เชิงปริมาณ ลูกเสือ - เนตรนารี จากโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนใกล้เคียง จำนวน 50 คน ชุมชน
จำนวน 10 คน และเจ้าหน้าที่ สพม.30 จำนวน 20 คน รวมทั้งหมด จำนวน 80 คน (ต่อครั้ง/ต่อวัน)
๓.๒ เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถทำกิจกรรมด้านการพัฒนา
ทำความดี และบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างทักษะชีวิต มีจิตอาสาต่อสังคม รักษ์สิ่งแวดล้อม และรับมือภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบได้
๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ การเตรียมจัดทำโครงการ
๒ การดำเนินงานตามโครงการ

3 การกำกับติดตามโครงการ

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
1.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.2 ขออนุมัตโิ ครงการ
1.3 แต่งตั้งคณะทำงาน
2.1 เชิญวิทยากร/เชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2.2 ประสานผูเ้ กี่ยวข้อง
2.3 เตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
2.3 ดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ
3.1 กำกับติดตามผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

4 การทบทวน สะท้อนผล ประเมินผล 4.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
4.2 รายงานผลโครงการต่อผู้บริหาร

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
พ.ย. 62 - ธ.ค. 62 /สพม.30
ม.ค. 63 - ต.ค. 63 /สพม.30 ,สถานที่จัด
กิจกรรมโครงการ
ต.ค. 63 /สพม.30
ต.ค. 63 /สพม.30
ต.ค. 63 /สพม.30

5. งบประมาณ
จำนวน 14,300 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) แหล่งงบประมาณ จาก สพฐ. รายละเอียดดังนี้
รายละเอียดงบประมาณการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

๑ กิจกรรมที่ ๑ – ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสวยงาม
ถนนสายชัยภูมิ - ตาดโตน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มือ้ ๆละ 35 บาท
(80 คน x 35 บาท)
- ค่าจ้างเหมาทำป้ายโครงการ (ไวนิล ขนาด 3 x 1 ม.)
2 กิจกรรมที่ 2 - พัฒนาท้องถิ่น บำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า และศาลเจ้าพ่อพญาแล
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มือ้ ๆละ 35 บาท
(80 คน x 35 บาท)
3 กิจกรรมที่ 3 - พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มือ้ ๆละ 35 บาท
(80 คน x 35 บาท)
4 กิจกรรมที่ 4 - พัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ

งบประมาณที่ใช้

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ

3,100
2,800

2,800

300

300

2,800
2,800

2,800

2,800
2,800
2,800

2,800

๔๘
หนองหลอด และวัดบ้านหนองหลอด
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มือ้ ๆละ 35 บาท
(80 คน x 35 บาท)
ที่

2,800
งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม/รายการ

5 กิจกรรมที่ 5 – พัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดชัยภูมิวนาราม
(วัดป่า)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มือ้ ๆละ 35 บาท
(80 คน x 35 บาท)
รวม

2,800
เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ

2,800
2,800

2,800

14,300

14,000

300

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1. การจัดกิจกรรมนอกสถานที่อาจมีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทาง
2. การจัดกิจกรรมกลางแจ้งอาจส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเจ็บป่วย หรือไม่สบาย
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. แจ้งให้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเป็นผู้ควบคุมไปด้วยทุกครั้ง พร้อมทั้งกำชับโรงเรียนให้ตรวจ
สภาพรถก่อนออกเดินทาง
๒. จัดเตรียมอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น / เตรียมน้ำดื่มให้เพียงพอกับความต้องการ
7. ตั้วชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
7.๓.1 เชิงปริมาณ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน
(ต่อครั้ง/ต่อวัน)
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 80

7.๓.๒ เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ร้อยละ 100
ความเข้าใจ สามารถทำกิจกรรมด้านการ
พัฒ นา ทำความดี และบำเพ็ญประโยชน์
เสริมสร้างทักษะชีวิต มีจิตอาสาต่อสังคม
รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และรั บ มื อ ภั ย คุ ก คาม
ทุกรูปแบบได้

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

1. การร่วมกิจกรรม.
2. การสอบถาม

1. บัญชีลงเวลา
2. แบบสอบถาม

๑. การสังเกต
๒. การปฏิบัติ

๑. แบบสังเกต
๒. ตรวจผลงานจากการปฏิบัติจริง

๔๙

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การ
ปฏิบัติ โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
8.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และวัฒนธรรม
สร้าง
สัมพันธภาพซึ่งกันและกัน
8.๓ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสริมสร้างทักษะชีวิต และจิตอาสาในการพัฒนา ทำความดี และบำเพ็ญตน ให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคม รักษ์สิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง
8.๔ สามารถเผยแพร่กิจกรรมลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
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โครงการ
พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร
สอดคลองยุทธศาตรชาติ ขอ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
นโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอ 1 จำนวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีทักษะความรูที่สอดคลองกับ
ทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน – กันยายน 2563
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผูรับผิดชอบโครงการ นางศศิธร โพธิ์ออนแยม ตำแหนง ศึกษานิเทศก เบอรติดตอ 061-9495885
1. หลักการและเหตุผล
สังคมโลกยุคปจจุบัน เปนสังคมแหงการเปลี่ยนแปลง เปนสังคมของการพัฒนา และภารกิจที่สำคัญ
ในการพัฒ นาประชากรของชาติไทย ตามนโยบายการพั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษยของรัฐบาลจากยุ ทธศาสตรช าติ
(พ.ศ. 2561-2580) มีจุดเนน “ใหคนไทยในอนาคตจะตองมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดี
รอบดานและ มีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิ สัยรักการเรียนรูและการพัฒ นาตนเองอยาง
ตอเนื่อง ตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย ที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่นๆ
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” หนวยงานที่รับผิดชอบทุกระดับจึงไดมีการกำหนดนโยบายรองรับเพื่อ
เปนการเตรียมความพรอมที่จะเขาสูยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งสำคัญที่จะพัฒนา
ประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุมเปาหมาย ซึ่งตามนโยบายดังกลาวจะเห็นไดวา ทักษะการใชภาษาตางประเทศ
ของประชากรไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ก็มีความจำเปนมากขึ้น เพื่อการติดตอสื่อสาร
ในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ และการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่สถานศึกษา
ทุกแหงตองสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน พัฒนาทักษะการใชภาษา เพื่อการสื่อสาร
ของตนเอง พัฒนาหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู การใชสื่อนวัตกรรม การวัดและประเมินผล ตลอดจนเทคนิคใน
การถ ายทอดความรู ผ านกระบวนการจั ดการเรี ยนรู ไปยั งผู เรี ย นเพื่ อให เกิ ด ประโยชน สู งสุ ด และผู เรี ยนก็ ต อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการเรียนรู และ แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทั่วโลก ใหทันสมัยและเหมาะสม เพื่อการพัฒนา
ต
น
เ
อ
ง
อันจะสงผลตอการพัฒ นาสังคม และประเทศชาติเปนลำดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ใหกับครูผูสอนไดนำไปใชพัฒนานักเรียนใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหครูผูสอนภาษาอังกฤษไดรับการพัฒนาเทคนิคและสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูผานกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning)
2.2 เพื่อปรับทัศนคติและเปดโลกทัศนในการเรียนภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ 3 ของผูเรียนใหกวางขึ้น และ
สามารถใชภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพื่อการสื่อสารและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเองใหสูงขึ้น
2.3 เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอม ที่สงเสริมสนับสนุน ใหผูเรียนได
เรียนรูและฝกทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ

51

3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ทุกโรงเรียน
3.1.2 ครูผูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนละ 2 คน เขารับการพัฒนาและนำไปขยายผล
3.1.3 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
3.2 ดานคุณภาพ
3.2.1 ครูผูสอนภาษาอังกฤษไดรับการพัฒนาเทคนิคและสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูผานกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning)
3.2.2 ผูเรียนไดรับการปรับทัศนคติและเปดโลกทัศนในการเรียนภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ 3 ใหกวางขึ้น
และสามารถใชภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพื่อการสื่อสารและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเองใหสูงขึ้น
3.2.3 สถานศึกษาจัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอม ที่สงเสริมสนับสนุน ใหผูเรียนไดเรียนรูและ
ฝกทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 เตรียมความพรอม
การดำเนินงาน
2 กิจกรรมที่ 1
3 กิจกรรมที่ 2

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
1.1 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการฯ
1.2 จัดทำบันทึกขอความ และ เอกสารตางๆ
1.3 ประสานงานแจงผูเกี่ยวของ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคและ
สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูผานกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning)
นิเทศ กำกับ ติดตาม และสงเสริมการ
ดำเนินงานพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
เมษายน 2563 ณ สพม.30
พฤษภาคม – มิถุนายน 2563
ณ สพม.30
กรกฎาคม – กันยายน 2563
ณ สถานศึกษาในสังกัด

5. งบประมาณ
จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) แหลงงบประมาณ (ระบุ) จากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 รายละเอียดดังนี้ :
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาเทคนิคและสื่อนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning)
2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศ กำกับ ติดตาม และ
สงเสริมการดำเนินงานพัฒนากิจกรรมการ

งบประมาณ
ที่ใช
135,200

14,800

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใชสอย
21,600
105,400

4,800

10,000

วัสดุ
8,200

-
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เรียนรูภาษาตางประเทศ
รวมงบประมาณ
150,000
26,400
6. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปจจัยความเสี่ยง
6.1.1 ความรวมมือของผูเขารวมโครงการ
6.1.2 ความเหมาะสมของชวงระยะเวลาดำเนินการ
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
6.2.1 เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเขารวมโครงการ
6.2.2 พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ

115,400

8,200

7. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
- รอยละของครูและนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
- รอยละของนักเรียนทีม่ ีความสามารถในการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสารได
- รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู และ
บรรยากาศสิ่งแวดลอม ที่สงเสริมสนับสนุนให
ผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะดานภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- รอยละของครูที่สามารถนำความรูที่ไดรับไป
ประยุกตใชในการจัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

คาเปาหมาย
วิธีประเมิน
เครื่องมือที่ใช
(รอยละ)
ประเมิน
100
สังเกต, สอบถาม แบบสอบถาม
100
สอบถาม
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
100
สอบถาม
แบบสอบถาม

100

นิเทศ

แบบบันทึกนิเทศ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 ครูผูสอนมีความสามารถในการใชเทคนิคและสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning)
8.2 นักเรียนมีทัศนคติและเปดโลกทัศนในการเรียนภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ 3 ของผูเรียนใหกวางขึ้น และ
สามารถใชภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพื่อการสื่อสารและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเองใหสูงขึ้น
8.3 สถานศึกษาจัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอม ที่สงเสริมสนับสนุน ใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะ
ดานภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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โครงการ

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ในโรงเรียนขนาดเล็ก
สู่ความเป็นเลิศ
สอดคล้องยุทธศาตร์ชาติ ข้อ 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
นโยบาย สพฐ.
ข้อ 2. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ตัวชี้วัด สพฐ.
ข้อ 1. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ข้อ 1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
ข้อ 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะความรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
กิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
ลักษณะโครงการ / งาน ( ) ต่อเนื่อง (✓) ใหม่
ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2563 – กันยายน 2563
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีดา นิตยารส ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
.............................................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
กำหนดนโยบายเพื่ อ พัฒ นาการจั ดการศึกษาขั้น พื้ นฐาน ไปในทิ ศ ทางที่ ส อดคล้ อ งกับ ยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560
– 2579) และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยนโยบาย 6 ด้าน ได้แก่ นโยบายที่ 1 ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อความมั่นคง นโยบายที่ 2 ด้านการส่งเสริ มการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่ าเทีย ม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่ อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
จากความสำคัญ ของนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิก ารดั งกล่ าวสอดคล้ องกับ นโยบายของสำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในนโยบายที่ 2 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ที่มีเป้าประสงค์ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพที่จำเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ มีทักษะอาชีพตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒ นาประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานของ
โรงเรียนขนาดเล็กขับเคลื่อนได้สำเร็จตามเป้าประสงค์ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากต้นสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการดำเนินงานตาม
นโยบาย จึงได้จัดทำโครงการนี้ ขึ้นเพื่อ ส่ งเสริม สนับสนุน โรงเรียนขนาดเล็กในการพัฒ นาให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และสอดคล้องกับทักษะ
ความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทาง
ด้านวิชาการมีทักษะความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทาง
ด้านวิชาการมีทักษะความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. เป้าหมาย (Out put)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูฝ่ายวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพม.30 จำนวนโรงเรียนละ 2 คน
3.1.2 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพม.30 ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 สถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.2.3 ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
4. วิธีดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

1 P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน)
. - ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม
- กำหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
- เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2 D: (ขั้นดำเนินการ)
. - การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ
3 C: Check (ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม)
. - สังเกต, สอบถาม
- นิเทศ กำกับ ติดตาม, เสวนา
4 A: Act (ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/
. ประเมินรายงาน)
- เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม

5. ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2563 – กันยายน 2563

ระยะเวลาในการดำเนินการ
พ.ศ. 2563
หมายเหตุ
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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6. งบประมาณ (In put)
งบประมาณ จำนวน 75,000.- บาท ได้มาจาก งบพัฒนาของ สพม.30 ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้
งบประมาณ ดังนี้
6.1 จำแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้
กิจกรรม/ขัน้ ตอนการเนินงาน
ผลผลิต
-

1. ขั้น P : Plan…ประชุม เตรียมเอกสาร
2. ขั้น D : Do… ดำเนินการกิจกรรม
3. ขั้น C : Check…. นิเทศ ติดตาม ประเมิน
4. ขั้น A : Act…รายงานสรุปผล
รวม

แหล่งงบประมาณ
งาน/โครงการ
-

รวม

กิจกรรม
45,600
29,400
75,000

-

45,600
29,400
75,000

6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่าย... 75,000 บาท
1. โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ในโรงเรียนขนาดเล็ก
สู่ความเป็นเลิศ
- ค่าใช้จา่ ยในประเทศ
- ค่าสัมมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าสัมมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเช่าที่พกั
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- ค่าจ้างทำป้ายไวนิล
- ค่าจ้างทำเล่มรายงาน ... เล่ม

ครั้งที่

ประเภท
ก (ระดับ
9 ขึ้นไป)

รายละเอียดงบประมาณปี 2562
จำนวน (คน)
วันหรือ อัตรา
ประเภท ข
บุคคล
ชม.
ที่ตั้ง
(ระดับ 8
รวม
ภายนอก
ขึ้นไป)

สถานที่ดำเนินการ
รวมเงิน
75,000

1

ราชการ
✓

1

5
85

10
2
2

600
600
60

6,000
1,200
10,200

85
12

4
5

30
240

11,900
14,400

500

16,300
15,000

1

6

5

เอกชน
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7. การประเมินผล
7.1 ประเมินผลการดำเนินโครงการ
7.2 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการของสถานศึกษา
7.3 ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์
ตัวชี้วัด

7.3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูฝ่ายวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพม.30
2) โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพม.30
7.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีความ
เป็นเลิศทางด้านวิชาการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
100 %
100 %

100 %
100 %

เกณฑ์

1. โรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัด สพม.30
2. ครูฝ่ายวิชาการโรงเรียน
จำนวน 2 คน
1. โรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัด สพม.30
2. ครูฝ่ายวิชาการโรงเรียน
จำนวน 2 คน

7.4 เครื่องมือประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เครื่องมือที่ใช้
1) ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความ 1. แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม
เป็นเลิศทางด้านวิชาการ
2. แบบสอบถาม
2) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ
ความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1) ความร่วมมือของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
2) ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ

8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
2) พิ จาณ าระยะเวลาตามค วามเห ม าะสม กั บ
สถานการณ์

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษามีจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
อย่างมีคุณภาพ
9.2 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
9.3 นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและมีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
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โครงการ
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปการศึกษา 2563
สอดคลองยุทธศาตรชาติ ขอ 2 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ขอ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
นโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอ 1. จำนวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูที่สอดคลองกับทักษะ
ที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
ขอ 2. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะที่จำเปนดานการรูเรื่องการอาน
(Reading Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และ
ดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
ขอ 3. รอยละของผูเรียนที่มีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ
ขอ 4. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่
21
(3R8C)
ขอ 5. รอยละผูเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำ
ตามความถนัดและความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนการเงินที่เหมาะสม และ
นำไปปฏิบัติได
ขอ 6. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได ภายใต
สังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม
ขอ 7. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
ขอ 8. ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคำปรึกษา
ขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอำนวยการการเรียนรู
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖3
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผูรับผิดชอบโครงการ ชื่อ นายบุญยฤทธิ์ ปยะศรี ตำแหนง ศึกษานิเทศก เบอรติดตอ 081 266 5066
๑. หลักการและเหตุผล
การศึ กษาเป น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ในการพั ฒ นาและส งเสริม ความรูความคิ ดให กับ เยาวชนของประเทศ
โดยเฉพาะในโลกของศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งดานเทคโนโลยีการสื่อสารและการคิดคน
พัฒนาองคความรูใหม ๆ ทั้งนี้ในการเรียนรูภาษาไทยสำหรับผูเรียนถือไดวาเปนหัวใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียน การสอนภาษาไทย เนื่องจากภาษาไทยเปนเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู การติดตอสื่อสาร
เพื่อสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีตอกัน อันจะสงผลตอการเรียนรู การประกอบกิจธุระ การงานและ
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การดำรงชีวิตรวมกันตอไป การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเปนพื้นฐานเพื่อใหผูเรียนนำไปใชเปน
เครื่องมือในการแสวงหาความรู และการดำรงชีวิต
จากการวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education
Test : O-NET) วิชาภาษาไทย การประเมินการอานและการเขียนของนักเรียน และการประเมินการรูเรื่องการอาน
(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA) รวมทั้งผลการแขงขันทักษะ
ความสามารถภาษาไทย นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ผูสอนยังจำเปนตองใหตองความสำคัญ
กับสาระทั้ง 5 สาระ ไดแก การอาน การเขียน การฟง การดู และการพูด หลักการใชภาษาไทย และวรรณคดีและ
วรรณกรรม เปนตน
ดังนั้นการจัดการเรียนรูภาษาไทย ครูควรเปนเปลี่ยนบทบาทของนักเรียนจากการเปน “ผูรับ” มาเปน
“ผูเรียน” และเปลี่ยนบทบาทของครูจาก “ผูสอน” มาเปน “ผูจัดกิจกรรมการเรียนรู” ดังนั้นครูภาษาไทยจึงควร
ลดการบรรยายในชั้ นเรียน และใชเทคนิ ค Active Learning ซึ่งเนน กระบวนการคิดและใหนักเรียนมี สวนรวม
ในกิจกรรมการเรียนรูที่ตื่นตัว การเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
ซึ่งเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมาย ผานการปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย เชน การพูด การอาน
การอภิปราย การเขียน เพื่อสรางความรูและทักษะตาง ๆ ดวยตนเอง และสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการ
คิดการเรียนรูเชิงรุกนี้เปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาการคิด เพราะการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ดวยตนเอง
จะสงเสริมใหนักเรียนคิด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดเรงเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย ซึ่งไดวาเปนวัฒนธรรมในการแสวงหาความรูของผูเรียน เยาวชน และประชาชนทุกคน โดยปจจุบันเปน
สังคมโลกเปนสังคมแหงการเรียนรู และการแขงขัน ทักษะทางดานภาษาไทยจึงเปนวิธีการที่จะชวยใหประชากร
ไดความรู ขอมูลขาวสาร และแนวคิดใหม ๆ อันจะเปนการพัฒนาตนเองและรูจักปรับตัวใหอยูในสังคมอยางมี
ความสุข โดยผานกิจกรรมเสริมสรางการฟง การพูด การอาน การเขียน การดู รวมถึงการจัดกิจกรรมหองสมุด
โดยการสงเสริมสนับสนุนหองสมุดมีชีวิตภายในโรงเรียน กิจกรรมและนวัตกรรมการอาน สนับสนุนโรงเรียนใหมี
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานทั้งในหองและนอกหองเรียนอยางสม่ำเสมอ อาทิเชน การอานผานรูปแบบกิจกรรม
นวัตกรรมการอาน และการใชระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ในการบริหารจัดการหองสมุด การสรางเครือขาย
ความรวมมือของโรงเรียนในการพัฒนาทักษะภาษาไทยสงเสริมนิสัยรักการอาน และพัฒนาหองสมุดชีวิต มีการ
กำกั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล จั ดทำข อ มู ล สารสนเทศ และรายงานผลการดำเนิน งานสงเสริมการอานเสนอต อ
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูบริหาร ครูผูสอนภาษาไทย ครูบรรณารักษใหคำสำคัญ มีความตระหนักและรวมรับผิดชอบ
ในการเรงรัดพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
2.2 เพื่อใหครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูในโรงเรียนมีความรูความเขาใจและสามารถเชื่อมโยงการจัด
การเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
2.3 เพื่ อสงเสริมกระบวนการนิ เทศภายในสถานศึกษาในสังกัดใหมีความเขมแข็งโดยมุงผลสัมฤทธิ์สู
คุณภาพของผูเรียน
2.4 เพื่อใหนักเรียนมีความรูความสามารถในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามมาตรฐานการเรียนรู
ที่กำหนด
2.5 เพื่ อนิเทศ กำกั บ ติ ดตามการดำเนิ น การการจัดกิจ กรรมการเรีย นการสอนภาษาไทยที่สงผลตอ
คุณภาพของผูเรียน และการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งานนโยบาย จุดเนนของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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2.6 เพื่อส งเสริมพัฒ นาระบบบริหารจั ดการภายในสถานศึกษาและปรับ ปรุงพั ฒ นาคุณ ภาพการเรีย น
การสอนของครูที่สงตอคุณภาพผูเรียน
๓. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผูบริหาร ครูผูสอนภาษาไทย ครูบรรณารักษใหคำสำคัญ มีความตระหนักและรวมรับผิดชอบใน
การเรงรัดพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
3.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูการเรียนรูภาษาไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 3
3.1.3 มีระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผลการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการนิเทศ สื่อ
เครื่องมือในการนิเทศโดยใชพื้นที่เปนฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำไปใชในการนิเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ
3.1.4 สถานศึกษาทุกแหง สามารถบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
3.2.2 ครูผูสอนจัดกิจกรรมเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสำคัญที่อยูบนพื้นฐานของความแตกตาง
ระหวางบุคคล
3.2.3 โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในสถานศึกษาที่เสริมสรางทักษะภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพ
3.2.4 โรงเรียนดำเนินโครงการที่เสริมสรางสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่มุงผลสัมฤทธิ์
สูคุณภาพผูเรียน
3.2.5 โรงเรี ย นดำเนิ น โครงการการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนภาษาไทยตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ งานนโยบาย จุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานนโยบายของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
1 ขั้นเตรียมการและวางแผน 1.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของ
1 พ.ย.2562
1.2 ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม กลุมนิเทศ ติดตาม และ
1.3 กำหนดความรับผิดชอบโครงการ/ ประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรม
1.4 เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2 ขั้นดำเนินการ
2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ คูมือ
1 – 20 พ.ย.2562
ผลิตสื่อ และเครื่องมือนวัตกรรมในการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
2.2 แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม 1 – 20 พ.ย.2562
ตรวจเยี่ยม ประเมินผลการจัดการศึกษา
2.3 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม 1 – 20 พ.ย.2562
ตรวจเยี่ยม ประเมินผลการจัดการศึกษา
2.4 ประชุมอบรม สัมมนาเพื่อเสริมสราง พฤษภาคม 2563
สมรรถนะการสอน
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ที่
กิจกรรม
3 ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม
4

ขั้นการทบทวน/สะทอนผล/
ประเมินรายงาน

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
3.1 ดำเนินการนิเทศตามแผน/
ปฏิทินการนิเทศโดยนิเทศเปน
รายบุคคลและเปนทีม
4.1 สรุปผลการนิเทศ
4.2 เสนอรายงานผลการจัด
กิจกรรม

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
กุมภาพันธ 2563 และ สิงหาคม
2563
กันยายน 2563

5. งบประมาณ
จำนวน 376,960 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันเการอยหกสิบบาทถวน) จาก สพม.30 รายละเอียด ดังนี้ :
รายละเอียดงบประมาณการใชงบประมาณ
งบประมาณ
เงินงบประมาณ (บาท)
ที่
กิจกรรม/รายการ
ที่ใช
ตอบแทน
ใชสอย
วัสดุ
๑ กิจกรรมการพัฒนาความสามารถ
ในการแขงขัน จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
1.1 กิจกรรมการแขงขันทักษะ
ภาษาไทยเพื่อคัดเลือกตัวแทน
มีรายละเอียด ดังนี้
- คาอาหารกลางวัน จำนวน
100 คน ๆ ละ 80 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จำนวน 100 คน ๆ ละ 35 บาท
จำนวน 2 มื้อ
- ปาย
- คาบำรุงสถานที่
- คาวัสดุ
- คาจางทำเลมรายงาน
2) กิจกรรมโครงการรักษภาษาไทย
มีรายละเอียด ดังนี้
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 100
คน ๆ ละ 80 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จำนวน 100 คน ๆ ละ 35 บาท
จำนวน 2 มื้อ
- ปาย
- คาบำรุงสถานที่
- คาวัสดุ
- คาจางทำเลมรายงาน

110,660

20,160

52,500

38,000

8,000

-

7,000

-

3,000

1,000
15,000
1,500

8,000

-

7,000

-

3,000
-

1,000
15,000
1,500
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ที่

2

กิจกรรม/รายการ
3) กิจกรรมประกวดหองสมุด และ
กิจกรรมสงเสริมการอาน
มีรายละเอียด ดังนี้
- เบี้ยเลี้ยง (พนักงานขับรถ)
จำนวน 3 คน ๆ ละ 240 บาท
จำนวน 3 วัน
- คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
จำนวน 15 คน ๆ ละ 400 บาท
จำนวน 3 วัน
- คาน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 วัน
- คาจางทำเลมรายงาน
- คาวัสดุ
กิจกรรมพัฒนาทักษะการอานคลอง
เขียนคลอง
- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 12
ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท
- คาอาหารกลางวัน (โตะจีน)
จำนวน 120 คน ๆ ละ 150 บาท
จำนวน 2 วัน
- คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม
จำนวน 120 คน ๆ ละ 35 บาท
จำนวน 4 มื้อ
- คาเบี้ยเลี้ยง (พนักงานขับรถ)
จำนวน 2 คน ๆ 240 บาท
จำนวน 2 วัน
- คาที่พักสำหรับวิทยากร จำนวน 2
คืน ๆ ละ 1,200 บาท จำนวน 2 คืน
- คาวัสดุ
- คาจางทำเอกสารประกอบการอบรม
จำนวน 120 เลม ๆ 150 บาท
- คาน้ำมันเชื้อเพลิง
- คาเบี้ยเลี้ยงสำหรับการนิเทศ
จำนวน 16 คน จำนวน 2 วัน
ประกอบดวย ผอ.สพม.เขต 30 จำนวน
2 วัน ๆ ละ 270 บาท (540 บาท)
คณะกรรมการนิเทศ จำนวน 14 คน ๆ
ละ 240 บาท จำนวน 2 วัน
- คาจางทำเลมรายงาน

งบประมาณ
ที่ใช

110,320

ตอบแทน

เงินงบประมาณ (บาท)
ใชสอย

วัสดุ

2,160

-

-

18,000

-

-

22,620

15,000
1,500
81,200

3,000
6,500

14,400

-

-

-

36,000

-

-

16,800

-

960

-

-

2,400

-

18,000

5,000
-

8,000
-

-

7,260

1,500
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ที่

กิจกรรม/รายการ

3

กิจกรรมศึกษาดูงานหองสมุดตนแบบ
- คาอาหารกลางวัน (โตะจีน)
จำนวน 50 คน ๆ ละ 260 บาท
จำนวน 2 วัน
- คาอาหารเย็น (โตะจีน)
จำนวน 50 คน ๆ ละ 260 บาท
จำนวน 1 มื้อ
- คาอาหารเชา จำนวน 50 คน ๆ ละ
80 บาท จำนวน 1 มื้อ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จำนวน 50 คน ๆ ละ 35 บาท
จำนวน 4 มื้อ
- คาเชาที่พัก จำนวน 50 คน ๆ ละ
600 บาท จำนวน 1 คืน
- คาเบี้ยเลี้ยง (พนักงานขับรถตู สพม.
30) จำนวน 2 คน ๆ ละ 240 บาท
จำนวน 2 วัน
- คาจางเหมา (รถปรับอากาศ 2 ชั้น)
จำนวน 2 วัน
- คาน้ำมันเชื้อเพลิง (รถตู สพม.เขต
30) จำนวน 2 คน ๆ 3,000 บาท
จำนวน 2 วัน
- คาลงทะเบียนเขารวมการศึกษาดู
งาน จำนวน 50 คน ๆ ละ 150 บาท
จำนวน 2 รายการ
- คาของที่ระลึก จำนวน 2 ชิ้น ๆ
1500 บาท
- คาจางทำเลมรายงาน
- คาวัสดุ

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใช
155,980

ตอบแทน
480
-

เงินงบประมาณ (บาท)
ใชสอย
วัสดุ
144,000
11,500
26,000

-

13,000

-

4,000

-

7,000

-

30,000

-

40,000

-

6,000

-

15,000

-

3,000

-

480

376,960

43,260

6. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปจจัยความเสี่ยง
1) ความรวมมือของผูเขารวมโครงการ
2) ความเหมาะสมของชวงระยะเวลาดำเนินการ
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเขารวมโครงการ
2) พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ

277,700

1,500
10,000

56,000
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7. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
7.1 เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนในสังกัดจำนวน
37 โรงเรียน ไดรับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

คาเปาหมาย
(รอยละ)
100 %

7.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนในสังกัดไดรับการ 100 %
พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง

วิธีประเมิน
1) สอบถาม
2) สังเกตการสอน
3) ประเมินผลการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา

1) สัมภาษณ
2) วิเคราะหเอกสาร

เครื่องมือที่ใชประเมิน
1) แบบสอบถาม
2) แบบบันทึกผล
การสังเกตการสอน
3) แบบประเมินผล
การนิเทศภายใน
สถานศึกษา
4) คูมือการนิเทศฯ
5) แผนการนิเทศฯ
6) ปฏิทินการนิเทศ
1) แบบสัมภาษณแบบ
มีโครงสราง
2) แบบวิเคราะห
เอกสาร

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงไดรับการนิเทศโดยใชพื้นที่เปนฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพอยางทั่วถึง
ตอเนื่องเปนระบบ และมีคุณภาพ
8.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเพิ่มขึ้น
8.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผล
การจัด การศึกษา แผนปฏิ บั ติการนิเทศ สื่ อ เครื่องมื อในการนิเทศโดยใชพื้นที่เปน ฐานเพื่อการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษา และนำไปใชในการนิเทศอยางมีประสิทธิภาพ
8.4 สถานศึกษาทุกแหงสามารถบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ
8.5 นักเรียนมีผลการประเมินทักษะการอานตามแนวทางการวัดและประเมินผล PISA สูงขึ้น
8.6 ครู ผูส อนจั ดกิ จ กรรมเรีย นการสอนโดยยึดผูเรีย นเปน สำคัญ ที่อยูบ นพื้น ฐานของความแตกตาง
ระหวางบุคคล
8.7 โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
8.8 โรงเรียนดำเนินโครงการตาง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งานนโยบาย จุดเนนของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
30ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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โครงการ

การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยนวัตกรรมของการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ ปการศึกษา 2563
สอดคลองยุทธศาตรชาติ ขอ 2 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ขอ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
นโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอ 1. จำนวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูที่สอดคลองกับทักษะ
ที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
ขอ 2. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะที่จำเปนดานการรูเรื่องการอาน
(Reading Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และ
ดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
ขอ 3. รอยละของผูเรียนที่มีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ
ขอ 4. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่
21
(3R8C)
ขอ 5. รอยละผูเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำ
ตามความถนัดและความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนการเงินที่เหมาะสม และ
นำไปปฏิบัติได
ขอ 6. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได ภายใต
สังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม
ขอ 7. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
ขอ 8. ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคำปรึกษา
ขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอำนวยการการเรียนรู
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖3
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผูรับผิดชอบโครงการ ชื่อ นายบุญยฤทธิ์ ปยะศรี ตำแหนง ศึกษานิเทศก เบอรติดตอ 081 266 5066
๑. หลักการและเหตุผล
การศึ กษาเป น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ในการพั ฒ นาและส งเสริม ความรูความคิ ดให กับ เยาวชนของประเทศ
โดยเฉพาะในโลกของศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งดานเทคโนโลยีการสื่อสารและการคิดคน
พัฒนาองคความรูใหม ๆ ทั้งนี้ในการเรียนรูภาษาไทยสำหรับผูเรียนถือไดวาเปนหัวใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การเรีย นการสอนภาษาไทย เนื่ องจากภาษาไทยเปน เครื่องมื อสำคั ญในการแสวงหาความรู การติด ตอสื่อสาร
เพื่ อ สร า งความสั ม พั น ธ แ ละความเข า ใจอั น ดี ต อกั น อั น จะสงผลต อ การเรีย นรู การประกอบกิ จ ธุร ะ การงาน
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และการดำรงชีวิตรวมกันตอไป การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเปนพื้นฐานเพื่อใหผูเรียนนำไปใช
เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู และการดำรงชีวิต
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ไดกำหนดนโยบายดานการพั ฒ นาและสรางเสริม
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเริ่มตั้งแตประชากรวัยเรียนทุกชวงวัย ตลอดจน
การพั ฒ นา ครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา ตลอดจนประชากรวัน เรีย นทุ กคน ทุ ก ชว งวัย ตั้ งแตช วงปฐมวัย
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผูเรียนที่มีความตองการดูแลเปนพิเศษ ใหมีความพรอมทั้งทางดานรางกาย จิตใจ
อารมณ สังคม และสติปญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรูไดดวยตนเอง มีความสามารถ
ในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถดำรงชีวิตอยางมีคุณคา โดยการพัฒนาระบบ
การเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม พัฒนาระบบ
การเรียนรูตลอดชีวิต ผูเรียนสามารถกำกับการเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเนื่อง แมจะออกจากระบบ
การศึ ก ษาแล ว รวมถึ ง ความตะหนั ก ถึ ง พหุ ป ญ ญาของมนุ ษ ย ที่ ห ลากหลายและการพั ฒ นาและรั ก ษาผู มี
ความสามารถพิเศษของพหุปญญาแตละประเภท เสริมสรางใหผูเรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและ
พลานามัย และพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดาน
การสรางความสามารถในการแขงขัน ใหความสำคัญกับศักยภาพ และคุณภาพของทรัพยากรมนุษยเปนสำคัญ
เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสูเปาหมาย
การเปนประเทศที่พัฒนาแลว มีขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและ
คุ ณ ภาพผู เรี ย น ให มี ความเป น เลิ ศทางวิ ช าการจึงมี ความจำเป น อยางยิ่งที่ จ ะตองดำเนิน การให ส อดคลองกั น
โดยเน น ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนของสถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ใหเปนสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อยางเต็ม
ศักยภาพ มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเปนเลิศ ดานทักษะสื่อสาร
ภาษาไทย ภาษาอั งกฤษ และภาษาที่ ๓ มี ทั ก ษะความรู ด านดิ จิ ทั ล (Digital Literacy) เพื่ อ ใช เป น เครื่ อ งมื อ
ในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปน
คนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เปนนักคิด เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร เปนผูประกอบการ เปนเกษตรกร
ยุคใหม และอื่น ๆ สอดคลองกั บความตองการของประเทศ มีความยืดหยุน ทางดานความคิด สามารถทำงาน
รวมกับผูอื่นไดภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะ
ที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุข ทั้งดานรางกายและจิตใจ และยังสอดคลองกับนโยบายของรัฐใหความสำคัญ
ตอการวิจัยเพื่อสรางความเปนเลิศใหกับทรัพยากรมนุษย เพราะวาการวิจัย เปนกระบวนการของการสรางเสริม
กระบวนการคิ ดวิ เคราะห คิ ด แกป ญ หาอย างเป น ระบบ เกิด กระบวนการเรี ยนรู และพั ฒ นาตอยอดการสราง
องค ความรู นวัต กรรม และเทคโนโลยี รวมถึ ง วิ ทยาการใหม ๆ ให ต อบสนองตอการนำไปใช ป ระโยชน และ
สรางมูลคาสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกดาน
การศึกษาเป นองคประกอบแรกที่มีความสำคัญ และมีการวางระบบการศึ กษาใหเชื่อมโยงกับ การผลิ ต
และพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกกลุม ทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ มีศักยภาพในการแขงขัน เพื่อเปนฐานหลักสนับสนุน
การพัฒนาประเทศในทุกดานอยางยั่งยืน เจตนารมณของกระทรวงศึกษาธิการมุงเสริมสรางและวางระบบการวิจัย
และพั ฒ นา การสร า งนวั ต กรรมในสถาบั น การศึ ก ษา พรอ มผลั ก ดั น ให มี ก ารนำไปใช ป ระโยชน เพื่ อ ให บ รรลุ
สัมฤทธิผลและเปาหมายการพัฒนาการศึกษาสูการพัฒนาคน สังคมและประเทศชาติ การวิจัยทางการศึกษาจึง
นับเปน ยุทธศาสตรหนึ่งในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยการวิจัยที่มีคุณภาพจะสรางฐานความรูและ
นวั ต กรรมทางการศึ ก ษาที่ มีคุ ณ ค า รวมทั้ งพั ฒ นาวิท ยาการที่ เหมาะสม อัน ก อเกิ ดประโยชน ต อการนำมาใช
แก ป ญ หา ปรั บ ปรุ ง และกำหนดนโยบายและวางแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา และการจั ด การเรี ย นการสอนให มี
ประสิทธิภาพเพิ่ มยิ่งขึ้น การจัดทำ กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศเปนแนวทางหนึ่งเพื่ อ
สงเสริม สนับสนุนใหบุคคลและหนวยงานทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา ตลอดจนทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการ
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วิจัย ทั้ งในส วนกลาง และส วนภู มิภ าคได ใช เปน กรอบแนวคิด แนวปฏิ บั ติในการวางแผน การวิจัย และพั ฒ นา
นวัตกรรมทางการศึกษา รวมทั้งกระตุน สงเสริมสนับสนุน และผลักดันใหมีการใชประโยชนของผลงานวิจัยในเชิง
พาณิชยและสาธารณะ อันจะทำใหเกิดประสิทธิภาพ ในการใชทรัพยากรการวิจัย ที่เชื่อมโยงอยางบูรณาการและ
ตอบสนองตอความตองการและทิศทาง การพัฒนาประเทศโดยรวม
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 30 ได เล็ งเห็ น ความสำคั ญ ของการยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึ กษาผานกระบวนการวิจั ย และพั ฒ นา เพื่ อพั ฒ นาคุณ ภาพผูเรีย นสูความเป น เลิศและสามารถแขงขั น ได
โดยการพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา
มีประสิทธิภาพในการเรียนรู สามารถทำงานรวมกับผูอื่นไดภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรมใหมีลักษณะเปนไป
ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้น ฐานกำหนด มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
ทางดานภาษาไทย
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการประกอบ
อาชีพ มีความรู และ
ทักษะดานวิทยาศาสตรนำไปสูการพัฒนานวัตกรรม ความสามารถดานดิจิทัล
(Digital) และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือ ในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถใชขอมูลจากการ
ดำเนินการวิจัยมาชวยในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา การบริหารจัดการ
ส ถ า น ศึ ก ษ า โ ด ย ใ ช พื้ น ที่ เ ป น ฐ า น
การจัดการเรียนการสอนของครูใหมีความสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน และพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับ
ศักยภาพและความแตกตางระหวางบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึ กษาและพั ฒ นานวัตกรรมการยกระดั บคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัย และพั ฒ นา
สูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูความเปนเลิศที่มีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนา
สูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2.3 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัย
และพัฒนาสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2.4 เพื่อเผยแพรผลงานนวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัย และพัฒ นาสู
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๓. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สถานศึกษา ครู มีนวัตกรรมการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนาสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
3.1.2 ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจในการพัฒนานวัตกรรมการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนา
3.1.3 มี ร ะบบนิ เทศ ติ ด ตาม ตรวจเยี่ ย ม ประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา แผนปฏิ บั ติ ก ารนิ เทศ สื่ อ
เครื่ องมื อในการนิ เทศเพื่ อ พั ฒ นานวั ต กรรมการยกระดับ คุณ ภาพการศึ กษาสู ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เรีย นดว ย
กระบวนการวิจัยและพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
3.1.4 บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สถานศึกษา ครู มีนวัตกรรม
การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและสอดคลองกับศักยภาพตามความแตกตางระหวางบุคคล
3.2.2 บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู มีนวัตกรรมการในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่อยูบนพื้นฐานของความแตกตางระหวางบุคคล
3.2.3 บุ คลากรสังกัดสำนั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 30 สถานศึกษา ครู ไดรับ การ
เผยแพรผลงานนวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาที่สามารถนำไปสูความกาวหนาทางวิชาชีพ
3.2.4 บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สถานศึกษา ครู ไดแลกเปลี่ยน
เรียนรู (PLC) เพื่อปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวย
กระบวนการวิจัยและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมการและวางแผน

2

ขั้นดำเนินการ

3

ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
1.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของ
1.2 ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม
1.3 กำหนดความรับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม
1.4 เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2.1 ประชุมเพื่อสรางความรู ความเขาใจ
ในการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัย
และพัฒนา สำหรับกลุมเปาหมาย
2.2 การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอดดวย
- จัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ คูมือ
ผลิตสื่อ และเครื่องมือนวัตกรรมในการ
นิเทศ
- แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ
ติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผลการจัด
การศึกษา
- ประชุมคณะกรรมการนิเทศ
ติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผลการจัด
การศึกษา
3.1 ดำเนินการนิเทศตามแผน/ปฏิทิน
การนิเทศโดยนิเทศเปนรายบุคคลและ

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
1 พ.ย.2562
กลุมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
พ.ย.2562

พ.ค.-ส.ค.2563
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4

ขั้นการทบทวน/สะทอน
ผล/ประเมินรายงาน

เปนทีม
4.1 สรุปผลการนิเทศ
4.2 เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม

ก.ย.2563

5. งบประมาณ
จำนวน 221,900 บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันเการอยบาทถวน) จาก สพม.30 รายละเอียด ดังนี้ :
งบประมาณ
เงินงบประมาณ (บาท)
ที่
กิจกรรม/รายการ
ที่ใช
ตอบแทน
ใชสอย
วัสดุ
๑ กิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ
158,710
36,680
79,480
42,550
มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนานวัตกรรมการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาดวยกระบวนการวิจัยและ
พัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้
- คาตอบแทนวิทยากร
(มิใชวิทยากรภาครัฐ จำนวน 12 ชั่วโมง
ๆ 1,200 บาท จำนวน 2 วัน
- คาที่พักสำหรับวิทยากร จำนวน
2 คน ๆ 1,200 บาท จำนวน 2 คืน
- คาอาหารกลางวัน จำนวน
167 คน ๆ ละ 150 บาท จำนวน 2 วัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จำนวน 167 คน ๆ ละ 35 บาท
จำนวน 4 มื้อ
- ปาย
- คาบำรุงสถานที่
- คาวัสดุ
- คาจางทำเลมรายงาน
- คาจางทำเอกสารประกอบการ
อบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 167 เลมๆ
ละ 150 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงสำหรับพนักงานขับ
รถสำหรับรับสงวิทยากร จากสนามบิน –
ที่พัก – สถานที่อบรม จำนวน 2 วัน ๆ
ละ 240 จำนวน 1 คน
- คาน้ำมันเชื้อเพลิง จาก สพม.30 สนามบิน – สถานที่อบรม ไป – กลับ
2 การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 เบี้ยเลี้ยงสำหรับคณะกรรมการนิเทศ
ติดตาม ตรวจเยี่ยมฯ ประกอบดวย
- คณะกรรมการ ตำแหนงวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ จำนวน 2 คน ๆ 270 บาท

28,800

-

2,400

63,190

-

-

50,100

-

-

23,380

-

-

6,000
-

1,000
15,000
1,500
25,050

480

-

-

5,000

-

-

19,440

33,750

10,000

2,160

-

-
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จำนวน 4 ครั้ง
- พนักงานขับรถ จำนวน 3 คน ๆ
ละ 240 บาท จำนวน 4 ครั้ง
- คณะกรรมการนิเทศ จำนวน 15
คน ๆ ละ 240 บาท จำนวน 4 ครั้ง

ที่

กิจกรรม/รายการ
1.2 คาอาหารกลางวัน สำหรับประชุม
เตรียมการนิเทศฯ จำนวน 15 คน ๆ ละ
80 บาท
1.3 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จำนวน 15 คน ๆ ละ 35 จำนวน 2 มื้อ
1.4 คาน้ำมันเชื้อเพลิง
1.5 คาวัสดุ
1.6 คาถายเอกสาร
1.7 คาจัดจางทำรูปเลมรายงาน เลมละ
150 บาท จำนวน 10 เลม
รวม

งบประมาณ
ที่ใช

221,900

2,880

-

-

14,400

-

-

ตอบแทน

เงินงบประมาณ (บาท)
ใชสอย

56,120

วัสดุ

1,050

-

15,000
15,000
1,500

10,000
-

113,230

52,550

1,200

6. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปจจัยความเสี่ยง
1) ความรวมมือของผูเขารวมโครงการ
2) ความเหมาะสมของชวงระยะเวลาดำเนินการ
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเขารวมโครงการ
2) พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ
7. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
7.1 เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนในสังกัดจำนวน
37 โรงเรียน ไดรับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

คาเปาหมาย
(รอยละ)
100 %

วิธีประเมิน
1) ทดสอบ
2) สอบถาม
3) สังเกตการสอน
4) ประเมินผลการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา

เครื่องมือที่ใชประเมิน
1) แบบทดสอบ
2) แบบสอบถาม
3) แบบบันทึกผล
การสังเกตการสอน
4) แบบประเมินผล
การนิเทศภายใน
สถานศึกษา
5) คูมือการนิเทศฯ
6) แผนการนิเทศฯ
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7) ปฏิทินการนิเทศ

7.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนในสังกัดไดรับการ 100 %
1) สัมภาษณ
1) แบบสัมภาษณแบบ
พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
มีโครงสราง
การศึกษาอยางตอเนื่อง
2) วิเคราะหเอกสาร
2) แบบวิเคราะหเอกสาร
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 สถานศึกษา ครู มีนวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวย
กระบวนการวิจัยและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8.2 ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจในการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนา
8.3 มีระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผลการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการนิเทศ สื่อ เครื่องมือ
ในการนิเทศเพื่อพัฒนานวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยกระบวนการวิจัย
และพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
8.4 ผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและสอดคลองกับศักยภาพตามความแตกตางระหวางบุคคล
8.5 บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู มีนวัตกรรมการในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา สูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่อยูบนพื้นฐานของความแตกตางระหวางบุคคล
8.6 บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สถานศึกษา ครู ไดรับการเผยแพร
ผลงานนวัตกรรมการยกระดับคุ ณภาพการศึกษาสูการพั ฒ นาคุ ณภาพผูเรีย นดวยกระบวนการวิจัยและพั ฒ นา
ที่สามารถนำไปสูความกาวหนาทางวิชาชีพ
8.7 โรงเรียนดำเนินโครงการตาง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งานนโยบาย จุดเนนของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
30ไดอยางมีประสิทธิภาพ
8.8 บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สถานศึกษา ครู ไดแลกเปลี่ยน
เรีย นรู (PLC) เพื่ อ ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นานวัต กรรมการยกระดับ คุณ ภาพการศึ กษาสูการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เรีย น
ดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
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โครงการ

โครงการสนับสนุนการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ และเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA : TheProgrammefor IInternationalStudentAssessment)
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข้อ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วัดสพฐ.
นโยบายที่ 21 จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่อง
การอ่าน (ReadingLiteracy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (MathematicalLiteracy)
และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (ScientificLiteracy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
นโยบายที่ 21. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21(3R8C)
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O–NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน2562 – กันยายน 2563
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. 30
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เบอร์ติดต่อ 087 - 8197155
1. หลักการและเหตุผล
จากการที่ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (The Programme
for International Student Assessment : PISA) โดยมีวตั ถุประสงค์ของโครงการเพื่อประเมินคุณภาพของ
ระบบการจัดการศึกษาในการเตรียมเยาวชนให้มีความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
มากกว่า 70 ประเทศ OECD (องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ: Organization for Economic Co –
operationand Development – OECD) ถือว่าศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่อใช้
ในการดำเนินชีวิต ประกอบด้วย ความสามารถด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์
(Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) จึงกำหนดเป็นกรอบการประเมิน
หลักของ PISA ทำการประเมินครั้งแรกในปี 2543 (ปี ค.ศ.2000) และทำการประเมินต่อเนื่อง 3 ปี ต่อครั้ง
ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของการจัดการศึกษาว่ามีศักยภาพหรือ
ความสามารถพื้นฐานในการดำเนินชีวิตหรือไม่อย่างไร และคุณภาพของผู้เรียนนี้ยังสะท้อนให้เห็นภาพความน่าลงทุน
และความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศอีกด้วยในปีการศึกษา 2561 PISA 2018 ได้ทำการประเมินเมื่อ
เดือนสิงหาคม 2561 ในครั้งนั้นมีโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 153 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 54 โรงเรียน
จาก 45 เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา 99 โรงเรียน จาก 39 เขตพื้นที่การศึกษา สำหรับสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 โรงเรียน
คือ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
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เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2021 ในปีการศึกษา
2564 และพั ฒ นาศั ก ยภาพพื้ น ฐานที่ ทุ ก คนจำเป็ น ต้ อ งมี เพื่ อ ใช้ ในการดำเนิ น ชี วิ ต ให้ กั บ ผู้ เรี ย นทั้ ง 3 ด้ า น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือการวัดและ
ประเมิ น ผลระดั บ ชั้ น เรี ย นที่ ส อดคล้ อ งตามแนวทางการประเมิ น ผลนั ก เรีย นร่ว มกั บ นานาชาติ (PISA : The
Programme for International Student Assessment) ให้กับโรงเรียนในสังกัด
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA : The Programme for International Student Assessment)
2.2 เพื่อพัฒ นาศักยภาพพื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่อใช้ในการดำเนินชี วิตให้กับผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน คือ
ความสามารถด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Literacy)
และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
2.3 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาตามแนวทาง PISA
ให้แก่ครูผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2021
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัด สพม. 30 มีการพัฒ นาศักยภาพพื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต
ให้กับผู้เรียน และเตรียมความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2021 ร้อยละ 100
3.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนในสังกัด สพม. 30 มีเครื่องมือการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องตามแนวทาง
การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติที่มีประสิทธิภาพ
2) ครูผู้สอนในสังกัด สพม. 30 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาศักยภาพพื้นฐานที่ทุกคน
จำเป็นต้องมีเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตให้กับผู้เรียนทั้ง 3 ด้านให้กับผู้เรียน
3) ครูผู้สอนในสังกัด สพม. 30 สามารถประเมินทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาตามแนวทาง PISA ของผู้เรียนได้
4) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมิน PISA
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
1

กิจกรรม
Plan : ขั้นเตรียมการและวางแผน

2

Do : ขั้นดำเนินการ

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
1.1 จัดทำโครงการ/ขออนุมัติ
ดำเนินโครงการ
1.2 แต่งตั้งและประชุม
คณะกรรมการ วางแผน
การดำเนินงาน
2.1 ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน
2.2 จัดทำเอกสาร เครื่องมือ
การอบรม
2.3 จัดการอบรมตามโครงการ

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
พฤศจิกายน 2562

ธันวาคม 2562 – มกราคม
2563
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ที่
3

กิจกรรม
Check : ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม)

4

Act: ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/
ประเมินรายงาน

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
3.1 นิเทศโดยใช้เทคนิค
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563
Coaching ผ่านกิจกรรม AAR
ของโรงเรียน
3.2 ตรวจสอบการส่งรายงาน
การดำเนินงาน
4.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ สิงหาคม – กันยายน 2563
4.2 รายงานผลการดำเนินงาน

5. งบประมาณ
จำนวน 199,300 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) แหล่งงบประมาณ (ระบุ) จาก สพม.30
รายละเอียดังนี้ :
รายละเอียดงบประมาณการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรมที่ 1
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด
2 กิจกรรมที่ 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องตาม
แนวทาง PISAให้กับครูผู้สอนคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ในระดับชั้น
ม.ต้น
3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใช้

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย

วัสดุ

99,650

7,200

647,00

27,750

99,650

7,200

647,00

27,750

199,300

-

129,400

55,500

14,400
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6.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1) ระยะเวลาในการดำเนินงาน
2) การเตรียมการในหน้าที่ดำเนินการ
3) การนิเทศ กำกับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง อาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) กำหนดปฏิทินการกำกับติดตามงานให้ชัดเจน
2) กำหนดขอบเขตหน้าที่ให้ชัดเจน
3) ผู้บริหารสถานศึกษา ควรใช้ระบบนิเทศภายในโรงเรียน ในการนิเทศ ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือกำกับ
ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนาเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องตาม
แนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA : Programme for
International Student Assessment)

ค่าเป้าหมาย
วิธีประเมิน
(ร้อยละ)
ร้อยละ 100 1. การใช้แบบทดสอบ
2. การสอบถามความ
พึงพอใจ
3. การนิเทศติดตาม

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

1. แบบทดสอบก่อน
และหลังการฝึกอบรม
2. แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
3. แบบนิเทศติดตาม
ร้อยละ 100 1. การใช้แบบทดสอบ 1. แบบทดสอบก่อน
2. การสอบถาม
และหลังการฝึกอบรม
ความพึงพอใจ
2. แบบสอบถาม
3. การนิเทศติดตาม ความพึงพอใจ
3. แบบนิเทศติดตาม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการสอบและลักษณะของแบบทดสอบการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (PISA)
2) ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3) ครูผู้สอนได้แนวทางในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลนักเรียนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
4) นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดและมีพัฒนาการเรียนรู้ครอบคลุมในทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต
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โครงการ
การพัฒนาการจัดการเรียนรูก ลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
สอดคลองยุทธศาตรชาติ ขอที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ขอที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
นโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ตัวชี้วัด สพฐ.
ตัวชี้วัดที่ 2.1 จำนวนผูเรียนมีคาวมเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรู
ที่สอดคลองกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
ตัวขี้วัดที่ 2.3 รอยละของผูเรียนที่มีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขัน
ระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 3.4 รอยละผูเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำตามความ
ถนัดและความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการ
ของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได
ตัวชี้วัดที่ 3.5 ผูเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได
ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖3
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผูรับผิดชอบโครงการ นางวนิชา ประยูรพันธุ และคณะ เบอรติดตอ 087-9603864
๑. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ ไดดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดย
เพิ่มสาระที่ 4 เทคโนโลยี ประกอบดวย การออกแบบเทคโนโลยี และวิทยากรคำนวณไวในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนสาระที่มีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศ และเปนรากฐานสำคัญที่จะชวยใหมนุษย
มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณ ไดอยางรอบ
ครอบและถี่ถวนสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเริ่มตนใชในปการศึกษา 2561 ใน 4 ชั้นเรียน คือชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สงผลใหการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูใหสามารถพัฒนาผูเรียนไดตามาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดในหลักสูตร
การจั ดการเรี ยนรู วิ ทยาการคำนวณ “Coding และ Computing Science” เป น การจั ดการเรี ยนรู ที่
สงเสริมผูเรียนดานการพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค ผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายทั้งแบบที่เปน
สื่อ Online และแบบ Offline (Unplug) รวมถึงนวัตกรรมผานการออกแบบและการสรางเครื่องบินพลังยาง การ
สรางเครื่องบินบังคับวิทยุ ดวยหลักอากาศพลศาสตร เปนการจัดการเรียนรูแบบ STEM Education เปนรูปแบบ
หนึ่ งของการเรี ย นการสอนในแบบ Active Learning เป น การเรี ย นรู ที่ เน น ให เด็ ก รู จั ก การประดิ ษ ฐ แ ละการ
สรางสรรคนวัตกรรม ดวยการใชสื่อการเรียนรูในรูปที่สามารถสรางสรรคไดหลากหลายรูปแบบมาประยุกตเขากับ
การเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมไปพรอมๆ กัน เนื้อหาในหลักสูตรมุงเนนใหเด็กไดกลาคิด กลา
ทดลอง
และรูจักแกไขปญหาโดยการนำความรูตางๆ ในหลายๆ ดานมาบู รณาการเขาดวยกัน และ
นำมาใชในการแกไขโจทยปญหาตางๆ ตลอดจนชี้ใหเห็นถึงการนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง หรือการนำไปสราง
เปนเทคโนโลยีตางๆ ที่มีอยูในปจจุบัน
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ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีความตระหนักและเห็นความสำคัญเปนอยาง
ยิ่ง จึงไดจัดใหมีโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรูการสรางเครื่องบินพลังยาง การสรางเครื่องบินบังคับวิทยุ
ดวยหลักอากาศพลศาสตร ตามการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีนวัตกรรมเพื่อสราง
มูล คาเพิ่ มสอดคล องกั บ ประเทศไทย 4.0 ใหกาวทัน เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น อยาง
รวดเร็วนอกจากจะทำใหนักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมแลว นักเรียนยังสามารถเรียน
ไดอยางสนุกสนานและทาทายความสามารถในการออกแบบ นักเรียนสามารถถายทอดจินตนาการไปสูชิ้นงานที่ทำ
ไดจริง และสามารถพัฒนาผูเรียนไดตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดในหลักสูตร
๒. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาจัดการเรียนรูการสรางเครื่องบินพลังยาง การสรางเครื่องบินบังคับวิทยุ ดวยหลักอากาศ
พลศาสตร ตามการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
2.2 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูบูรณาการสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณิ ตศาสตร ศิลปะ และสาระ
อื่นๆ สงเสริมความเปนอัจฉริยะและศักยภาพของนักเรียนดานวิทยาศาสตรอากาศยาน
2.3 เพื่ อให ครูและนั กเรี ยนสร างนวัตกรรมผ านการออกแบบและการสร างเครื่ องบิ นพลั งยาง การสร าง
เครื่องบินบังคับวิทยุ ดวยหลักอากาศพลศาสตร เปนการจัดการเรียนรูแบบ STEM Education ในสถานศึกษาสราง
มูลคาเพิ่มสอดคลองกับประเทศไทย 4.0
2.3 เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา
(STEM Education) ในสถานศึกษา
๓. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ ครูแกนนำ โรงเรียนละ 1 คน ที่สอนวิชาวิทยาศาสตร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 ทั้งหมด 37 โรงเรียน สามารถจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1.2 นักเรียนแกนนำโรงเรียนละ 2 คน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ทั้งหมด
37 โรงเรียน รวมกันใชความคิดสรางสรรคในการออกแบบนวัตกรรมผานการออกแบบและการสรางเครื่องบินพลัง
ยาง การสรางเครื่องบินบังคับวิทยุ ดวยหลักอากาศพลศาสตร เปนการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา
(STEM Education)
3.1.3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีกระบวนการจัดการเรียนรู
แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ใหกับผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ ครูสามารถรวมกันใชความคิดสรางสรรคในการออกแบบนวัตกรรมผานการออกแบบและการสราง
เครื่องบินพลังยาง การสรางเครื่องบินบังคับวิทยุ ดวยหลักอากาศพลศาสตร ตามการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
(STEM Education)
๓.๒.2 นักเรียนรวมกันใชความคิดสรางสรรคในการออกแบบนวัตกรรมผานการออกแบบและการสราง
เครื่องบินพลังยาง การสรางเครื่องบินบังคับวิทยุ ดวยหลักอากาศพลศาสตร ตามการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
(STEM Education)
๓.๒.3 ครูสามารถจัดการเรีย นรูที่เน น ฝกฝนให นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง (Self-Directed
learning) โดยมีครูทำหนาที่เปนผูใหคำแนะนำ (Adviser)
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๓.๒.4 โรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ใหกับ
ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
๑ ประชุมชี้แจงคณะทำงานโครงการ 1.1 จัดเตรียมเอกสารที่
เกี่ยวของ
1.2 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการฯ
1.3 จัดประชุมคณะกรรมการฯ
๒ อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรูการ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู
การสรางเครื่องบินพลังยาง
สรางเครื่องบินพลังยาง
การสรางเครื่องบินบังคับวิทยุ
การสรางเครื่องบินบังคับวิทยุ
ดวยหลักอากาศพลศาสตร
ดวยหลักอากาศพลศาสตร
ตามการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม ตามการจัดการเรียนรูแบบสะ
ศึกษา (STEM Education)
เต็มศึกษา (STEM Education)

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
สิงหาคม 2563
สิงหาคม 2563
สิงหาคม 2562 /หองประชุม
สพม.30
สิงหาคม 2562

5. งบประมาณ
จำนวน 198,000 บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน) แหลงงบประมาณ (ระบุ) จาก สพม.30
รายละเอียดังนี้ :
รายละเอียดงบประมาณการใชงบประมาณ
งบประมาณ
เงินงบประมาณ (บาท)
ที่
กิจกรรม/รายการ
ที่ใช
ตอบแทน
ใชสอย
วัสดุ
๑ กิจกรรมที่ ๑
1.1 ประชุมชี้แจงคณะทำงานโครงการ
12,000
3,000
8,000
1,000
๒ กิจกรรมที่ ๒
๒.๒ อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรูการสราง
180,000 40,000
95,000
45,000
เครื่องบินพลังยาง การสรางเครื่องบิน
บังคับวิทยุ ดวยหลักอากาศพลศาสตร
ตามการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
(STEM Education)
4 คาใชจายอื่นๆ
6,000
6,000
รวมงบประมาณ
198,000
109,000
46,000
43,000
6. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปจจัยความเสี่ยง
6.1.1 ความรวมมือของศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู และสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ
6.1.2 ความเหมาะสมของชวงระยะเวลาดำเนินการ
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6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
6.2.1 เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเขารวมโครงการ
6.2.2 พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ
7. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
เชิงปริมาณ
1. รอยละครูแกนนำ โรงเรียนละ 1 คน
ที่สอนวิชาวิทยาศาสตร ในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ทั้งหมด 37 โรงเรียน สามารถจัดการ
เรียนรูใหกับผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. รอยละนักเรียนแกนนำโรงเรียนละ
2 คน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30ทั้งหมด 37 โรงเรียน
รวมกันใชความคิดสรางสรรคในการ
ออกแบบนวัตกรรมผานการออกแบบและ
การสรางเครื่องบินพลังยาง การสราง
เครื่องบินบังคับวิทยุ ดวยหลักอากาศ
พลศาสตร เปนการจัดการเรียนรูตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)

คาเปาหมาย
(รอยละ)
100 %

100 %

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใชประเมิน

1. การเขารวมของครูการ
สรางเครื่องบินพลัง
ยาง การสราง
เครื่องบินบังคับวิทยุ
ดวยหลักอากาศ
พลศาสตร เปนการ
จัดการเรียนรูตาม
แนวทาง สะเต็ม
ศึกษา (STEM
Education)
2. การเขารวมของ
นักเรียนการสราง
เครื่องบินพลังยาง
การสรางเครื่องบิน
บังคับวิทยุ ดวยหลัก
อากาศพลศาสตร
เปนการจัดการเรียนรู
ตามแนวทาง สะเต็ม
ศึกษา (STEM
Education)

1. แบบบันทึกการลง
เวลาการเขารวมอบรม
เชิงปฏิบัติการการสราง
เครื่องบินพลังยาง การ
สรางเครื่องบินบังคับ
วิทยุ ดวยหลักอากาศ
พลศาสตร เปนการ
จัดการเรียนรูตาม
แนวทาง สะเต็มศึกษา
(STEM Education)
3. แบบบันทึกการลง
เวลาการเขารวมอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
สรางเครื่องบินพลัง
ยาง การสราง
เครื่องบินบังคับวิทยุ
ดวยหลักอากาศ
พลศาสตร เปนการ
จัดการเรียนรูตาม
แนวทาง สะเต็มศึกษา
(STEM Education
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3. รอยละโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
มีกระบวนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
(STEM Education) ใหกับผูเรียนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

100 %

3. การจัดการเรียนรู
ภายในโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 มีกระบวนการ
จัดการเรียนรู แบบสะ
เต็มศึกษา (STEM
Education) ใหกับผูเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. แบบสอบถามการ
จัดการเรียนรูแบบ
สะเต็มศึกษา (STEM
Education)
ใหกับผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดโครงการ

คาเปาหมาย
(รอยละ)

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใชประเมิน

80 %

1. ประเมินชิ้นงาน
ที่ออกแบบวัตกรรมผาน
การออกแบบและการ
สรางเครื่องบินพลังยาง
การสรางเครื่องบินบังคับ
วิทยุ ดวยหลักอากาศ
พลศาสตร ตามการ
จัดการเรียนรูแบบสะเต็ม
ศึกษา (STEM
Education)

๑. แบบสอบถามความ
พึงพอใจแบบสังเกต

เชิงคุณภาพ
ครูสามารถจัดการเรียนรูที่สงเสริมดาน
การพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรคใหกับ
ผูเรียน นักเรียนสามารถใชความคิด
สรางสรรคในการออกแบบและการสราง
เครื่องบินพลังยาง การสรางเครื่องบิน
บังคับวิทยุ ดวยหลักอากาศพลศาสตร ตาม
การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM
Education) ที่เนนฝกฝนใหนักเรียน
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง (SelfDirected learning) โดยมีครูทำหนาที่เปน
ผูใหคำแนะนำ (Adviser) และโรงเรียนมี
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูแบบ
สะเต็มศึกษา (STEM Education) ใหกับ
ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๙.๑ ครูและนักเรียนโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีโอกาสใชความคิด
สรางสรรคในการออกแบบนวัตกรรมผานการออกแบบและการสรางเครื่องบินพลังยาง การสรางเครื่องบินบังคับวิทยุ
ดวยหลักอากาศพลศาสตร ตามการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
๙.๒ ครูผูสอนไดนำประสบการณมาใชพัฒนาผูเรียน
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9.3 นักเรียนไดนำประสบการณในการสรางสรางเครื่องบินพลังยาง การสรางเครื่องบินบังคับวิทยุดวยหลัก
อากาศพลศาสตร ตามการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อนำไปเขาสูเวทีการแขงขัน
ระดับนานาชาติ
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1. ชื่อโครงการ งานแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปงบประมาณ 2563
1.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอที่ 2 ดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
1.2 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ขอที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
1.3 ยุทธศาสตร สพฐ.ที่ 2 ขอที่ 3 ประเด็นกลยุทธ
3.3 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความเปน
เลิศดานวิชาการ นำไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
1.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รอยละ 45 ของผูเรียนที่จบ
การศึกษาตอสายอาชีพตามความถนัดและความสนใจของตนเอง
1.5 สนองคำรับรองการปฏิบัติราชการ(KRS/ARS) ................................
1.6 สนองตัวชี้วัดความสำเร็จขอ............................................................
1.7 สนองจุดเนนสพม.เขต 30 ที่ 16 ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคะแนน O-NET
ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไปในแตละกลุมสาระมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
1.8 มาตรฐานเขตพื้นที่ .................................................................................
1.9 ลักษณะโครงการ / งาน (  ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
1.10 หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1.11 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
1.12 ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ นางวนิชา ประยูรพันธุ และคณะ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทุกแหง ไดมีการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดพัฒ นาผูเรียน
ในทุ กระดั บ การศึ กษา พั ฒ นาวิช าการกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เพื่อยกระดับ คุณ ภาพการศึกษาของเขตพื้น ที่
การศึ ก ษา สอดคล อ งกั บ บริ บ ทและความต อ งการพั ฒ นากิ จ กรรมพั ฒ นาผู เรี ย นแต ล ะกลุ ม สาระการเรี ย นรู
การศึ กษาพิ เศษเรีย นร วม เป ดโอกาสให ผู เรีย นไดแสดงออกทางดานความรู ความสามารถ อยางเต็มศัก ยภาพ
ทั้งดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย ศิลปะ นาฏศิลป และงานอาชีพ มีความคิดริเริ่ม
สรา งสรรค ประดิ ษ ฐคิดค น สิ่งใหม ๆ ใฝ รู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง การแขงขัน งานศิลปหัต ถกรรม
นักเรียนจึงเปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะสงเสริมใหนักเรียน ครู และผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนา
ตนเองที่ ส งผลให ก ารจั ด การศึ ก ษา ในสถานศึ ก ษา มี คุ ณ ภาพอย างเป น รู ป ธรรม และสอดคล องตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดั งนั้ น สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 30 มี ค วามตระหนั ก และเห็ น ความสำคั ญ
เปนอยางยิ่ง จึงไดจัดใหมีโครงการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ขึ้นทุกปอยางตอเนื่อง
เพื่อเปนเวทีใหครู นักเรียน ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา แสดงออกตามความสามารถของตนเองอยางอิสระ
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และสร างสรรค ใช เวลาว างให เกิ ด ประโยชน ร วมทั้ งการใช กิ จ กรรมเป น สื่ อ เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
เสริ ม สร า งวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตย คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ต ามหลั ก สู ต ร และการสร า งภู มิ คุ ม กั น ภั ย ยาเสพติ ด
ซึ่งนับเปนผลสำเร็จของการจัดการศึกษาที่ครูผูสอนสามารถนำไปประกอบการทำผลงานเชิงประจักษเพื่อยกระดับ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาพั ฒ นาแต ล ะกลุ มสาระการเรีย นรู และขอเลื่อนวิท ยฐานะเผยแพรผ ลงานดานการศึ กษาต อ
สาธารณชนทั้งในระดับเขตพื้นที่ และระดับชาติ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนกั เรียนปกติและเด็กพิเศษเรียนรวมไดเขารวมการแขงขันทักษะทางดานวิชาการ
ดนตรี กีฬา ศิลปหัตถกรรมการแสดงวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมพื้นบาน และสิ่งประดิษฐ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และระดับชาติ
3.2 เพื่อสงเสริมใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การนำเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับนักเรียน ครู ผูบริหาร
บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองนักเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไป
3.3 เพื่อคัดเลือกผูชนะเลิศแตละกิจกรรมไปประกวดแขงขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติตอไป
3.4 เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการโครงการการแขงทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ และระดับชาติ
4. เปาหมาย (Out put)
4.1 เชิงปริมาณ
4.1.1 ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 37 โรงเรียน เขารวมกิจกรรมแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาทุกโรงเรียน
4.1.2 นักเรียนที่เขารวมแขงขันทักษะวิชาการกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศไปเขารวมการแขงขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติทุกประเภทกิจกรรม
4.2 เชิงคุณภาพ
4.2.1 นักเรียนมีความรู มีทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งกิจกรรมที่เปนหนทาง
สรางอาชีพในการดำรงชีวิต
4.2.2 นั ก เรี ย นมี ส มรรถนะสำคั ญ ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
4.2.3 นักเรียนไดแสดงออกซึ่งความสามารถทักษะในงานวิชาการ ทักษะชีวิต และวิชาชีพตามความ
สนใจ
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5. วิธีดำเนินการ
ที่

ขั้นตอนการดำเนินการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562
ต.ค.

1.

2.

Plan : การวางแผน
- ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม
- กำหนดความรับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม
- เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
Do : การดำเนินงาน
2.1 กิจกรรมการประชุมเพื่อเตรียมการ
จัดการแขงขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่ และระดับชาติ
2.2 กิ จ กรรมนิ เ ทศ กำกั บ ติ ด ตาม
การดำเนิ น กิ จ กรรมโครงการงาน
แขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

2.3 กิจกรรมการจัดการแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ศูนยพัฒนากลุม สาระ
การเรียนรู
1) ภาษาไทย
2) คณิตศาสตร
3) วิทยาศาสตร/นักบินนอย
4) สังคมศึกษาฯ
5) สุขศึกษาและพลศึกษา
6) ศิลปะ (ดนตรี, นาฏศิลป, ทัศนศิลป)
7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี/
คอมพิวเตอร /หุนยนต
8) ภาษาตางประเทศ
9) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
10) กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม
11) ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
12) พิธีเปด

ระยะเวลาในการดำเนินการ
พ.ศ. 2563

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมาย
เหตุ
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ที่
3.

4.

ขั้นตอนการดำเนินการ/กิจกรรม

ระยะเวลาในการดำเนินการ
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

Check : กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ
และนิเทศ
- กิ จ กรรมนิ เทศ กำกั บ ติ ด ตามการ
ดำเนินการกิจกรรมโครงการ
A: Act (ขัน้ การทบทวน/สะทอนผล/
ประเมินรายงาน)
- เขียนรายงานการสรุปผลการจัด
กิจกรรม
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม

6. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
7. งบประมาณ (In put)
จำนวน 322,870 บาท (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.30)
7.1 จำแนกตามรายการใชจายและแหลงงบประมาณไดดังนี้
กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน

ผลผลิต

แหลงงบประมาณ
งาน/โครงการ

กิจกรรม

1.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดาน
ความสามารถทางศิลปะหัตกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีนักเรียน
1.ขั้น P:Plan……..
2ขั้น D:Do.........

1,750
321,120

3.ขั้นC:Check...........
4.ขั้นA:Act…..........

รวม

322,870

รวม

หมาย
เหตุ
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7.2 รายละเอียดคาใชจายโครงการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการประชุมเพื่อเตรียมการจัดการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติ
จำนวน 1,750 บาท (ถัวจายทุกรายการ)
รายละเอียดงบประมาณป พ.ศ. 2563
งบรายจาย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
รวมทั้งสิ้น

จำนวน (คน)
ประเภท ก ประเภท ข บุคคล
ครั้ง/
(ระดับ 9
(ระดับ 8 ภายนอก
รุน
ขึ้นไป)
ลงมา)
1

รวม

วัน
หรือ
ชม.

อัตรา
ที่ตั้ง

รวม
เงิน

ราชการ

1,750

√

งบรายจาย

- คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ)
- คาอาหารกลางวัน
- คาอาหารเย็น
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาเบี้ยเลี้ยง
- คาเชาที่พัก
- คาพาหนะ
- คาวัสดุ
- คาน้ำมันเชื้อเพลิง
- คาใชจายอื่น ๆ (เขารวมการประชุมระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

50

1

35

สถานที่ดำเนินการ
(ใสเครื่องหมาย √ )

1,750

เอกชน
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการงานแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
จำนวน 41,120 บาท (ถัวจายทุกรายการ)

งบรายจาย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
รวมทั้งสิ้น

ประเภท ก
ครั้ง/
(ระดับ 9
รุน
ขึ้นไป)
1

รายละเอียดงบประมาณป พ.ศ. 2563
จำนวน (คน)
สถานที่ดำเนินการ
วัน
ร (ใสเครื่องหมาย √ )
ประเภท ข บุคคล
อัตรา
รวมเงิน
(ระดับ 8 ภายนอก รวม หรือ
ที่ตั้ง
ราชการ เอกชน
ชม.
ลงมา)

41,120

งบรายจาย

- คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ)
- คาอาหารกลางวัน
- คาอาหารเย็น
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาเบี้ยเลี้ยง
- คาเชาที่พัก
- คาพาหนะ
- คาวัสดุ
- คาน้ำมันเชื้อเพลิง
- คาใชจายอื่น ๆ (เขารวมการประชุม)

12
12

4
3

240
600

11,520
21,600

4

2,000

8,000

√
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการดำเนินงานจัดการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดสรรงบประมาณการ
ดำเนินการใหกับศูนยพัฒนาสาระการเรียนรู จำนวน 280,000 ดังนี้
หมาย
ที่
ศูนยพฒ
ั นาสาระการเรียนรู
โรงเรียน
งบประมาณ (บาท)
เหตุ
1
ภาษาไทย
ชัยภูมิภักดีชุมพล
20,000
2
คณิตศาสตร
คอนสวรรค
20,000
3
วิทยาศาสตร
ภูเขียว
25,000
นักบินนอย
4
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แกงครอวิทยา
20,000
5
สุขศึกษาและพลศึกษา
บานเขวาวิทยายน
10,000
6
ศิลปะ (ดนตรี,นาฎศิลป,ทัศนศิลป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
45,000
7
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เมืองพญาแลวิทยา
30,000
คอมพิวเตอร
เมืองพญาแลวิทยา
หุนยนต
ชัยภูมิภักดีชุมพล
10,000
8
ภาษาตางประเทศ
สตรีชัยภูมิ
20,000
9
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
หนองบัวแดงวิทยา
20,000
10
กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม
บานคายวิทยา
20,000
11
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
บานแทนวิทยา
20,000
12
พิธีเปด
ชัยภูมิภักดีชุมพล
20,000
รวมทั้งสิ้น (สองแสนแปดหมื่นบาทถวน)
280,000

8. การประเมินผล
8.1 ประเมินผลการดำเนินโครงการ
8.2 รอยละของโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
8.3 นิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการ
8.4 ตัวชีว้ ัดความสำเร็จและคาเปาหมาย
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ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เกณฑ

8.4.1 เชิงปริมาณ
1. รอยละของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่
2. นักเรียนไดเปนตัวแทนไปแขงขันระดับชาติ

100 %

เกณฑการประกวดของ สพฐ.

80 %

8.4.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรู มีทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรม
และเทคโนโลยีรวมทั้งกิจกรรมที่เปนหนทางสรางอาชีพใน
การดำรงชีวิต และเปนผูมสี มรรถนะสำคัญตามทีร่ ะบุไวใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
อันเกิดจากการแขงขันแลกเปลีย่ นเรียนรูและประสบการณซึ่งกัน
และกันในระดับ เขตพื้นที่การศึกษา และในระดับที่สูงขึ้น

9. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง

1. ความรวมมือของศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู
และสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ
2. ระยะเวลาดำเนินการ

90 %

แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสังเกต

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

1. เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเขารวมโครงการ
2. พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 นักเรียนตัวแทนที่เขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ระดับชาติ ไดรับประสบการณจากการเขารวมกิจกรรมและนำประสบการณมาพัฒนาตนเองและกิจกรรมตอไป
10.2 ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดนำประสบการณมาใชพัฒนาผูเรียน
10.3 ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูเกี่ยวของทุกภาคสวน มีความภาคภูมิใจ
รวมกันในการเขารวมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกระดับ
10.4 สถานศึกษาในสังกัดนำผลการนิเทศ กำกับติดตาม การดำเนินกิจกรรมโครงการไปใชในการพัฒนาการ
ดำเนินกิจกรรมในปตอไป
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โครงการ
พัฒนาระบบงานนิเทศการศึกษา
สอดคลองยุทธศาตรชาติ ขอ 2 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
นโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอ ๑. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
(3R8C)
ขอ 2. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
ขอ 3. รอยละผูเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำ
ตามความถนัดและความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการ
ของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได
ขอ 4. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได ภายใต
สังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม
ขอ 5. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี
สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
ขอ 6. ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคำปรึกษา
ขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอำนวยการการเรียนรู
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖3
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผูรับผิดชอบโครงการ ชื่อ นายบุญยฤทธิ์ ปยะศรี ตำแหนง ศึกษานิเทศก เบอรติดตอ 081 266 5066
๑. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงานทุกระดับ ประกอบดวย กระบวนการบริหารกระบวนการเรียน
การสอน และกระบวนการนิ เทศการศึ ก ษา กระบวนการบริห ารจุ ด เน น อยู ที่ ร ะบบของการบริห ารราชการ
กระบวนการเรีย นการสอนเป น กระบวนการหลั กในการจั ดการเรียนรูให กับ เยาวชน ซึ่ งถือว าเป น หั วใจสำคั ญ
ของการพัฒนาคนในชาติใหมีคุณภาพสำหรับกระบวนการนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการที่เสริมคุณภาพของ
การจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติการนิเทศการศึกษาจึงเปนการปฏิบัติงานที่มุงสนับสนุนความสามารถของครู
ใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงผลตอการเรียนรูของนักเรียนอยางแทจริง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดนโยบายการนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐาน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดโรงเรียนและ
นักเรียนเปนฐานในการพัฒนา (School Based Management : SBM) และเปนการประสานงานความรวมมือ
ระหวางเขตพื้นที่การศึกษากับผูบริหารสถานศึกษาที่จะชวยใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยทำความเขาใจในเนื้อหาหลักสูตรการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใหผูบริหารสถานศึกษาพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยเนนที่คุณภาพของผูเรียน และหองเรียนเปนสำคัญ (Room Based Management : RBM)
ตลอดจนส ง เสริ ม และพั ฒ นาครู ใ ห ส ามารถจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น ศู น ย ก ลางเป น พื้ น ฐาน
ของความแตกตางระหวางบุคคล
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เพื่ อ ให ก ารดำเนิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และการดำเนิ น การตามโครงการต าง ๆ ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงตองมีการนิเทศ
กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ทุกกลุมสาระ การเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดใหสูงขึ้นและมีประสิทธิภาพ ภายใตการปฏิบัติการนิเทศตาม
ภาระงานหลัก อาทิเชน การพั ฒ นาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ การจัดการศึกษา, การจัดการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติ (Active Learning),
การนิเทศภายในโดยใชหองเรียนเปนฐาน, การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (New DLIT),
การสร า งชุ ม ชนแห งการเรี ย นรู (Professional Leaning Community (PLC)), การเสริม สรางทั กษะอาชี พ ใน
ศตวรรษที่ 21, การพัฒนาการเรียน การสอนสูการวิจัยเปนฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจน
รองรับการดำเนินงานตามนโยบาย อาทิ เชน ปฏิบัติการนิเทศตามงานนโยบาย ประกอบดวย โครงการการนอมนำ
พระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สูการปฏิบัติ, โครงการการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
, โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล, โรงเรียนคุณธรรม, สะเต็มศึกษา (STEM Education), โครงการการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย, โครงการโรงเรียนประชารัฐ, โครงการเศรษฐกิจพอเพียง, การบริหารจัดการ
โรงเรี ย นขนาดเล็ ก , การบริ ห ารจั ด การขยะและสิ่ งแวดล อ ม, การสร างชุ ม ชนแห งการเรีย นรู (Professional
Leaning Community (PLC)) และอื่น ๆ
สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธ ยมศึกษา เขต 30 ไดตระหนักถึงความสำคัญ ดังกลาว จึงไดกำหนด
แนวทาง ในการพัฒนาทั้งดานการบริหารจัดการ ดานวิชาการ ดานบุคลากร และดานผูเรียนใหมีความสอดคลอง
ตามสภาพ การดำเนินงาน จัดใหมีการพัฒนาระบบนิเทศการศึกษาโดยเสริมสรางการนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่
เป น ฐาน เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาสำหรั บ ผู เ รี ย น ผ า นกระบวนการปฏิ บั ติ ร ว มกั น ระหว า ง
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เ ทศการศึ ก ษา (ก.ต.ป.น) ของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
คณะกรรมการเครือข ายสหวิทยาเขต ศึ กษานิเทศก ผูนิเทศและผูรับ การนิเทศทุ กระดับ เพื่อปรับ ปรุงและเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภ าพของการปฏิ บั ติงานของผู รับ การนิเทศในการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาให ไดมาตรฐาน ตาม
นโยบาย จุดเนนกระทรวงศึกษาธิการและสำนั กงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ใหเปนไปตาม
เปาหมายที่ไดกำหนดไว
๒. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูคุณภาพของผูเรียน
2.2 เพื่อใหสถานศึกษาไดรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบอยางทั่วถึงตอเนื่องเปนระบบและมีคุณภาพ
2.3 เพื่ อ ส งเสริม กระบวนการนิ เทศภายในสถานศึ ก ษาในสั งกั ดให มี ความเข มแข็งโดยมุงผลสัม ฤทธิ์
สูคุณภาพของผูเรียน
2.4 เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งานนโยบาย จุดเนน
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30
2.5 เพื่อส งเสริมพัฒ นาระบบบริหารจั ดการภายในสถานศึกษาและปรับ ปรุงพั ฒ นาคุณ ภาพการเรีย น
การสอนของครูที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน
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๓. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงไดรับการนิเทศโดยใชพื้นที่เปนฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพอยาง
ทั่วถึงตอเนื่องเปนระบบ และมีคุณภาพ
3.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรูเพิ่มขึ้น
3.1.3 มีระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผลการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการนิเทศ สื่อ
เครื่องมือในการนิเทศโดยใชพื้นที่เปนฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำไปใชในการนิเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ
3.1.4 สถานศึกษาทุกแหง สามารถบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุมสาระการเรียนรู
3.2.2 ครูผูสอนจัดกิจกรรมเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสำคัญที่อยูบนพื้นฐานของความแตกตาง
ระหวางบุคคล
3.2.3 โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3.2.4 โรงเรียนดำเนินโครงการตาง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งานนโยบาย จุดเนนของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
30ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ ขั้นเตรียมการและวางแผน

๒ ขั้นดำเนินการ

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
1.1 จัดเตรียมเอกสารที่
เกี่ยวของ
1.2 ประชุมวางแผนโครงการ/
กิจกรรม
1.3 กำหนดความรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
1.4 เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ
คูมือ ผลิตสื่อ และเครื่องมือ
นวัตกรรมในการนิเทศ
2.2 แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ
ติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผล
การจัดการศึกษา
2.3 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ
ติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผล
การจัดการศึกษา
2.4 ประชุมอบรม สัมมนา

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
1 พ.ย. 2562
กลุมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

1 – 20 พ.ย.2562
1 – 20 พ.ย.2562
1 – 20 พ.ย.2562
ส.ค. 2563 – ก.ย.2563
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ที่
กิจกรรม
3 ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม
4 ขั้นการทบทวน/สะทอนผล/
ประเมินรายงาน

เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
3.1 ดำเนินการนิเทศตามแผน/
ปฏิทินการนิเทศโดยนิเทศเปน
รายบุคคลและเปนทีม
4.1 สรุปผลการนิเทศ
4.2 เสนอรายงานผลการจัด
กิจกรรม

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
ธ.ค.2562, ก.พ.2563
มิ.ย.2563, ส.ค.2563
ต.ค.2563

5. งบประมาณ
จำนวน 238,420 บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันสี่รอยยี่สิบบาทถวน) จาก สพม.30 รายละเอียด ดังนี้ :
รายละเอียดงบประมาณการใชงบประมาณ
งบประมาณ
เงินงบประมาณ (บาท)
ที่
กิจกรรม/รายการ
ที่ใช
ตอบแทน
ใชสอย
วัสดุ
๑ กิจกรรมที่ ๑ นิเทศ ติดตาม
129,700
30,000
89,700
10,000
ตรวจเยี่ยม ประเมินผลการจัด
การศึกษา
1.1 เบี้ยเลี้ยงสำหรับคณะกรรมการนิเทศ
ติดตาม ตรวจเยี่ยมฯ
- คณะกรรมการ ตำแหนงวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ จำนวน 2 คน ๆ 270 บาท
จำนวน 4 ครั้ง
- คณะกรรมการ จำนวน 29 คน ๆ
ละ 240 บาท จำนวน 4 ครั้ง
1.2 คาอาหารกลางวัน
1.3 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
1.4 คาน้ำมันเชื้อเพลิง
1.5 คาวัสดุ
1.6 คาถายเอกสาร
1.7 คาจัดจางทำรูปเลมรายงาน เลมละ
150 บาท จำนวน 10 เลม

๒ กิจกรรมที่ ๒ ประชุม สัมมนา
พัฒนาศึกษานิเทศก

2.1 คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 14 คน ๆ ละ
240 บาท จำนวน 2 วัน
2.2 คาน้ำมันเชื้อเพลิง
2.3 คาที่พัก จำนวน 4 คืน ๆ 600 บาท
จำนวน 14 คน
2.4 คาของที่ระลึก จำนวน 2 ชิ้น ๆ ละ
1,500 บาท

108,720

2,160

-

-

27,840

-

-

9,000
4,200
60,000
15,000
1,500

10,000
-

6,720

72,000

30,000

6,720

-

-

-

15,000

-

33,600

-

3,000

-

-
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ที่

3

กิจกรรม/รายการ
2.5 คาลงทะเบียนประชุม สัมมนาฯ
จำนวน 12 คน ๆ ละ 850 บาท
จำนวน 2 ครั้ง
คาวัสดุ

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใช

230,020

ตอบแทน
-

เงินงบประมาณ (บาท)
ใชสอย
20,400

วัสดุ
-

-

-

30,000

36,720

161,700

40,000

6. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปจจัยความเสี่ยง
1) ความรวมมือของผูเขารวมโครงการ
2) ความเหมาะสมของชวงระยะเวลาดำเนินการ
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเขารวมโครงการ
2) พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ
7. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
7.1 เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนในสังกัดจำนวน
37 โรงเรียน ไดรับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

คาเปาหมาย
(รอยละ)
100 %

7.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนในสังกัดไดรับการ 100 %
พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง

วิธีประเมิน
1) สอบถาม
2) สังเกตการสอน
3) ประเมินผลการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา

1) สัมภาษณ
2) วิเคราะหเอกสาร

เครื่องมือที่ใชประเมิน
1) แบบสอบถาม
2) แบบบันทึกผล
การสังเกตการสอน
3) แบบประเมินผล
การนิเทศภายใน
สถานศึกษา
4) คูมือการนิเทศฯ
5) แผนการนิเทศฯ
6) ปฏิทินการนิเทศ
1) แบบสัมภาษณแบบ
มีโครงสราง
2) แบบวิเคราะห
เอกสาร
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงไดรับการนิเทศโดยใชพื้นที่เปนฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพอยางทั่วถึง
ตอเนื่องเปนระบบ และมีคุณภาพ
8.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรูเพิ่มขึ้น
8.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผล
การจัด การศึกษา แผนปฏิ บั ติการนิเทศ สื่ อ เครื่องมื อในการนิเทศโดยใชพื้นที่เปน ฐานเพื่อการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษา และนำไปใชในการนิเทศอยางมีประสิทธิภาพ
8.4 สถานศึกษาทุกแหงสามารถบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ
8.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุมสาระการเรียนรู
8.6 ครู ผูส อนจั ดกิ จ กรรมเรีย นการสอนโดยยึดผูเรีย นเปน สำคัญ ที่อยูบ นพื้น ฐานของความแตกตาง
ระหวางบุคคล
8.7 โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
8.8 โรงเรียนดำเนินโครงการตาง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งานนโยบาย จุดเนนของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
30ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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โครงการ
ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี
นโยบาย สพฐ.
ตัวชี้วัด สพฐ.

การพัฒนาสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
ข้อ 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ข้อ 3. ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ข้อ 1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(3R8C)
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ข้อ 1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
ข้อ 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตร
กิจกรรม
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร สู่ทักษะ
การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
ลักษณะโครงการ / งาน ( ) ต่อเนื่อง (✓) ใหม่
ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2563 – กันยายน 2563
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีดา นิตยารส ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
.............................................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
สำนั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ภ ารกิ จในการจัดและส่ งเสริม การศึก ษาขั้ น พื้ นฐาน
ได้กำหนดนโยบายเพื่อพัฒ นาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560
– 2579) และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยนโยบาย 6 ด้าน ได้แก่ นโยบายที่ 1 ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อความมั่นคง นโยบายที่ 2 ด้านการส่งเสริ มการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
จากความสำคัญ ของนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิก ารดั งกล่ าวสอดคล้ องกั บ นโยบายของสำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในนโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทางสำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 30 จะต้องดำเนิ นการขับเคลื่อนนโยบายนี้ เพื่อส่ งเสริมให้
โรงเรียนขนาดเล็กสามารถขับเคลื่อนได้ สำเร็จตามเป้าประสงค์ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะพัฒนาผู้เรียนในทุกระดับให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการดำเนินงานตาม
นโยบาย จึงได้จัดทำโครงการนี้ ขึ้นเพื่อส่ งเสริม สนับสนุน โรงเรียนขนาดเล็กในการพัฒ นาให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาครูให้มีความสามารถจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร
สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียนตามหลักสูตร สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
3. เป้าหมาย (Out put)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูฝ่ายวิชาการของโรงเรียนในสังกัด สพม.30 จำนวนโรงเรียนละ 1 คน
3.1.2 โรงเรียนในสังกัด สพม.30 ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร สู่ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 สถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร สู่ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
4. วิธีดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

1 P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน)
. - ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม
- กำหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
- เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2 D: (ขั้นดำเนินการ)
. - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร สู่ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
3 C: Check (ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม)
. - สังเกต, สอบถาม
- นิเทศ กำกับ ติดตาม, เสวนา
4 A: Act (ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/
. ประเมินรายงาน)
- เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม

5. ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2563 – กันยายน 2563

ระยะเวลาในการดำเนินการ
พ.ศ. 2563
หมายเหตุ
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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6. งบประมาณ (In put)
งบประมาณ จำนวน 25,000.- บาท ได้มาจาก งบพัฒนาของ สพม.30 ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้
งบประมาณ ดังนี้
6.1 จำแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้
กิจกรรม/ขัน้ ตอนการเนินงาน
ผลผลิต
-

1. ขั้น P : Plan…เตรียมเอกสาร
2. ขั้น D : Do…ประชุม
3. ขั้น C : Check….ประเมิน
4. ขั้น A : Act…รายงานสรุปผล
รวม

แหล่งงบประมาณ
งาน/โครงการ
-

รวม

กิจกรรม
25,000
25,000

-

25,000
25,000

6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ

กิจกรรม กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(3R8C)
รายละเอียดงบประมาณปี 2562
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่าย...25,000 บาท
1. โครงการการพัฒนาสมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตร สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(3R8C)
- ค่าใช้จา่ ยในประเทศ
- ค่าสัมมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าสัมมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเช่าที่พกั
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- ค่าจ้างทำป้ายไวนิล
- ค่าจ้างทำเล่มรายงาน ... เล่ม

ครั้งที่

ประเภท
ก (ระดับ
9 ขึ้นไป)

จำนวน (คน)
ประเภท ข
บุคคล
(ระดับ 8
ภายนอก
ขึ้นไป)

สถานที่ดำเนินการ
รวม

วันหรือ
ชม.

อัตรา
ที่ตั้ง

รวมเงิน
25,000

1

ราชการ
✓

1

5
50

10
2
2

600
600
60

6,000
1,200
6,000

50

4

30

6,000

1

5,800

เอกชน
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7. การประเมินผล
7.1 ประเมินผลการดำเนินโครงการ
7.2 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการของสถานศึกษา
7.3 ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์
ตัวชี้วัด

7.3.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละครูฝ่ายวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัด สพม.30
2) ร้อยละโรงเรียนในสังกัด สพม.30
7.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(3R8C) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตร สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 (3R8C) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย

100 %
100 %

100 %

เกณฑ์

1. โรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัด สพม.30
2. ครูฝ่ายวิชาการโรงเรียน
จำนวน 2 คน
1. โรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัด สพม.30
2. ครูฝ่ายวิชาการโรงเรียน
จำนวน 2 คน

100 %

7.4 เครื่องมือประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เครื่องมือที่ใช้
1) ร้ อ ยละของผู้ เรี ย นนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การเรี ย นรู้ ใ ห้ มี 1. แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
2. แบบสอบถาม
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกับสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง
8.1.1 ความร่วมมือของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
8.1.2 ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ

8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
8.2.1 เพิ่ ม มาตรการหรื อ แรงจู งใจในการเข้ า ร่ ว ม
โครงการ
8.2.2 พิ จ าณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกั บ
สถานการณ์
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษามีจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร สู่ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (3R8C) อย่างมีคุณภาพ
9.2 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร สู่ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (3R8C) ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
9.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
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โครงการ
ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี
นโยบาย สพฐ.
ตัวชี้วัด สพฐ.

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นทักษะชีวิต
ข้อ 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ข้อ 3. ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ข้อ 5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุ ข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานกับผู้อื่นได้ ภายใต้สั งคม
ที่เป็นพหุวัฒนาธรรม
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ข้อ 1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต
ข้อ 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ทักษะพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิต
กิจกรรม
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต
ลักษณะโครงการ / งาน (✓) ต่อเนื่อง ( ) ใหม่
ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2563 – กันยายน 2563
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีดา นิตยารส ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
.............................................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
กำหนดนโยบายเพื่ อ พัฒ นาการจั ดการศึกษาขั้น พื้ นฐาน ไปในทิ ศ ทางที่ ส อดคล้ อ งกับ ยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560
– 2579) และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยนโยบาย 6 ด้าน ได้แก่ นโยบายที่ 1 ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อความมั่นคง นโยบายที่ 2 ด้านการส่งเสริ มการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่ าเทีย ม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่ อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
จากความสำคัญ ของนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิก ารดั งกล่ าวสอดคล้ องกับ นโยบายของสำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในนโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายนี้เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี ค วามยื ด หยุ่ น ทางด้ า น
ความคิ ด สามารถทำงานกั บ ผู้ อื่ น ได้ ภายใต้ สั ง คมที่ เป็ น พหุ วั ฒ นาธรรม ได้ ตามเป้ า ประสงค์ ที่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อมุ่งเน้นพัฒ นาผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต ให้
สำเร็จได้ตามเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการดำเนินงานตาม
นโยบาย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
30 ในการพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นทักษะชีวิต
2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นทักษะชีวิต
3. เป้าหมาย (Out put)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูฝ่ายวิชาการและครูสอนสุขศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพม.30 จำนวนโรงเรียนละ 2 คน
3.1.2 โรงเรียนในสังกัด สพม.30 ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
3.2.2 สถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพ
3.2.3 ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. วิธีดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

1 P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน)
. - ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม
- กำหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
- เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2 D: (ขั้นดำเนินการ)
. - กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต
3 C: Check (ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม)
. - สังเกต, สอบถาม
- นิเทศ กำกับ ติดตาม, เสวนา
4 A: Act (ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/
. ประเมินรายงาน)
- เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม

5. ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2563 – กันยายน 2563

ระยะเวลาในการดำเนินการ
พ.ศ. 2563
หมายเหตุ
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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6. งบประมาณ (In put)
งบประมาณ จำนวน 50,000.- บาท ได้มาจาก งบพัฒนาของ สพม.30 ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้
งบประมาณ ดังนี้
6.1 จำแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้
กิจกรรม/ขัน้ ตอนการเนินงาน
ผลผลิต
-

1. ขั้น P : Plan…ประชุม เตรียมเอกสาร
2. ขั้น D : Do… ดำเนินการกิจกรรม
3. ขั้น C : Check…. นิเทศ ติดตาม ประเมิน
4. ขั้น A : Act…รายงานสรุปผล
รวม

แหล่งงบประมาณ
งาน/โครงการ
-

รวม

กิจกรรม
35,300
14,700
50,000

-

35,300
14,700
50,000

6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
กิจกรรม กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่าย...50,000 บาท
1. โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นทักษะชีวิต
- ค่าใช้จา่ ยในประเทศ
- ค่าสัมมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าสัมมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเช่าที่พกั
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- ค่าจ้างทำป้ายไวนิล
- ค่าจ้างทำเล่มรายงาน ... เล่ม

ครั้งที่

ประเภท
ก (ระดับ
9 ขึ้นไป)

รายละเอียดงบประมาณปี 2562
จำนวน (คน)
วันหรือ อัตรา
ประเภท ข
บุคคล
ชม.
ที่ตั้ง
(ระดับ 8
รวม
ภายนอก
ขึ้นไป)

สถานที่ดำเนินการ
รวมเงิน
50,000

1

ราชการ
✓

1

5
85

10
2
2

600
600
60

6,000
1,200
10,200

85
6

4
5

30
240

11,900
7,200

500

6,000
7,500

1

3

5

เอกชน

102

7. การประเมินผล
7.1 ประเมินผลการดำเนินโครงการ
7.2 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการของสถานศึกษา
7.3 ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์
ตัวชี้วัด

7.3.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของครูฝ่ายวิชาการและครู
สอนสุขศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพม.30
2) ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด สพม.
30 ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศโดย
ศึกษานิเทศก์
7.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
2) สถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย

100 %
100 %

100 %

เกณฑ์

1. โรงเรียนในสังกัด สพม.30
2. ครูฝ่ายวิชาการและครูสอนสุขศึกษาในโรงเรียน
สังกัด สพม.30 จำนวน 2 คน

1. โรงเรียนในสังกัด สพม.30
2. ครูฝ่ายวิชาการและครูสอนสุขศึกษาในโรงเรียน
สังกัด สพม.30 จำนวน 2 คน

100 %

7.4 เครื่องมือประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เครื่องมือที่ใช้
1) ร้อยละของครูที่มีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มี 1. แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม
ทักษะชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แบบสอบถาม
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ทักษะ
พื้นฐานในการดำรงชีวิต
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง
8.1.1 ความร่วมมือของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
8.1.2 ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ

8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
8.2.1 เพิ่ ม มาตรการหรื อ แรงจู งใจในการเข้ า ร่ ว ม
โครงการ
8.2.2 พิ จ าณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกั บ
สถานการณ์

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษามีจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต อย่างมีคุณภาพ
9.2 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
9.3 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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โครงการ
ยุทธศาตรชาติ 20 ป
นโยบาย สพฐ.
ตัวชี้วัด สพฐ.

การพัฒนาครูผูสอนการจัดการเรียนรูสุขภาวะในโรงเรียน
ขอ 3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ขอ 3. ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
ขอ 6. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี
สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ขอ 1. รอยละ 100 ของผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี
ขอ 2. รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดใหมีกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะ
กิจกรรม
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี
ลักษณะโครงการ / งาน () ตอเนื่อง ( ) ใหม
ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2563 – กันยายน 2563
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผูรับผิดชอบโครงการ นายปรีดา นิตยารส ตำแหนง ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
.............................................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจในการจัดและสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได
กำหนดนโยบายเพื่ อ พั ฒ นาการจั ดการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน ไปในทิ ศ ทางที่ ส อดคลอ งกับ ยุท ธศาสตรช าติ 20 ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560
– 2579) และยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวยนโยบาย 6 ดาน ไดแก นโยบายที่ 1 ดานการจัด
การศึกษาเพื่อความมั่นคง นโยบายที่ 2 ดานการสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นโยบายที่ 4 ดานโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท าเที ย ม การเข าถึงบริการทางการศึ กษา นโยบายที่ 5 ด านการจั ด การศึกษาเพื่ อสรางเสริม
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นโยบายที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
จากความสำคั ญ ของนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิก ารดั งกลาวสอดคล องกับ นโยบายของสำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในนโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จะตองดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายนี้เพื่อสงเสริมใหผูเรียน
ทุกคนมีศักยภาพในการจัด การสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ ดี สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุ ขทั้ งด าน
รางกายและจิตใจไดตามเปาประสงคที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อมุงเนนพัฒนา
ผูเรียนทุกคนมีสุขภาวะที่ดีใหสำเร็จไดตามเปาประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
สำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 30 ไดตระหนักถึงความสำคัญ ในการดำเนินงานตาม
นโยบาย จึงไดจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
30 สามารถพั ฒ นาให ครู และบุ คลากรทางการศึกษาจัด การเรียนรูสุ ขภาวะในโรงเรีย นให แก ผู เรียนไดอย างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูสุขภาวะในโรงเรียน
2.2 เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาวะในโรงเรียน
3. เปาหมาย (Out put)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูฝายวิชาการและครูสอนสุขศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพม.30 จำนวนโรงเรียนละ 2 คน
3.1.2 โรงเรียนในสังกัด สพม.30 ทุกโรงเรียนไดรับการนิเทศโดยศึกษานิเทศก
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูสามารถจัดการเรียนรูที่สงเสริมผูเรียนใหมีสุขภาวะที่ดี ไดอยางมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ
3.2.2 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหมีสุขภาวะที่ดี ไดอยางมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ
3.2.3 ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิต อยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
4. วิธีดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินการ/กิจกรรม
1 P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน)
. - ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม
- กำหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
- เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2 D: (ขั้นดำเนินการ)
. - กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี
3 C: Check (ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม)
. - สังเกต, สอบถาม
- นิเทศ กำกับ ติดตาม, เสวนา
4 A: Act (ขั้นการทบทวน/สะทอนผล/
. ประเมินรายงาน)
- เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

5. ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2563 – กันยายน 2563

ระยะเวลาในการดำเนินการ
พ.ศ. 2563
หมายเหตุ
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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6. งบประมาณ (In put)
งบประมาณ จำนวน 45,000.- บาท ไดมาจาก งบพัฒนาของ สพม.30 ดังมีรายละเอียดประกอบการใช
งบประมาณ ดังนี้
6.1 จำแนกตามรายการใชจายและแหลงงบประมาณไดดังนี้
กิจกรรม/ขัน้ ตอนการเนินงาน

ผลผลิต
-

1. ขั้น P : Plan…ประชุม เตรียมเอกสาร
2. ขั้น D : Do… ดำเนินการกิจกรรม
3. ขั้น C : Check…. นิเทศ ติดตาม ประเมิน
4. ขั้น A : Act…รายงานสรุปผล
รวม

แหลงงบประมาณ
งาน/โครงการ
-

รวม

กิจกรรม
-

-

30,300
14,700

30,300
14,700

45,000

45,000

-

-

-

6.2 รายละเอียดคาใชจายโครงการ

กิจกรรม กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี
งบรายจาย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
รวมทั้งสิ้น
งบรายจาย... 45,000 บาท
1. โครงการการพัฒนาครูผูสอนการจัดการ
เรียนรูสุขภาวะในโรงเรียน
- คาใชจา ยในประเทศ
- คาสัมมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- คาสัมมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ)
- คาอาหารกลางวัน
- คาอาหารเย็น
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาเบี้ยเลี้ยง
- คาเชาที่พกั
- คาพาหนะ
- คาวัสดุ
- คาน้ำมันเชื้อเพลิง
- คาจางทำปายไวนิล
- คาจางทำเลมรายงาน ... เลม

ครั้งที่

ประเภท
ก (ระดับ
9 ขึ้นไป)

รายละเอียดงบประมาณป 2562
จำนวน (คน)
วันหรือ อัตรา
ประเภท ข
บุคคล
ชม.
ที่ตั้ง
(ระดับ 8
รวม
ภายนอก
ขึ้นไป)

สถานที่ดำเนินการ
รวมเงิน
45,000

1

ราชการ


1
5
85
85
6

3

1

10
2
2

600
600
60

6,000
1,200
10,200

4
5

30
240

11,900
7,200

500

1,000
7,500

5

เอกชน
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7. การประเมินผล
7.1 ประเมินผลการดำเนินโครงการ
7.2 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการของสถานศึกษา
7.3 ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ คาเปาหมาย และเกณฑ
ตัวชี้วัด

7.3.1 เชิงปริมาณ
1) รอยละของครูฝายวิชาการและครู
สอนสุขศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพม.30
2) รอยละของโรงเรียนในสังกัด สพม.
30 ทุกโรงเรียนไดรับการนิเทศโดย
ศึกษานิเทศก
7.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูสามารถจัดการเรียนรูที่สงเสริม
ผูเรียนใหมีสุขภาวะที่ดี ไดอยางมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ
2) สถานศึกษามีการจัดใหมีกิจกรรม
สงเสริมผูเรียนใหมีสุขภาวะที่ดี

คาเปาหมาย

100 %
100 %

100 %
100 %

เกณฑ

1. โรงเรียนในสังกัด สพม.30
2. ครูฝายวิชาการและครูสอนสุขศึกษาในโรงเรียน
สังกัด สพม.30 จำนวน 2 คน

1. โรงเรียนในสังกัด สพม.30
2. ครูฝายวิชาการและครูสอนสุขศึกษาในโรงเรียน
สังกัด สพม.30 จำนวน 2 คน

7.4 เครื่องมือประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เครื่องมือที่ใช
1) รอยละของครูที่สามารถจัดการเรียนรูที่สงเสริมผูเรียน 1. แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม
ใหมีสุขภาวะที่ดี ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. แบบสอบถาม
2) รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมสงเสริม
ผูเรียนใหมีสุขภาวะที่ดี ไดอยางมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ
8. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
8.1 ปจจัยความเสี่ยง
8.1.1 ความรวมมือของสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ
8.1.2 ความเหมาะสมของชวงระยะเวลาดำเนินการ

8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
8.2.1 เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเขารวมโครงการ
8.2.2 พิจาณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหมีสุขภาวะที่ดี ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
9.2 ครูสามารถจัดการเรียนรูที่สงเสริมผูเรียนใหมีสุขภาวะที่ดี ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
9.3 ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยางมี
ความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
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โครงการ
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ
นโยบาย สพฐ.
ตัวชี้วัด สพฐ.

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ขอ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ขอ 3 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา
ที่ผานมา
ระยะเวลาดำเนินการ
พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563
หนวยงานที่รับผิดชอบ
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ และคณะ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
ดวยกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน มีนโยบายพัฒ นาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดรับการสงเสริม ใหมีศักยภาพสูงสูมาตรฐานสากล และทัดเทียมกับ
นานาชาติ สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธยมศึกษา เขต 30 จึ งตอบสนองเจตนารมณ ดั งกล าว โดยกำหนด
เปาหมายใหสถานศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา สำหรับปการศึกษา 2562 การที่จะ
ดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว สถานศึกษาจำเปนตองพัฒ นาการศึกษาอยางตลอดแนว
ทั้งในดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ตลอดจนการวัดและประเมินผล
จากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการใน ปการศึกษา 2562 ที่ผานมา แมวาจะมีการพัฒนาการเรียนการ
สอนทกุกลุมสาระการเรียนรู อยางเขมขน มีการพัฒนาครู พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง แตผลการประเมินการ
ทดสอบทางการศึ กษาระดั บ ชาติ ขั้น พื้ น ฐาน (O-NET) คาคะแนนเฉลี่ย รายวิช าหลักยังมีค าคะแนนเฉลี่ย ไม ถึง
รอยละ 50 ดังตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดังนี้
ระดับชั้น
ม.3
ม.6

ปการศึกษา
2561
2561

ภาษาไทย
53.49
43.82

สังคมศึกษาฯ
33.60

ภาษาอังกฤษ
28.19
26.88

คณิตศาสตร
28.86
21.13

วิทยาศาสตร
35.86
29.50

จากผลการทดสอบดังกลาวเมื่ อพิ จารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้ น ฐาน (O-NET)
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 และชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 ป ก ารศึ ก ษา 2562 ที่ ผ านมา สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดตั้งเปาหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นมากกวา
รอยละ 50 พบวาทุกกลุมสาระการเรียนรู มีผลการทดสอบไมเปนไปตามเปาหมาย และมีคาคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ต่ำกวาคะแนน
ระดับประเทศทุกกลุมสาระการเรียนรู ยกเวนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่คาคะแนน
เพิ่มขึ้นมากกวา รอยละ 50
ดังนั้น สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงจัดทำโครงการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียนใหมีความรูและใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรมขึ้น
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 เพิ่มสูงขึ้นรอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 แตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
2.2 เพื่ อพั ฒ นาครูในการนำผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ ขั้น พื้น ฐาน (O-NET) ไปใชในการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
2.3 เพื่อสงเสริมระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM)
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทุกโรงเรียนในสังกัด เขารับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกคน
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทุกโรงเรียนในสังกัด ไดรับการทดสอบเพื่อเตรียมความพรอมในการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Pre O-NET) ทุกคน
3) ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูไดรับการพัฒนาในการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใชในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
4) ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ไดรับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินกิจกรรมจากตนสังกัด
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทุกโรงเรียนในสังกัด เพิ่มสูงขึ้นรอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
2) ครูผูสอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นำผลการทดสอบไปวางแผน
การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนใหมีคุณภาพที่สูงขึ้นมีนวัตกรรมในรูป Best practice หรืองานวิจัย
การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
1 การวางแผน

กิจกรรม

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน

1.1 ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม
1.2 กำหนดความรับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม
1.3 เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2 2.1 กิจกรรมการจัดสอบ Pre O-NET 2.1 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับ
2.2 ประชุมคณะทำงาน/ผูรับผิดชอบ
ชั้น ม.3
2.3 จัดสอบ Pre O-NET ชั้น ม.3

ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนินงาน
20 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
30 พ.ย. 62
พ.ย. 62
ธ.ค. 62
23-27 ธ.ค.62
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ที่

กิจกรรม

2.4 นำผลการสอบไปพัฒนานักเรียน
2.5 สรุปและรายงานผล
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน

2.2 กิจกรรมยกระดับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)

2.1 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2.2 ประชุมคณะทำงาน/ผูรับผิดชอบ
2.3 สหวิทยาเขตทั้ง 7 แหง จัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อยกระดับผลการทดสอบ
O-NET ชั้น ม.3 และ ชั้น ม.6
2.4 นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน
2.5 ครูนำผลการสอบไปพัฒนานักเรียน
2.6 สรุปและรายงานผล
3 กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบและ
3.1 ดำเนินการนิเทศตามแผน/ปฏิทิน
นิเทศ
การนิเทศการจัดกิจกรรมสอบ Pre O-NET
3.2 ดำเนินกิจกรรมยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
4 การทบทวน/สะทอนผล/ประเมิน 4.1 เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม
รายงาน
4.2 เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม

ธ.ค.62-ม.ค.63
ม.ค.63
ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนินงาน
ธันวาคม 2562
ธันวาคม 2562
ธันวาคม 2562มกราคม 2563
พ.ค.- ก.ย. 2563
ก.ย.2563
ธันวาคม 2562
ธันวาคม 2562มกราคม 2563
กันยายน 2563
กันยายน 2563

5. งบประมาณ
จำนวน 123,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถวน) แหลงงบประมาณจาก เงินนอกงบประมาณ
สพม.30 รายละเอียดังนี้ :
งบประมาณ
เงินงบประมาณ (บาท)
ที่
กิจกรรม/รายการ
ที่ใช
ตอบแทน
ใชสอย
วัสดุ
1 กิจกรรมการจัดสอบ Pre O-NET ระดับ
3,000
3,000
เขตพื้นที่การศึกษาระดับ ชั้น ม.3
2

กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
1) ประชุมเชิงคณะกรรมการเตรียมความพรอม
) กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบ O-NET
โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 16 โรงเรียนๆละ
5,000 บาท
3) นิเทศ กำกับ ติดตามการยกระดับ O-NET
รวมทั้งสิ้น

6. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ

120,000

80,000

123,000

-

40,000

-

123,000
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6.1 ปจจัยความเสี่ยง
1) ความรวมมือของสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ
2) ระยะเวลาดำเนินการ
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเขารวมโครงการ
2) พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ
7. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
3 ทุกโรงเรียน จำนวน 37
โรงเรียน ไดรับการทดสอบเพื่อ
เตรียมความพรอมในการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (Pre O-NET) ใน 4
กลุมสาระการเรียนรูหลัก
2) ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคะแนน
O-NET ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป
ในแตละกลุมสาระมีจำนวนเพิ่มขึ้น
จากปที่ผานมา
3) ครูผูสอนไดรับการพัฒนา
และมีการนำผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ไปใชในการยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอน

คาเปาหมาย
(รอยละ)
100

มากกวารอยละ
50

80

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใชประเมิน

การทดสอบ

แบบทดสอบ
Pre O-NET

การทดสอบ

แบบทดสอบ O-NET

สังเกตและสอบถาม

แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดรับการเตรียมความพรอมดานความรูทักษะ
กระบวนการในแตละวิชากอนการทดสอบ
8.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ทุกวิชาเพิ่มขึ้นรอยละ 3
8.3 ครูผูสอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นำผลการทดสอบไปวางแผนการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนใหมีคุณภาพที่สูงขึ้น
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8.4 ผูบริหาร ครู ศึกษานิเทศก และ สพม.30 มีนวัตกรรมที่เปน Best practice ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8.5 โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการนิเทศคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
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โครงการ

พัฒนาสมรรถนะสำคัญของผูเรียนเชื่อมโยงอาชีพและมีงานทำตามคุณลักษณะ
ของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ ขอ 3. ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย
นโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 3. ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอ ๑. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 ( 3R8C )
ขอ 4. รอยละผูเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีทักษะ
การเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัดและความตองการของตนเอง
มีทกั ษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทาง
การเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖3
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุม นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผูรับผิดชอบโครงการ นางปรียารัตน ขาวปน ตำแหนง ศึกษานิเทศก เบอรติดตอ 0935011759
๑. หลักการและเหตุผล
นโยบายดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เริ่มตั้งแตประชากรวัยเรียนทุกชวงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา และเปนผูมีบทบาทสำคัญ
ในการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย ให ค นไทยเป น คนดี คนเกง มี คุ ณ ภาพ พรอมสำหรับ วิถีชีวิต ในศตวรรษที่ 21
เปลี่ยนบทบาท ครูใหเปนครูยคุ ใหม จากครูผูสอน เปน Coach ทำหนาที่กระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู
และวิธีจัด ระเบี ยบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรูให ผูเรียน โดยมุงผลไปยัง
ผูเรียนไดรับการพั ฒ นาใหมีความรูและทักษะนำไปสูการพัฒ นานวัตกรรม ตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูอาชีพและ
การมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได
๒. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหครูสามารถจัดทำหลักสูตรเชิงสมรรถนะเชื่อมโยงอาชีพและมีงานทำ ตามคุณลักษณะ
ของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
๓. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ ครูไดรับความรูการจัดทำหลักสูตรเชิงสมรรถนะ 37 โรงเรียน จำนวน 74 คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ ครูสามารถจัดทำหลักสูตรเชิงสมรรถนะ เชื่อมโยงอาชีพและมีงานทำ ตามคุณลักษณะของผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21
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๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
๑

กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

๒

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
1.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของ
1.2 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการฯ
1.3 ติดตอวิทยากร สถานที่
1.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
พ.ย. 62
ธ.ค. 62
ธ.ค. 62 /หองประชุม.....
2 มิ.ย.63

5. งบประมาณ
จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) แหลงงบประมาณ (ระบุ) จาก สพม.30 รายละเอียดดังนี้ :
รายละเอียดงบประมาณการใชงบประมาณ
ที่
๑
2

กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมที่ ๑
1.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
คาใชจายอื่นๆ
รวมงบประมาณ

งบประมาณที่ใช
40,000
40,000

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใชสอย
วัสดุ
3,600

18,700 17,700
-

3,600

18,700

17,700

6. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
6.๑ งบในการดำเนินงานจัดสรรมาลาชา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
6.๒ เสนอโครงการ และขอใชเงินสำรอง
7. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ครูไดรับความรูการจัดทำหลักสูตร
เชิงสมรรถนะ 37 โรงเรียน
ครูสามารถจัดทำหลักสูตรเชิงสมรรถนะ
เชื่อมโยงอาชีพและมีงานทำ ตามคุณลักษณะ
ของผูเรียนในศตวรรษที่ 21

คาเปาหมาย
(รอยละ)
100
80

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน
สอบถาม
แบบสอบถาม /
ทะเบียนลงเวลา
ประเมิน / ชิ้นงาน แบบการจัดทำ
หลักสูตรฯ

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๙.๑ ครูไดรับความรูการจัดทำหลักสูตรเชิงสมรรถนะทั้ง 37 โรงเรียน
๙.๒ ครูสามารถจัดทำหลักสูตรเชิงสมรรถนะ เชื่อมโยงอาชีพและมีงานทำ ตามคุณลักษณะของผูเรียน
ในศตวรรษ ที่ 21 ไดรอยละ 80
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โครงการ
โครงการลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ ขอที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
นโยบาย สพฐ.
ขอที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ระยะเวลาดำเนินการ
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
ผูรับผิดชอบโครงการ
ชือ่ นางสาวปภาวรา ประเสริฐ ตำแหนง ศึกษานิเทศก เบอรติดตอ ๒๘๔-๒๙๘๑๐๔๖
๑. หลักการและเหตุผล
ในการพัฒ นาคุณภาพผูเรียนที่มุงเนนพัฒ นาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุ กกลุมเปาหมาย สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมีนโยบายใหมีโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูผานกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning) ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการเพื่อสงเสริมและพัฒนาครูใหออกแบบการเรียนรู การจัดการ
เรี ย นรู ให ส อดคล อ งกั บ การวั ด ประเมิ น ผลที่ เน น ทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง (Higher Order Thinking) และส งเสริ ม
สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) และเพื่อ
พัฒนาการนิเทศ กำกับ ดูแล ใหคำแนะนำ ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน โรงเรียน ผูบริหารและครูใหสามารถ
จัด การเรียนรูอยางมีคุณ ภาพในรูป แบบที่หลากหลาย มีเปาหมายพัฒ นานิเทศการศึ กษาเพื่ อยกระดั บคุณ ภาพ
การศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไดจัดทำแนวทางการ
นิเทศแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สรางเครื่องมือนิเทศ ติดตาม แบบบูรณาการเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ ไดดำเนินการจัดทำ
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เพื่อนิเทศ กำกับ และติดตาม
การยกระดับคุณภาพการศึกษา และติดตามการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวขางตน
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน - เพิ่มเวลารู และกิจกรรม Active Learning
ของโรงเรียนในสังกัดทั้ง ๒๕ โรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ.
๒.๒ เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน - เพิ่มเวลารู และกิจกรรม Active
Learning ของโรงเรียนในสังกัด
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๓. เปาหมาย (out put)
เชิงปริมาณ
๑. โรงเรียนในสังกัดรอยละ ๑๐๐ สามารถจัดกิจกรรมตามแนวทาง นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
ไดอยางมีคุณภาพเปนปรกติ
๒. โรงเรียนมีรูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารูและจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผาน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู
เชิงคุณภาพ
๑. ผูเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถพื้นฐานตามหลักสูตรและคุณภาพเด็กไทยยุค ๔.๐
๒. ครูจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
๓. โรงเรียนในสังกัดมีระบบการนิเทศภายในที่สงผลตอการปรับคุณภาพการสอนมากขึ้น
๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
๑ P : ขั้นเตรียมการและวางแผน
1.1 เขียนแผนโครงการ เสนอ
1.2 จัดทำหนังสือแจงโรงเรียน

๒ D : (ขั้นดำเนินการ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
เขต ๓๐ ประชุมชีแ้ จงแนวทางการจัดกิจกรรมและ
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู”ที่เนน Active Learning สอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชีว้ ัด พัฒนานักเรียนไดครอบคลุม
ดาน ๔ H

๓ C : check (ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต

Coaching ผาน
กิจกรรม AAR ของโรงเรียน ๑ ครั้ง : เดือน
๔ A : Act (ขั้นการทบทวน/สะทอนผล/
๓๐ นิเทศโดยใชเทคนิค

ประเมินผล/สรุป/รายงาน)
-สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา

เขต ๓๐ รวม Coaching นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลผานระบบปฏิบัติการของโรงเรียน
ภาคเรียนละ ๑ ครัง้ / โรงเรียนสรุปและรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรมตอสำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ระยะเวลาดำเนินงาน
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ
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๕. งบประมาณ (In put) รวมทั้งสิ้น ๖๕,๖๐๐ บาท (หกหมื่นหาพันหกรอยบาทถวน) แหลงงบประมาณ
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ รายละเอียดดังนี้ :
รายละเอียดงบประมาณการใชงบประมาณ
แหลงงบประมาณ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

เงินอุดหนุน
รายหัว

โครงการลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารูผานกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning)
๑.ขั้น P : Plan
๒.ขั้น D : Do
๓.ขั้น C: Check
๔.ขั้น A : Act

พัฒนาคุณภาพผูเรียน

รวม

เงินรายได
สถานศึกษา

๖๕,๖๐๐ บาท

๖๕,๖๐๐ บาท

๖๓,๔๐๐ บาท
๒,๒๐๐ บาท
-

๖๓,๔๐๐ บาท
๒,๒๐๐ บาท
-

๖. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
๖.๑ ปจจัยความเสี่ยง
(๑) เวลา อาจไมเปนไปตามกำหนดเนื่องจากมีงานนโยบายเรงดวนที่ตองดำเนินการ
(๒) งบประมาณ งบประมาณที่ไดรับจัดสรรอาจไมสอดคลอง หรือเพียงพอกับการจัดกิจกรรมสงผลให
การจัดกิจกรรมอาจมีประสิทธิภาพลดลง
๖.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง
(๑) มีแผน/ปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถจัดกิจกรรมตรงตามเวลาที่กำหนดได
(๒) บริหารจัดการงบประมาณที่มีอยูอยางรัดกุมใหเกิดประโยชนสูงสุด
๗. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
๑. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมตาม
แนวทาง นโยบาย “ ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู ” ไดอยางมีคุณภาพจนเปน
กิจกรรมปรกติของโรงเรียน
๒. โรงเรียนจัดการเรียนรูใหผูเรียนได
เรียนผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง
Active Learning

คาเปาหมาย
(รอยละ)
รอยละ ๑๐๐

ครบ ๒๕
โรงเรียน

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใชประเมิน

- นิเทศติดตาม
- สอบถาม

- แบบนิเทศ ติดตาม
-แบบสอบถาม

- นิเทศติดตาม
- การรายงาน
- ตรวจสอบการดำเนินงาน
โรงเรียนเชิงประจักษ

- แบบรายงาน
ผลการดำเนินงาน
โรงเรียน
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๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๘.๑ โรงเรียนมีวัสดุในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูที่เนน Active Learning ที่สอดคลอง
กับมาตรฐานและตัวชี้วัด และครอบคลุมการพัฒนา ๔ H
๘.๒ โรงเรียนมีรูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูเนน Active Learning กลุมสาระการ
เรียนรูหลักที่สอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตรอยางนอย 3 กลุมสาระหลัก
๘.๓ ผูเรียนไดรับการพัฒนาตนเองครอบคลุม ๔ H อยางมีคุณภาพ และมีความสามารถพื้นฐาน
ตามหลักสูตร
๘.๔ ผูเรียนมีความสามารถสอดคลองกับคุณภาพเด็กไทยยุค ๔.๐
๘.๕ ครูมกี ารพัฒนาและปรับแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนกิจกรรม Active Learning
ทำใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพมากขึ้น
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โครงการ แข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 44
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
สติปัญญาและพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจำเป็น
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
ระยะเวลาดำเนินการ
พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เบอร์ติดต่อ 097 - 3359451
1 . หลักการและเหตุผล
กีฬ าเป็ น กิจ กรรมที่ ก่อ ให้ เกิ ดการพั ฒ นาทั้ งทางร่างกาย จิตใจ สติปั ญ ญา อารมณ์ และสั งคม
สร้างบุคคลให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรัก ความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบและรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ การเล่นกีฬายังมีความสำคัญต่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน
นั กศึกษา โดย เฉพาะการนำกิจกรรมกีฬามาเป็นการพัฒ นาคุณ ลั กษณะอันพึงประสงค์ด้านระเบียบวินั ย
การเคารพกฎ กติกาและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาควบคู่ ไปกับการพัฒนาทักษะกีฬาแต่ละชนิด แต่ละประเภท
ด้วยและในมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดไว้ว่าผู้เรียนมีความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ
เช่น การปลู กฝั งให้ ผู้ เรีย นชอบดูกีฬ า เล่ น กีฬาเป็น เปิด โอกาสให้ โรงเรียนและผู้ เรียน มีผ ลงานด้านกีฬ า/
นันทนาการ ฝึ กให้ ผู้เรียนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา ช่วยให้ห่ างไกลจากอบายมุข และห่างไกลจาก
ยาเสพติดทุกชนิด สร้างเสริมสุขนิสัยสุขภาพที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษา ต่อไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จึงร่วมกับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 37 โรงเรียน
จัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 44 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษาของสถานศึกษา
2. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ให้นักเรียน มีพลานามัยแข็งแรง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
สติปัญญา ห่างไกลจากยาเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักความสามัคคี ปลูกฝังการเป็นนักกีฬาที่ดี
ให้แก่นักเรียน มีระเบียบ มีวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
3. เพื่อพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งนักเรียน นักกีฬา
ครูผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม และการบริหารจัดการร่วมกัน ให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นนักกีฬาที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
4. เพื่อระดมทรัพยากรภาครัฐ เอกชน ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนานักเรียนและเยาวชน
ให้เป็นนักกีฬาตัวแทนของจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียน นักศึกษา ครู คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ กองเชียร์ จากสถานศึกษาทุกสังกัด
ในจังหวัดชัยภูมิ ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและชมการเข่งขันกีฬา จำนวน 40,000 คน
โดยจัดการแข่งขันกีฬา จำนวน 16 ชนิดกีฬา ดังนี้
1) ฟุตบอล
10) มวยสากล
2) บาสเกตบอล
11) ฟุตซอล
3) วอลเลย์บอล
12) แฮนด์บอล
4) เซปักตะกร้อ
13) เปตอง
5) เทเบิลเทนนิส
14) วอลเลย์บอลชายหาด
6) แบดมินตัน
15) กรีฑา
7) ยกน้ำหนัก
16) จักรยานเสือภูเขาและทางเรียบ
8) ว่ายน้ำ
9) มวยไทย
3.1.2 ครูและบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มีโอกาส
พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามีความรู้ เข้าใจกฎกติกา มีมารยาทใน
การเล่นกีฬา เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รักการเล่นกีฬา ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด
3.2.2 นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีระเบียบ
วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก ความสามัคคี และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย 12 ประการ
3.2.3 นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดกีฬาได้ฝึกทักษะ
มีประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาที่สูงขึ้น สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขต ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติได้
3.2.4 นักเรียน นักศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นนักกีฬาที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
3.2.5 บุคลากรที่เป็นกรรมการเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬาได้พัฒนาศักยภาพด้านการ
จัดการ และการตัดสินกีฬาตามกติกาสากลได้อย่างมีมาตรฐานอย่างดียิ่งขึ้น
4 . เป้าหมาย
4.1 สถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมกิจกรรม แยกตามสังกัดดังนี้
1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
จำนวน
37 โรงเรียน
2) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
จำนวน
26 โรงเรียน
3) สังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ
จำนวน
4 โรงเรียน
4) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1, 2, 3
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4.2 มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
จำนวน 5,000 คน
4.3 มีกรรมการเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
จำนวน 1,500 คน
4.4 มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 40,000 คน
4.5 มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
จำนวน 3,000 คน
5.วิธีดำเนินการ
ขั้นตอนกิจกรรม
ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ขั้นเตรียมการ (P)
นางกัญญาณัฐ
-จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
ต.ค.2562
สมบัตธิ ีระ
-ประชุมผู้บริหารวางแผนการแข่งขัน
พ.ย.2562
และคณะ
-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
ขั้นดำเนินการ (D)
นางกัญญาณัฐ
-รับสมัครนักกีฬาแต่ละชนิด
ธ.ค.2562
สมบัติธีระ
-จัดการแข่งขัน
ธ.ค.2562
และคณะ
ขั้นติดตาม/ประเมินผล (C)
นางกัญญาณัฐ
-ประเมินผลโครงการและสรุปการจัดกิจกรรม ม.ค.2562
สมบัติธีระ
และคณะ
ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (A)
นางกัญญาณัฐ
-เขียนรายงานสรุปการจัดกิจกรรม
ม.ค.-ก.พ.
สมบัติธีระ
2562
และคณะ
6.ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. – ธ.ค. 2562
7. งบประมาณ จำนวน 277,230 บาท(งบบริหารจัดการเขตพื้นที่)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.ขั้นวางแผนเตรียมการ
2.ขั้นดำเนินการ
3.ขั้นติดตามและประเมินผล
4.ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข
รวม

แหล่งงบประมาณ
งบดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพ เงินรายได้
สถานศึกษา
277,230
277,230
- 4-

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ

รวม
277,230
277,230
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งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/
หลักสูตร)

รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่าย.................
1. โครงการ
........................................
ค่าใช้จ่ายในประเทศ
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากร
ของรัฐ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่
บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน

ครั้
ง/
รุ่น

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2563
ค
จำนวน (คน)
วั
อั
รสถานที่ดำเนินการ
วัรน อัต รวม (ใส่ครื่องหมาย √ )
ประเภท ประเภท
บุ
เงิน
ก
ข
บุคคล รว หรือ รา
ร
ชม. ที่ตั้ง
(ระดับ (ระดับ ภาย ม
รา
9 ขึ้น 8 ลงมา) นอก
ชการ เอกชน
ไป)

3

50
48,0
00

- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเช่าที่พัก
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ
5,00
0
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
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- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
1.ค่าเหรียญ 3,019 เหรียญๆ
ละ x 50 บาท
2.ค่าถ้วยทอง 92 ถ้วยๆ ละ x
500 บาท
4.ค่าล่วงเวลา จำนวน 3 วัน
5.ค่าเกียรติบัตร จำนวน 4,000
แผ่นๆละ
4 บาท
6. ค่าจัดทำระเบียบการจัดการ
แข่งขัน
จำนวน 50 เล่ม ๆละ 80
บาท

1
150,
950
46,0
00
7,28
0
16,0
00
4,00
0

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

277,
230

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

-58. สถานที่ดำเนินการจัดการแข่งขัน
-สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ
-สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ
-สนามกีฬาเทศบาลเมืองชัยภูมิ
-สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
-สนามกีฬาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
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-สนามกีฬาโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
-สนามกีฬาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
-สนามกีฬาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
9. การประเมินผล
9.1 สังเกตการณ์เข้าร่วมของครูและนักเรียน
9.2 แบบสอบถาม
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร
ตามความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น
และสังคม

เครื่องมือการประเมิน
แบบสำรวจ,แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์,แบบสังเกต

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
10.2 นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีระเบียบวินัย มีความรัก ความ
สามัคคี
มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและห่างไกลจากยาเสพติด
10.3 นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นนักกีฬาที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
10.4 นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แต่ละชนิดกีฬาได้ฝึกทักษะ มีประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาที่
สูงขึ้น
สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขต ระดับประเทศ และระดับนานาชาติได้
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โครงการ
พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา Digital Technology
สอดคล้องยุทธศาตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัด สพฐ.
ข้อ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นายชาตรี ทวีนาท ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 08-16611757
๒. นายพงศธร ซุยสี ตำแหน่ง นัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ 08-0856-9705
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นโยบายที่ 3
พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประเด็นนโยบายที่ 3 นำ Digital Technology มาใช้ในการ
พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ และนโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ประเด็นนโยบายที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนำ Digital Technology มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
จะเห็นได้ว่า Digital Technology มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานและการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารงาน
ทั่วไป ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานวิชาการ และด้านบริหารงานบุคคล การลดช่องว่างและความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการส่งเสริมการใช้งานและเข้าถึงเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันการใช้งาน Digital Technology คือระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่ของสำนักงานและสถานศึกษา
และสามารถจัดเก็บข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้อีกด้วย
เพื่อเป็นการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 และโรงเรียนในสังกัดมีประสิทธิภาพ และตอบสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 30 จึงจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
การจัดการศึกษาขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 และโรงเรียนในสังกัด
2.2 บุคลากรผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสามารถติดตั้ง บำรุง แก้ไขปัญหา และ
ออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้
2.3 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีระบบระบุตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
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3. เป้าหมาย (Out put)
3.1 เชิงปริมาณ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และโรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 80
มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรสามารถออกแบบ ติดตั้ง ดูแล และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในสำนักงานหรือโรงเรียนได้เอง
3.2 เชิงคุณภาพ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และโรงเรียนในสังกัด มีระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่ที่มีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว และครอบคลุมพื้นที่ของสำนักงานและ
โรงเรียน
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำนักงาน /
สถานศึกษา
P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน)
1) เตรียมวางแผนเสนอโครงการ
2) เสนอขออนุมัติโครงการ
3) ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน
D: (ขั้นดำเนินการ)
1) แต่งตั้งคณะทำงาน
2) แจ้งประสานผู้เกีย่ วข้อง
3) ดำเนินการจัดอบรม
C: (ขั้นตรวจสอบและกำกับติดตาม)
1) ติดตามระหว่างดำเนินการอบรม
2) ปรับแก้ปัญหาระหว่างดำเนินการ
3) ประชุม ก่อน-หลัง ดำเนินการ
4) จดบันทึกเพือ่ การปรับปรุง
A: (ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/
ประเมินรายงาน)
1) แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์
สังเคราะห์การดำเนินงานที่ผ่านมา
2) สรุปผลการดำเนินงาน
3) รายงานผลการดำเนินงาน
4) เสนอการรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ
กิจกรรมที่ 2 การอบรมระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการนำไปใช้งานใน
โรงเรียน
P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน)
1) เตรียมวางแผนเสนอโครงการ
2) เสนอขออนุมัติโครงการ
3) ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน
D: (ขั้นดำเนินการ)
1) แต่งตั้งคณะทำงาน
2) แจ้งประสานผู้เกีย่ วข้อง
3) ดำเนินการจัดอบรม

ระยะเวลาในการดำเนินการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมาย
เหตุ
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C: (ขั้นตรวจสอบและกำกับติดตาม)
1) ติดตามระหว่างดำเนินการอบรม
2) ปรับแก้ปัญหาระหว่างดำเนินการ
3) ประชุม ก่อน-หลัง ดำเนินการ
4) จดบันทึกเพือ่ การปรับปรุง
A: (ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/
ประเมินรายงาน)
1) แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์
สังเคราะห์การดำเนินงานที่ผ่านมา
2) สรุปผลการดำเนินงาน
3) รายงานผลการดำเนินงาน
4) เสนอการรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบระบุ
ตัวตนและจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต
P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน)
1) เตรียมวางแผนเสนอโครงการ
2) เสนอขออนุมัติโครงการ
3) ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน
D: (ขั้นดำเนินการ)
1) แต่งตั้งคณะทำงาน
2) แจ้งประสานผู้เกีย่ วข้อง
3) ดำเนินการจัดอบรม
C: (ขั้นตรวจสอบและกำกับติดตาม)
1) ติดตามระหว่างดำเนินการอบรม
2) ปรับแก้ปัญหาระหว่างดำเนินการ
3) ประชุม ก่อน-หลัง ดำเนินการ
4) จดบันทึกเพือ่ การปรับปรุง
A: (ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/
ประเมินรายงาน)
1) แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์
สังเคราะห์การดำเนินงานที่ผ่านมา
2) สรุปผลการดำเนินงาน
3) รายงานผลการดำเนินงาน
4) เสนอการรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ

6. งบประมาณ

( ตามที่ สพฐ. จัดสรรความจำเป็นเร่งด่วน)

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
7.1 ปัจจัยความเสี่ยง
7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
7.1.1 ครูไม่เห็นความสำคัญของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7.2.1. แจ้งความสำคัญของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
และอินเทอร์เน็ต

126

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
8.1.1 เชิงปริมาณ
1. บุคลากรผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตสำนักงาน
2. บุคลากรผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ตัวชี้วัด
7.2.1 เชิงคุณภาพ
1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของ
สำนักงาน
2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของ
โรงเรียนในสังกัด

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์

1. จำนวนร้อยละ 100

1. ผ่านการอบรมร้อยละ 80

2. จำนวนร้อยละ 100

2. ผ่านการอบรมร้อยละ 80

ค่าเป้าหมาย
1. จำนวนร้อยละ 100
2. จำนวนร้อยละ 100

เกณฑ์
1. ความเร็วของเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมากกว่า 20 Mbps
2. ความเร็วของเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมากกว่า 20 Mbps

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว บุคลากรผู้ดูแลมีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถบริหารจัดการ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงานและโรงเรียนให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงาน
และบริหารการจัดการศึกษา โดยใช้ Digital Technology เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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โครงการ

การปองกันควบคุมและกำกับติดตามการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
นโยบาย สพฐ.
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน ๒๕๖3 – พฤษภาคม ๒๕๖3
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผูรับผิดชอบโครงการ ๑. นางสาวมะลิวัน มาเหงา รอง ผอ.สพม.30
โทร.08-1266-3941
2. นายชาตรี ทวีนาท ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ โทร.08-1661-1757
1. หลักการและเหตุผล
ดวยในปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อวไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) ไดแพรระบาด
และกระจายไปทั่วโลก สำหรับประเทศไทยพบผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ
ไดประกาศใหเปนโรค ระบาด ลำดับที่ 14 ปจจุบันพบผูติดเชื้อเปนจำนวนมาก และมีแนวโนมการตัดเชื้อไวรัส
อัตราสูงขึ้น ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการมัธยมศึกษาตอนตน สำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อดำเนินการ
ซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ ป ระสบภั ยธรรมชาติ และนำไปดำเนิ น การป องกั น ติด ตามรายงานผล
บุคลากรและสถานศึกษาที่อาจไดรับผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อเป น ไปตามมาตรการเฝ าระวังและปองกัน การระบาดของเชื้อไวรัส โคโคนา 2019 (COVID-19)
ตามที่ รั ฐ บาลได ป ระกาศมาตรการห ามบุ คคลออกนอกเคหสถานตามเวลาที่ กำหนด ห ามพบปะผู คนหมู มาก
เวนระยะทางสังคม (Social Distancing) รวมทั้งวิธีการอื่นๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
เปนหนวยงานทางการศึกษาที่มีบุคลากรมาปฏิบัติงานประจำและการใหบริการผูมารับการบริการเปนจำนวนมาก
ทั้งนี้ ได ป รับ ลดเวลาการทำงานของบุ คลากรลง พรอมสนับ สนุน การใช ระบบการติด ต อสื่อสารระบบทางไกล
ดวยระบบทางอินเตอรเน็ต แตยังตองจำเปนในการใหการบริการประชาชน และผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 37 โรงเรียน รวมทั้งหนวยงานอื่นๆ ดังนั้นเพื่อเปนไปตามมาตรการเฝาระวัง
และปองกัน การระบาดของเชื้อไวรัส โคโคนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของสำนั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงจัดโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไววัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
2.2 เพื่อคัดกรองผูมาติดตอราชการ ในการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไววัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)
2.3 เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตอสื่อสารงานราชการดวยระบบการสื่อสารทางไกล ทางระบบ
อินเตอรเน็ต (เวนระยะทางสังคม (Social Distancing))
2.4 เพื่อดำเนินการติดตามรายงานผลบุคลากรและสถานศึกษาที่อาจไดรับผลกระทบจาการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)
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3. เปาหมาย (Out put)
3.1 เชิงปริมาณ : ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา /ประชาชนทั่วไปที่มาติดตอราชการ
รวมทั้งบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ทุกคนไดรับการดูแลและปองกันตาม
มาตรการเฝาระวังและปองกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโคนา 2019 (COVID-19)
3.2 เชิงคุณภาพ : ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 /ประชาชนทั่วไปที่มาติดตอราชการ ทุกคนมีความปลอดภัย พรอมปฏิบัติตามมาตรการเฝา
ระวังและปองกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโคนา 2019 (COVID-19)
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การปองกันเฝาระวังการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน)
D: (ขั้นดำเนินการ)
C: (ขั้นตรวจสอบและกำกับติดตาม)
A: (ขั้นการทบทวน/สะทอนผล

ระยะเวลาในการดำเนินการ
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมาย
เหตุ

กิจกรรมที่ 2 การกำกับ ติดตามการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน)
D: (ขั้นดำเนินการ)
C: (ขั้นตรวจสอบและกำกับติดตาม)
A: (ขั้นการทบทวน/สะทอนผล/
ประเมินรายงาน)

5. งบประมาณ ( ตามที่ สพฐ. จัดสรรความจำเปนเรงดวน)
5.1 งบประมาณ จำนวน 89,760 บาท ( แปดหมื่นเกาพันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน )
5.2 รายละเอียดการขอใชงบประมาณ (ขอถัวจายทุกรายการ)
ที่

1
2
3

รายละเอียด/รายการ
กิจกรรมที่ 1 การปองกันเฝาระวัง
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019
เจลแอลกอฮอล (แอลกอฮอล
ไมนอยกวา 70%) ชนิดขวดปม
450 ml*24 ขวด
แอลกอฮอลชนิดฉีดพน (สเปรย)
(แอลกอฮอลไมนอยกวา 90 %)
100ml*43 ขวด
แอลกอฮอลน้ำชนิดฉีดพนได
(แอลกอฮอลไมนอยกวา 90%)

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ

รวม(บาท)

300*24

7,200

120*43

5,160

300*12

3,600

เงินนอก
รวม (บาท)
งบประมาณ
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1000ml*12 แกลลอน
ที่
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายละเอียด/รายการ

ตอบแทน

สบูเหลวลางมือ(ขวดปม )
225ml*24 ขวด
หนากากอนามัย *200 ชิ้น
ผาถูพื้นพรอมดามชนิดถังปนน้ำ*4 ถัง
ไมเช็ดกระจก10นิ้ว(ดามขยาย)*6 อัน
กระดาษทิชชูใหญ 250เมตร*4 แพ็ค
พลาสติกเคลือบบัตร
A4 หนา 100 ไมครอน*2 แพ็ค
พลาสติกเคลือบบัตร 10*14 cm
หนา120 ไมครอน*2 แพ็ค
(100แผน)
-ชุดไฟสองสวางการถายภาพ *2 ชุด
(ถายทอดสดการประชุมทางไกล)
-บอรดทำเนียบของราชการแตละ
กลุม/ผูบริหารในสำนักงาน *12 แผน
-บอรดปายรณรงคปองกันการแพร
ระบาด *12 แผน (หนาหองแตละกลุม)
12,800
จัดจางพนฉีดยาฆาเชื้อไวรัสโคโรนา
หองทำงานใน สพม.30

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ

รวม(บาท)

150*24

3,600

200*20

2*300

4,000
6,000
1,200
1,200
600

2*200

400

2*4,000

8,000

12*1,500

18,000

12*1,500

18,000

4*300

1,500*4
6*200

เงินนอก
งบประมาณ

12,800

กิจกรรมที่ 2 การกำกับ ติดตามการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

เอกสารสรุปรายงาน การกำกับ
ติดตาม
รวม

89,760

6. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปจจัยความเสี่ยง
- วัสดุมีจำนวนจำกัด และหายาก

6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- ประสาน สอบถาม รานคาที่มีรายการวัสดุ

หมายเหตุ
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7. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
7.1 เชิงปริมาณ
1. ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. ประชาชนทั่วไปที่มาติดตอราชการ

คาเปาหมาย
1. จำนวนรอยละ 100

3. บุคลากรในสำนักงาน

3. จำนวนรอยละ 100

7.2 เชิงคุณภาพ
1. ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทุกคน

1. จำนวนรอยละ 100

2. จำนวนรอยละ 100

2. ประชาชนทั่วไปที่มาติดตอราชการ ทุกคน 2. จำนวนรอยละ 100
3. บุคลากรในสำนักงาน ทุกคน

3. จำนวนรอยละ 100

เกณฑ
1. ผานการตรวจคัดกรอง
ดูแลและปองกัน รอยละ 100
2. ผานการตรวจคัดกรอง
ดูแลและปองกัน รอยละ 100
3. ผานการตรวจคัดกรอง
ดูแลและปองกัน รอยละ 100
1. ทุกคนมีความปลอดภัย
พรอมปฏิบัติตามมาตรการเฝา
ระวังและปองกันการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโคนา 2019
(COVID-19) รอยละ 100
2. ทุกคนมีความปลอดภัย
พรอมปฏิบัติตามมาตรการฯ
รอยละ 100
3. ทุกคนมีความปลอดภัย
พรอมปฏิบัติตามมาตรการ
รอยละ 100

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดดำเนินการดูแลและปองกันตามมาตรการเฝาระวัง
และปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโคนา 2019 (COVID 19) ตามมาตรการสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สรางขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหนาที่ใหกับบุคลากรในสังกัดทุกคน รวมทั้งการสราง
ความเชื่อมั่นในการใหการบริการ การรับขอมูลขาวสารแกผูมาขอรับบริการในสำนักงานและทางระบบอินเตอรเน็ต
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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โครงการ
ฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2563
สอดคล้องยุทธศาตร์ชาติ ข้อ 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วัด สพฐ.
๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกันต์ชย ธุลีจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ 0844791831
_________________________________________________________________________________
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีนโยบายที่จ ะพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี
อีกทั้งให้โรงเรียนถือเป็ นภาระหลักในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เพื่อพัฒ นานักเรียนให้ เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม ศีลธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะก่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ต่อสั งคมไทย คือ ความเป็ น ผู้ มี ระเบี ย บวินั ย ความรับผิ ด ชอบ รู้จักเสี ยสละ มีค วามจงรักภั กดีต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักการ
ทำงานเป็นกลุ่มรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิต
อยู่ ใ นสั ง คม ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข มี ค วามยื ด หยุ่ น ทางด้ า นความคิ ด สามารถทำงานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ ได้เล็งเห็นกระบวนการของลูกเสือ เป็นกระบวนการที่
มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะผู้ผ่านการอบรมไปแล้ว สามารถจะนำวิธีการเหล่านี้ไปปรับใช้ได้ทั้งในการส่วนตัว และ
การบริหารองค์กรที่ผู้บริหารรับผิดชอบอยู่ได้อย่างดียิ่ง เห็นสมควรสนับสนุนให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึก ษา ได้ เข้ ารับ การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ บั งคั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ และทบทวนผู้ บั งคั บ บั ญ ชาลู กเสื อ
ใน
สถานศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทักษะทางลูกเสือสามารถนำหลักการกระบวนการและวิธีการทางลูกเสือ
สามารถทำหน้าที่บริหารงานในกองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของ
ตน พัฒ นาตนเป็ น ผู้บั งคับ บั ญ ชาลู กเสื อ ยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้ สอน” เป็น “Coach” ผู้ ให้ คำปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเสริ มสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ บังคับบั ญ ชาลู กเสื อ เกี่ยวกับ วัตถุป ระสงค์ และวิธีการในการ
ฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่ ตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลก
2.๒ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถวางแผนดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี สามารถนำทักษะ
วิธีการ และกระบวนการทางลูกเสือไปใช้ประโยชน์แก่โรงเรียน เยาวชน และสังคม
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๒.3 เพื่ อ ให้ ผู้ บั งคับ บั ญ ชาลู กเสื อสามารถทำหน้าที่ บ ริห ารงานในกองลู กเสื อได้อ ย่างมี ประสิ ท ธิภ าพ
ตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน พัฒนาตนเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก
“ครูผู้สอน” เป็น “ผู้อำนวยการการเรียนรู้”
๒.4 ให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือนำความรู้ไปเสริมสร้างและพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ทางด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สามารถดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. เป้าหมาย (Out put)
๓.๑ เชิงปริมาณ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ในสังกัด สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๐ จำนวน 80 คน วิทยากรและคณะทำงาน จำนวน 20 คน รวมทั้งหมด จำนวน 100 คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ -เนตรนารี ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ
เกิดความตะหนัก และสามารถปฏิบัติตน พร้อมกับจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถพัฒนาตนให้เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ผู้อำนวยการการเรียนรู้”
๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
๑

กิจกรรม
ประชุมชี้แจงคณะทำงานโครงการ

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
1.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
1.3 จัดประชุม
2.1 เชิญวิทยากร / เชิญผู้เข้าอบรม
2.2 เตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
2.3 ดำเนินการฝึกอบรมฯ
3.1 ประเมินผลผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ

๒

การดำเนินงานฝึกอบรมโครงการฯ

3

การกำกับติดตามโครงการฯ

4

การทบทวน สะท้อนผล ประเมินผล 4.2 กำกับ ติดตาม การจัดการเรียน
การสอนลูกเสือในสถานศึกษา
4.2 สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ

ระยะเวลา/สถานทีด่ ำเนินงาน
4 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63
15 พ.ค. 63 /ห้องประชุม 2 สพม.30
18 – 22 พ.ค. 63
17 – 18 มิ.ย. 63 /ห้องประชุม 1 สพม.30
19 มิ.ย. 63 /ห้องประชุม 1 สพม.30
19 มิ.ย. 63 /ห้องประชุม 1 สพม.30
ก.ค. 63 – ก.ย. 63
ก.ย. 63
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5. งบประมาณ
จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) แหล่งงบประมาณ จาก สพม.30 รายละเอียดดังนี้ :
รายละเอียดงบประมาณการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

๑

กิจกรรมที่ ๑
1.1 ฝึกอบรมทบทวนผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือ ใน
สถานศึกษา ประจำปี 2563
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าอาหารบุฟเฟ่ต์ 1 มื้อ (100 คน= 120บาทx100)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มือ้
(100 คน = 35บาทx100x2)
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมงบประมาณ

2

งบประมาณที่ใช้

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ

40,000
18,000
12,000
7,000

40,000

18,000

19,000

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1. ผู้ดำเนินโครงการมีขาดประสบการณ์ทำงานด้านลูกเสือ
2. สถานศึกษาในสังกัดอาจจะไม่เห็นความสำคัญและไม่ให้ความร่วมมือ
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ตั้งคณะทำงานโดยมีทีมที่มีประสบการณ์
๒. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการจัดทำโครงการฯ
๓. ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำสถานศึกษาในสังกัดให้เห็นความสำคัญของโครงการฯ

3,000
3,000
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7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมา
ตัวชี้วัด
7.๓.1 เชิงปริมาณ
1. จำนวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 80 คน
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 80

7.๓.๒ เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่เข้าร่วม ร้อยละ 80
โครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความ
ตะหนักและสามารถปฏิบัตติ น พร้อมกับ
จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในโรงเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาตน
ให้เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือยุคใหม่ ปรับ
บทบาทจาก “ครูผู้สอน”เป็น
“ผู้อำนวยการการเรียนรู้”

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

แบบ CIPP Model
-การประเมินด้านบริบท
(context Evaluation )
-การประเมินปัจจัยป้อน
(Input Evaluation)
-การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)
-การประเมินผลิตผล
(Product Evaluation)

1. บัญชีลงเวลา
2. แบบสอบถาม

แบบ CIPP Model
-การประเมินด้านบริบท
(context Evaluation )
-การประเมินปัจจัยป้อน
(Input Evaluation)
-การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)
-การประเมินผลิตผล
(Product Evaluation)

1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมิน /
แบบทดสอบ/การปฏิบตั ิ ตาม
กระบวนการฝึกอบรมฯ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.๑ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และวิธีการในการฝึกอบรมเยาวชน
แบบใหม่ ตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลก
8.๒ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถวางแผนดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี โดยนำทักษะ วิธีการ
และกระบวนการทางลูกเสือไปใช้ประโยชน์แก่โรงเรียน เยาวชน และสังคม
8.๓ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถทำหน้าที่บริหารงานในกองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนัก ถึง
ความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน พัฒนาตนเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน”
เป็น “ผู้อำนวยการการเรียนรู้”
8.๔ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถนำความรู้ไปเสริมสร้างและพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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โครงการ

พัฒนาผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
นโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ตัวชี้วัด สพฐ.
1. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคำปรึกษา
ขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอำนวยการการเรียนรู
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นางวิไลลักษณ ชา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เบอรติดตอ 092-2485242
2. นางสาวปรียาภรณ อุดมเศรษฐ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอรติดตอ 091-8293764
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 30 เปนหนวยงานการศึ กษามี หนาที่ประสานการระดม
ทรัพยากรดานต างๆ รวมทั้ งทรัพยากรบุคคล เพื่ อส งเสริมสนับสนุ นการจัดและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะ ขีดความสามารถ เพื่อใหเปนผูปฏิบัติงานที่มีความรู
ความสามารถ สามารถปฏิบัติงานภายใตหลักการและระบบบริหารแนวใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ กาวทันการ
เปลี่ยนแปลง มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศกั ยภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 30จึ งเห็ น ควรจั ด โครงการพั ฒ นาผู บ ริห าร ครูแ ละ
บุ ค ลากรทางการศึ กษาให มี ส มรรถนะและคุ ณ ภาพตามมาตรฐานวิช าชี พ มี ศั ก ยภาพ มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม
เพื่ อเสริ มสร า งความรูและพั ฒ นาการจั ด การเรีย นรูอย างมี คุ ณภาพในรูปแบบที่ หลากหลาย สามารถนำความรู
มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมีความเปนมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและองคความรูในการปฏิบัติงานสามารถนำความรู
มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางผูเขารับการพัฒนา อันจะนำไปสูการสรางเครือขาย
และความรวมมือในการปฏิบัติงาน
4. เพื่อปลูกฝงจิตสำนึกและเสริมสรางแรงจูงใจใหเกิดความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมืออาชีพ
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3. เปาหมาย(Out put)
3.1 เชิงปริมาณ
- ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม
3.2.2 ผู บ ริ ห าร ครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษาเกิด การแลกเปลี่ ย นเรีย นรูป ระสบการณ แ ละ
องค ค วามรู ในการปฏิ บั ติงานสามารถพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู อย างมี คุ ณภาพและสามารถนำความรู ที่ ได รั บ
มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1 ขั้นเตรียมการ

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ

1. เสนอขออนุมัติโครงการ
- ปงบประมาณ 2563
2. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
- สถานที่ราชการ/สถานที่เอกชน
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
4. กำหนดหลักสูตร
2 ขั้นดำเนินการ
1. จัดทำหนังสือเชิญวิทยากรและ
ผูเขารวมประชุม
2. จั ด เตรี ย มเอกสารและอุ ป กรณ ที่
จำเปนตองใชในการดำเนินงาน
3. จัดประชุมตามโครงการ
3 ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม 1. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการ
4 ขั้นการทบทวน/สะทอนผล/ 1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
ประเมินรายงาน
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5. งบประมาณ
งบประมาณจำนวน 602,000บาท (หกแสนสองพันบาทถวน)งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้
งบรายจาย/รายการ
(กิจกรรม/หลักสูตร)

รวมทั้งสิ้น
กิจกรรมที่ 1การพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารสถานศึกษา
- คาสมนาคุณวิทยากร
- คาอาหารกลางวัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพ
ครูผูชวยสูความเปนครูมืออาชีพ
- คาสมนาคุณวิทยากร
- คาอาหารกลางวัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 3การพัฒนาการจัด
การเรียนรูอยางมีคุณภาพ
- คาสมนาคุณวิทยากร
- คาอาหารกลางวัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 4การพัฒนาผูปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียน
- คาสมนาคุณวิทยากร
- คาอาหารกลางวัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาวัสดุ

ครั้ง/รุน

ค

ประเภท
ก
(ระดับ 9
ขึ้นไป)

รายละเอียดงบประมาณป พ.ศ. 2563
จำนวน (คน)
อั
สถานที่ดำเนินการ
วัน
อัตรา รวมเงิน (ใสครื่องหมาย √)
ประเภท บุคคล
ภาย
ที่ตั้ง
ข
รวม หรือ
แ
นอก
ชม.
(ระดับ 8
ราชการ เอกชน
ลงมา)
70

70

602,00
0
22,000

1 วัน

70
70

70
70

1มื้อ
2มื้อ

120

12
0

2 วัน

5,700
8,400
4,900
3,000
95,000

12
0
12
0

2มื้อ

220

10,000
52,800

4มื้อ

50

24,000

13
0

1 วัน

8,200
56,000

13
0
13
0

1 มื้อ

220

8,000
28,600

2 มื้อ

50

13,000

85

1 วัน

120
120
130
130
130
85
85
85

85
85

1มื้อ
2มื้อ

120
35

6,400
20,000
60
35

5,000
5,100
5,950
3,950









138

งบรายจาย/รายการ
(กิจกรรม/หลักสูตร)

กิจกรรมที่ 5การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
- คาสมนาคุณวิทยากร
- คาอาหารเชา
- คาอาหารกลางวัน
- คาอาหารเย็น
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาที่พัก

ครั้ง/รุน

ค

ประเภท
ก
(ระดับ 9
ขึ้นไป)

รายละเอียดงบประมาณป พ.ศ. 2563
จำนวน (คน)
อั
สถานที่ดำเนินการ
วัน
อัตรา รวมเงิน (ใสครื่องหมาย √)
ประเภท บุคคล
ภาย
ที่ตั้ง
ข
รวม หรือ
แ
นอก
ชม.
(ระดับ 8
ราชการ เอกชน
ลงมา)
80

80
80
80
80
80

- คายานพาหนะในการเดินทาง
- คาใชจายอื่นๆ
กิจกรรมที่ 6การประชุมชี้แจงและ
ใหความรูเกี่ยวกับการดำเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินวิทยฐานะ
- คาสมนาคุณวิทยากร
- คาอาหารกลางวัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาวัสดุ

85

85
85

80

-

3วัน

80
80
80
80
80

1 มื้อ
3 มื้อ
3 มื้อ
6 มื้อ
2 คืน

2
คัน

2 วัน

85

1 วัน

85
85

1มื้อ
2มื้อ

390,00
0

150
250
350
50
600/
1,200
23,000
/คัน/วัน

60
35



12,000
12,000
60,000
84,000
24,000
97,200
92,000
8,800
20,000



5,000
5,100
5,950
3,950

6. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปจจัยความเสี่ยง
1. จำนวนผูเขารับการพัฒนา เขารวมกิจกรรมไมครบตามจำนวนที่กำหนดไว
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ประสานเพื่อใหกลุมเปาหมาย เห็นความสำคัญของกิจกรรมตามโครงการ พรอมใหแจง
ยืนยันการเขารวมโครงการ
2. แจงสถานศึกษาหรือผูเขารับการอบรมทราบลวงหนา
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7. ตัวชี้วัดความสำเร็จและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ

คาเปาหมาย
วิธีประเมิน
เครื่องมือที่ใชประเมิน
(รอยละ)
1. ผูเขาอบรมไดรับ การพัฒ นาศักยภาพ รอยละ 100 การสรุปความคิดเห็นของผูเขาอบรม แบบประเมิน
ในการปฏิบัติงานครบตามความจำเปน
จากแบบประเมินโครงการ
ในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
2. ผูเขาอบรมสามารถนำความรูมา
รอยละ 100 การสรุปความคิดเห็นของผูเขาอบรม แบบประเมิน
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยาง
จากแบบประเมินโครงการ
มีประสิทธิภาพ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจำเปน ใน
การจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ผู บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ป ระสบการณ แ ละ
องคความรูในการปฏิบัติงานสามารถนำความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษามีความเขมแข็งดานการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน
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โครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ ขอ ๔. การสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
นโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ ๔. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ฯ
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอ ๑. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน
ระยะเวลาดำเนินการ
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวปภาวรา ประเสริฐ ตำแหนง ศึกษานิเทศก เบอรติดตอ ๒๘๔-๒๙๘๑๐๔๖
๑. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เปนโรงเรียนที่เกิดขึ้นตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี “๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ” ที่สอดรับกับคำกลาวที่วา “จะไมทิ้งใครไวขางหลัง” ซึ่งโรงเรียน
ในโครงการนี้ จะตองไดรับการพัฒนา ๓ ดาน คือ ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานสงเสริมการศึกษาและดานการสราง
เครือขายและการมีสวนรวมโดยมีจุดเนน คือพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามบริบทของตนเอง
ลดความเหลื่อมล้ำใหเกิดความเทาเทียมกันและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ สรางโรงเรียนใหมีความพรอมใน
การจัดการเรียนการสอนมีสื่ออุปกรณอำนวยความสะดวกตอการจัดการเรียนรู ผูบริหารและครูมีประสิทธิภาพและ
สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพใหกับผูเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะ
ของผูเรียนใหดำรงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑
๒. วัตถุประสงค
๑) เพื่อใหโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีความเขมแข็งทางวิชาการ เปนสถานศึกษาคุณธรรม มีความ
โปร งใสในการดำเนิ น งานของสถานศึ ก ษา (ITA) และเป น แหล งเรี ย นรู ด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม งานอาชี พ
และสุขภาพอนามัย เปนโรงเรียนศูนยรวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถใหบริการการศึกษาแกนักเรียนอยาง
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
๒) เพื่อใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพรอมในทุกดาน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และ
สามารถบริหารจัดการ มีความคิดสรางสรรคนวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอนสรางคลังนวัตกรรม
การเรียนการสอน คลังความรูอยางเปนรูปธรรมและมีความยั่งยืน
๓. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
รอยละ ๑๐๐ โรงเรียนประจำตำบล ตองมีความเขมแข็งทางวิชาการ เปนสถานศึกษาคุณธรรม มีความ
โปรงใสในการดำเนิ น งานของสถานศึกษา (ITA) และเป น แหลงเรียนรูดานคุณ ธรรม จริยธรรม งานอาชี พและ
สุขภาพอนามัย เปนโรงเรียนศูนยรวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถใหบริการการศึกษาแกนักเรียนและชุมชน
อยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดไดรับโอกาสและเขาถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษาที่มีคุณภาพตองมีความ
เขมแข็งทางวิชาการ เปนสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และเปน
แหลงเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพและสุขภาพอนามัย เปนโรงเรียนศูนยรวมการศึกษาที่มีคุณภาพ
และเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแกปญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมในทองถิ่นชนบท
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๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ ประชุมชี้แจงคณะทำงานโครงการ

๒ จัดอบรมการเปนสถานศึกษา
คุณธรรมมีความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA)
และเปนแหลงเรียนรูดานคุณธรรม
จริยธรรม

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
1.1 จัดเตรียมเอกสารที่
เกี่ยวของ
1.2 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการฯ
1.3 จัดประชุมเตรียมการ
รับทราบนโยบายรวมกัน

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
๓๐ พ.ย. ๖๒
๒๕ ธ.ค. ๖๒
๓๐ ม.ค. ๖๓
ณ หองประชุมสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
๓๐ มี.ค.๒๕๖๓ – กันยายน
๒๕๖๓ โรงเรียนในสังกัดครบ
ทั้ง ๒๐ โรงเรียน

๕. งบประมาณ
จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ แสนบาทถวน) แหลงงบประมาณ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๐ รายละเอียดดังนี้ :
รายละเอียดงบประมาณการใชงบประมาณ
งบประมาณที่ใช
เงินงบประมาณ (บาท)
ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน
ใชสอย
วัสดุ
๑ กิจกรรมที่ ๑
๑.๑.จัดอบรมการเปนสถานศึกษา
๓๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
คุณธรรมมีความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA)
และเปนแหลงเรียนรูดานคุณธรรม
จริยธรรม
๒ กิจกรรมที่ ๒
๒.๒ จัดบริบทสถานศึกษา
๗๐,๐๐๐ บาท
๗๐,๐๐๐ บาท
4 คาใชจายอื่นๆ
รวมงบประมาณ
๑๐๐,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐ บาท ๗๐,๐๐๐ บาท
๖. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
๖.๑ ปจจัยความเสี่ยง
(๑) เวลา อาจไมเปนไปตามกำหนดเนื่องจากมีงานนโยบายเรงดวนที่ตองดำเนินการ
(๒) งบประมาณ งบประมาณที่ไดรับจัดสรรอาจไมสอดคลอง หรือเพียงพอกับการจัดกิจกรรมสงผลให
การจัดกิจกรรมอาจมีประสิทธิภาพลดลง
๖.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง
(๑) มีแผน/ปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถจัดกิจกรรมตรงตามเวลาที่กำหนดได
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(๒) บริหารจัดการงบประมาณที่มีอยูอยางรัดกุมใหเกิดประโยชนสูงสุด
๗. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ

คาเปาหมาย
(รอยละ)
รอยละ ๑๐๐

โรงเรียนประจำตำบล ตองมีความ
เขมแข็งทางวิชาการ เปนสถานศึกษา
คุณธรรม มีความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา (ITA) และเปนแหลง
เรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ
และสุขภาพอนามัย เปนโรงเรียนศูนยรวม
การศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถใหบริการ
การศึกษาแกนักเรียน และชุมชน อยาง
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โรงเรียนในสังกัดไดรับโอกาสและ
ครบ ๒๐ โรงเรียน
เขาถึงการบริการและสวัสดิการทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ ตองมีความเขมแข็ง
ทางวิชาการ เปนสถานศึกษาคุณธรรม
มีความโปรงใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา (ITA)

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใชประเมิน

- นิเทศติดตาม
- สอบถาม

- แบบนิเทศ ติดตาม
-แบบสอบถาม

- นิเทศติดตาม
- การรายงาน
- ตรวจสอบการดำเนินงาน
โรงเรียนเชิงประจักษ

- แบบรายงาน
ผลการดำเนินงาน
โรงเรียน

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๘.๑ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีความเขมแข็งทางวิชาการ เปนสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปรงใส
ในการดำเนินงานของสถานศึ กษา (ITA) และเป นแหลงเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามั ย
เปนโรงเรียนศูนยรวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถใหบริการการศึกษาแกนักเรียน และชุมชน อยางมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน
๘.๒ ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพรอมในทุกดาน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสรางสรรคนวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน สรางคลัง
นวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรูอยางเปนรูปธรรมและมีความยั่งยืน
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โครงการ
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ ขอที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสราง
ขีดความสามารถในการแขงขัน
นโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ ๔. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพฯ
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอ ๑. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน
ระยะเวลาดำเนินการ
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวปภาวรา ประเสริฐ ตำแหนง ศึกษานิเทศก เบอรติดตอ ๒๘๔-๒๙๘๑๐๔๖
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ กระทรวงศึ ก ษาธิ การไดป ระกาศกฎกระทรวงการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา พ.ศ.๒๕๖๑
กำหนดใหการประกันคุณภาพการศึกษา เปนการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหาร
คุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพื่ อใหเกิดการพัฒ นาและสรางความเชื่อมั่น ใหแกผู มีสวนเกี่ยวของและ
สาธารณชนว าสถานศึ ก ษานั้ น สามารถจั ด การศึ ก ษาไดอ ย างมี คุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษา ในการนี้ เพื่ อให
สอดคลองและตอบสนองตามนโยบายของรัฐดังกลาว รวมถึงความสอดคลองกับจุดเนนของการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินการสื่อสารและการสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
หนวยงาน ตนสังกัดจึงตองสรางความเขาใหกับสถานศึกษาเพื่อที่จะรองรับการประเมินคุณภาพรอบสี่ตอไป
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหเขตพื้นที่การศึกษาไดนิเทศ กำกับ ติดตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ในสังกัด
๒. เพื่อใหเขตพื้นที่การศึกษาไดเขารวมสังเกตการณ ใหขอมูลสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดการประเมินคุณภาพ
จากสำนักรับรองมาตรฐานภายนอกรอบสี่ทุกโรงเรียน
๓. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ รอยละ ๑๐๐ โรงเรียนในสังกัดไดรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตามเกณฑที่กำหนด
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดไดรับการนิเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเขาใจแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ นำไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
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๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
๑ ประชุมชี้แจงคณะทำงานโครงการ ๑ ๑ จัดเตรียมเอกสารที่
๓๐ พ.ย. ๖๒
เกี่ยวของ
๒๕ ธ.ค. ๖๒
๑.๒ เสนอแตงตั้งคณะกรรมการฯ ๓๐ ธ.ค. ๖๒
ณ หองประชุมสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
๒ การประชุมเตรียมการประเมิน
๒. เตรียมการประเมิน Mock ๓๐ ม.ค.๒๕๖๓ – กันยายน
Mock Assessment
Assessment โรงเรียนในสังกัดที่ ๒๕๖๓ โรงเรียนในสังกัดทั้ง ๓๕
โรงเรียนในสังกัดที่เขารับการ
เขารับการประเมินภายในป
โรงเรียน
ประเมินภายในป ๒๕๖๓ จำนวน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๕ โรงเรียน
๓๕ โรงเรียน
๕. งบประมาณ
จำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) แหลงงบประมาณ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๐ รายละเอียดดังนี้ :
รายละเอียดงบประมาณการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

๑ กิจกรรมที่ ๑
1.1 ประชุมชี้แจงคณะทำงานโครงการ
๒ กิจกรรมที่ ๒
๒.๒ การประชุมเตรียมการประเมิน
Mock Assessment
โรงเรียนในสังกัดที่เขารับการประเมิน
ภายในป ๒๕๖๓ จำนวน ๓๕
โรงเรียน
๔ คาใชจายอื่นๆ (ชดเชยคาน้ำมัน)
รวมงบประมาณ

งบประมาณที่ใช

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน
ใชสอย

วัสดุ

๑๕,๐๐๐ บาท

๙,๖๐๐ บาท

๒,๐๐๐ บาท

๓,๔๐๐บาท

๓๕,๐๐๐ บาท

๒๘,๐๐๐ บาท

๗,๐๐๐ บาท

-

๒๕,๐๐๐ บาท
๗๕,๐๐๐ บาท

๒๕,๐๐๐ บาท
๓๔๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ บาท ๒๘,๔๐๐ บาท

๖. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
๖.๑ ปจจัยความเสีย่ ง
(๑) เวลา อาจไมเปนไปตามกำหนดเนื่องจากมีงานนโยบายเรงดวนที่ตองดำเนินการ
(๒) งบประมาณ งบประมาณที่ไดรับจัดสรรอาจไมสอดคลอง หรือเพียงพอกับการจัดกิจกรรมสงผล
ใหการจัดกิจกรรมอาจมีประสิทธิภาพลดลง
๖.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง
(๑) มีแผน/ปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถจัดกิจกรรมตรงตามเวลาที่กำหนดได
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(๒) บริหารจัดการงบประมาณที่มีอยูอยางรัดกุมใหเกิดประโยชนสูงสุด
7. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ

คาเปาหมาย
(รอยละ)
รอยละ ๑๐๐

เชิงปริมาณ
รอยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนใน
สังกัดไดรับการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดดำเนินงาน
รอยละ ๑๐๐
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสอดคลองกับแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใชประเมิน

- นิเทศติดตาม
- สอบถาม

- แบบนิเทศ ติดตาม
-แบบสอบถาม

- นิเทศติดตาม
- การรายงาน
- ตรวจสอบ SAR โรงเรียน

- แบบรายงาน
ผลการดำเนินงาน
SAR โรงเรียน

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๘.๑ โรงเรียนในสังกัดไดรับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ครบ ๑๐๐ %
๘.๒ โรงเรียนในสังกัดเขาใจแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ นำไปสูการปฏิบัติ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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โครงการ
ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี
นโยบาย สพฐ.

การพัฒนาครูผู้สอน ผลิตสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
ข้อ 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ข้อ 4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ตัวชี้วัด สพฐ.
ข้อ 4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ข้อ 1. ร้อยละ 100 ของครูได้รับการสนับสนุน ผลิตสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
ข้อ 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่สนับสนุน ผลิตสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
กิจกรรม
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
ลักษณะโครงการ / งาน (✓) ต่อเนื่อง ( ) ใหม่
ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2563 – กันยายน 2563
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีดา นิตยารส ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
.............................................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
กำหนดนโยบายเพื่ อ พัฒ นาการจั ดการศึกษาขั้น พื้ นฐาน ไปในทิ ศ ทางที่ ส อดคล้ อ งกับ ยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560
– 2579) และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยนโยบาย 6 ด้าน ได้แก่ นโยบายที่ 1 ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อความมั่นคง นโยบายที่ 2 ด้านการส่งเสริ มการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่ าเทีย ม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่ อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
จากความสำคัญ ของนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิก ารดั งกล่ าวสอดคล้ องกับ นโยบายของสำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในนโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายนี้เพื่อ
ส่งเสริมให้ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้สำเร็จตาม เป้าประสงค์ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานตาม
นโยบาย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น ให้ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาครูให้มีความสามารถในการผลิตสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอน ผลิตสื่อนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
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3. เป้าหมาย (Out put)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูฝ่ายวิชาการและครูสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัด สพม.30 จำนวนโรงเรียนละ 2 คน
3.1.2 โรงเรียนในสังกัด สพม.30 ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูสามารถผลิตสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
3.2.2 สถานศึกษาที่มีการส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอน ผลิตสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ
3.2.3 ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้จากสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาในการดำเนินการ
พ.ศ. 2563
หมายเหตุ
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ม.ค.

1 P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน)
. - ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม
- กำหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
- เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2 D: (ขั้นดำเนินการ)
. - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
3 C: Check (ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม)
. - สังเกต, สอบถาม
- นิเทศ กำกับ ติดตาม, เสวนา
4 A: Act (ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/
. ประเมินรายงาน)
- เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม

5. ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2563 – กันยายน 2563
6. งบประมาณ (In put)
งบประมาณ จำนวน 85,000.- บาท ได้มาจาก งบพัฒนาของ สพม.30 ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้
งบประมาณ ดังนี้
6.1 จำแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้
กิจกรรม/ขัน้ ตอนการเนินงาน
1. ขั้น P : Plan…ประชุม เตรียมเอกสาร
2. ขั้น D : Do… ดำเนินการกิจกรรม
3. ขั้น C : Check…. นิเทศ ติดตาม ประเมิน
4. ขั้น A : Act…รายงานสรุปผล
รวม

ผลผลิต
-

แหล่งงบประมาณ
งาน/โครงการ
-

กิจกรรม
-

รวม
-

55,600
29,400

55,600
29,400

-

-

85,000

85,000
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6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
กิจกรรม กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่าย... 85,000 บาท
1. โครงการการพัฒนาครูผู้สอน ผลิตสือ่
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

ครั้งที่

ประเภท
ก (ระดับ
9 ขึ้นไป)

รายละเอียดงบประมาณปี 2562
จำนวน (คน)
วันหรือ อัตรา
ประเภท ข
บุคคล
ชม.
ที่ตั้ง
(ระดับ 8
รวม
ภายนอก
ขึ้นไป)

สถานที่ดำเนินการ
รวมเงิน
85,000

1

- ค่าใช้จา่ ยในประเทศ
- ค่าสัมมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าสัมมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเช่าที่พกั
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- ค่าจ้างทำป้ายไวนิล
- ค่าจ้างทำเล่มรายงาน ... เล่ม

ราชการ
✓

1

5
85

10
2
2

600
600
60

6,000
1,200
10,200

85
12

4
5

30
240

11,900
14,400

500

26,300
15,000

1

6

5

7. การประเมินผล
7.1 ประเมินผลการดำเนินโครงการ
7.2 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการของสถานศึกษา
7.3 ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์
ตัวชี้วัด

7.3.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของครูฝ่ายวิชาการและครูสอน
คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัด สพม.30
2) ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด สพม.30
ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์
7.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูสามารถผลิตสื่อนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) สถานศึกษามีการส่งเสริมพัฒนา
ครูผู้สอน ผลิตสื่อนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์

100 %

1. โรงเรียนในสังกัด สพม.30
2. ครูฝ่ายวิชาการและครูสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
สังกัด สพม.30 จำนวน 2 คน

100 %
100 %
100 %

1. โรงเรียนในสังกัด สพม.30
2. ครูฝ่ายวิชาการและครูสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
สังกัด สพม.30 จำนวน 2 คน

เอกชน
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7.4 เครื่องมือประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เครื่องมือที่ใช้
1) ร้ อ ยละของครู ค รู ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ผลิ ต สื่ อ 1. แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
2. แบบสอบถาม
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่สนับสนุน ผลิตสื่อนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู้
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
9.1 ปัจจัยความเสี่ยง
9.1.1 ความร่วมมือของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
9.1.2 ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ

9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
9.2.1 เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วม
โครงการ
9.2.2 พิจาณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษามีสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนที่มีคุณภาพ
9.2 ครูมีสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
9.3 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจจากสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ

150

โครงการ
ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี
นโยบาย สพฐ.

การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ข้อ 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ข้อ 4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ตัวชี้วัด สพฐ.
ข้อ 3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ข้อ 1. ร้อยละ 100 ของครูสามารถพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ข้อ 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ Digital
ข้อ 3. ร้อยละ 100 นักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กิจกรรม
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ / งาน (✓) ต่อเนื่อง ( ) ใหม่
ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2563 – กันยายน 2563
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีดา นิตยารส ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
.............................................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
กำหนดนโยบายเพื่ อ พัฒ นาการจั ดการศึกษาขั้น พื้ นฐาน ไปในทิ ศ ทางที่ ส อดคล้ อ งกับ ยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560
– 2579) และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยนโยบาย 6 ด้าน ได้แก่ นโยบายที่ 1 ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อความมั่นคง นโยบายที่ 2 ด้านการส่งเสริ มการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่ าเทีย ม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่ อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
จากความสำคัญ ของนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิก ารดั งกล่ าวสอดคล้ องกับ นโยบายของสำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในนโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึง
บริการทางการศึกษา ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
นี้ เพื่ อส่ งเสริมให้ โรงเรีย นสามารถขับ เคลื่ อนได้ ตามนโยบาย ที่ส ำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
กำหนดให้ ส ำเร็ จ ได้ ตามเป้ าประสงค์อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ สามารถที่ จ ะพั ฒ นาผู้ เรียนให้ มี ทั กษะด้าน Digital
Literacy สามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการดำเนินงานตาม
นโยบาย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความสามารถในการพัฒ นาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ส่งเสริมผู้เรียนให้ มี ทักษะด้าน Digital
Literacy สามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
ตามสมรรถนะสำคัญ ของหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาครูให้มีความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. เป้าหมาย (Out put)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูฝ่ายวิชาการและครูสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัด สพม.30 จำนวนโรงเรียนละ 2 คน
3.1.2 โรงเรียนในสังกัด สพม.30 ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูสามารถพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ
3.2.2 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้อย่าง
มีคุณภาพ
3.2.3 ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้จากสื่อที่มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4. วิธีดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

1 P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน)
. - ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม
- กำหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
- เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2 D: (ขั้นดำเนินการ)
. - กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
3 C: Check (ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม)
. - สังเกต, สอบถาม
- นิเทศ กำกับ ติดตาม, เสวนา
4 A: Act (ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/
. ประเมินรายงาน)
- เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม

5. ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2563 – กันยายน 2563

ระยะเวลาในการดำเนินการ
พ.ศ. 2563
หมายเหตุ
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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6. งบประมาณ (In put)
งบประมาณ จำนวน 75,000.- บาท ได้มาจาก งบพัฒนาของ สพม.30 ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้
งบประมาณ ดังนี้
6.1 จำแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้
กิจกรรม/ขัน้ ตอนการเนินงาน
ผลผลิต
-

1. ขั้น P : Plan…ประชุม เตรียมเอกสาร
2. ขั้น D : Do… ดำเนินการกิจกรรม
3. ขั้น C : Check…. นิเทศ ติดตาม ประเมิน
4. ขั้น A : Act…รายงานสรุปผล
รวม

แหล่งงบประมาณ
งาน/โครงการ
-

รวม

กิจกรรม
45,600
29,400
-

45,600
29,400
-

75,000

75,000

6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
กิจกรรม กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
รายละเอียดงบประมาณปี 2562
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่าย... 75,000 บาท
1. โครงการการพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
- ค่าใช้จา่ ยในประเทศ
- ค่าสัมมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าสัมมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเช่าที่พกั
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- ค่าจ้างทำป้ายไวนิล
- ค่าจ้างทำเล่มรายงาน ... เล่ม

ครั้งที่

ประเภท
ก (ระดับ
9 ขึ้นไป)

จำนวน (คน)
ประเภท ข
บุคคล
(ระดับ 8
ภายนอก
ขึ้นไป)

สถานที่ดำเนินการ
รวม

วันหรือ
ชม.

อัตรา
ที่ตั้ง

รวมเงิน
75,000

1

ราชการ
✓

1

5
85

10
2
2

600
600
60

6,000
1,200
10,200

85
12

4
5

30
240

11,900
14,400

6

5

500

16,300
15,000

1

เอกชน
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7. การประเมินผล
7.1 ประเมินผลการดำเนินโครงการ
7.2 รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศสามารถเป็นแบบอย่างได้
7.3 ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์
ตัวชี้วัด

7.3.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของครูฝ่ายวิชาการและครูสอน
คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัด สพม.30
2) ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด สพม.30
ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์
7.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูสามารถพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ
2) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์

100 %

1. โรงเรียนในสังกัด สพม.30
2. ครูฝ่ายวิชาการและครูสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
สังกัด สพม.30 จำนวน 2 คน

100 %
100 %
100 %

1. โรงเรียนในสังกัด สพม.30
2. ครูฝ่ายวิชาการและครูสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
สังกัด สพม.30 จำนวน 2 คน

7.4 เครื่องมือประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เครื่องมือที่ใช้
1) ร้อยละของครูที่สามารถพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
1. แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม
เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2. แบบสอบถาม
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดให้มีการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง
8.1.1 ความร่วมมือของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
8.1.2 ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ

8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
8.2.1 เพิ่ ม มาตรการหรื อ แรงจู งใจในการเข้ า ร่ ว ม
โครงการ
8.2.2 พิ จ าณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกั บ
สถานการณ์

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ
9.2 ครูสามารถพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
9.3 ผู้เรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy สามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
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โครงการ

พัฒนาบุคลากรสารสนเทศทางการศึกษา ฐานขอมูล Big Data และการพัฒนา
สารสนเทศทางการศึกษา ระบบ Data Management Center “DMC”
สอดคลองยุทธศาตรชาติ ขอ ๔. การสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
นโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ฯ
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอ ๑. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖3
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผูรับผิดชอบโครงการ ๑.นายชาตรี ทวีนาท ตำแหนง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 08-16611757
๒.นายพงศธร ซุยสี ตำแหนง นัวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ 08-0856-9705
๓. นายไกรฤกษ ตันเบ็ต ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชำนาญการ
1. หลักการและเหตุผล
ในโลกยุคปจจุบั นมีความเจริญกาวหน าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็ว จึงจำเปนที่แตละองคกรตองเรียนรูที่จะปรับตัวใหทันตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา และ
เตรีย มที่ จ ะเผชิ ญ กับ ความท าทายกับ กระแสโลก หน วยงานทางการศึกษาหรือสถานศึ กษา ในยุคป จจุ บั น เป น
หนวยงานที่มีบทบาทสำคัญอยางยิ่งในการรับผิดชอบภารกิจในการพัฒนาขอมูลและสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ
ในการดำเนินการในระดับตางๆ โดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการกำหนดนโยบายทางการ
ศึกษา มีความจำเปนตองตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีความละเอียด ครบถวน ถูกตองตรง
ตามความต องการ มีความทัน สมั ยและทั น ตอเวลา จะชวยให การวางแผนการบริห ารจั ดการและการตัด สินใจ
ดำเนิน ไปอยางมี ป ระสิท ธิภ าพ แก ไขป ญ หาไดอยางถูกตอง แม น ยำ โดยเฉพาะศึกษาในยุคป จ จุบั น จะตองจัด
การศึกษาใหทันยุคทันเหตุการณ มีระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ที่ทำใหการติดตอสื่อสารและการดำเนินงานเปนไป
ดวยความรวดเร็ว ทันเวลา อีกทั้งยังชวยประหยัดงบประมาณในการเดินทาง โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
เครื่องมือชวยในการดำเนินงาน ดังนั้น การจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห รวมทั้งสืบคนขอมูล จึงเปนสิ่งที่จำเปนอยาง
ยิ่ง ที่จะตองใชเทคโนโลยีในการปอนขอมูล เทคโนโลยีการแสดงผล ซอฟตแวรเทคโนโลยี และโปรแกรมระบบการ
จัดการฐานขอมูล ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
30 จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาบุคคลากรสารสนเทศทางการศึกษาระบบ Data Management Center “DMC”
และการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ Big Data ใหสอดคลองกับการบริหารงานของหนวยงานทั้ง ๔ ดาน คือ 1)
ดานบริหารทั่วไป ๒) ดานบริหารงบประมาณ ๓) ดานบริหารงานบุคคล และ ๔) ดานบริหารวิชาการ นี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล Big Data ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการดานขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
๒.3 เพื่อใหมีระบบฐานขอมูล Big Data เชื่อมโยงกับฐานขอมูลสวนกลาง
2.4 . เพื่อกำกับติดตามการพัฒนาสารสนเทศทางการศึกษาระบบ Data Management Center
“DMC” การจัดทำฐานขอมูลเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS ใหถูกตอง ครบถวน และทันกำหนดเวลาในการ
จัดสง
ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.5 เพื่อใหมีแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ชัดเจนและสนับสนุนการ
บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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๓. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
๓.๑.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีเว็บไซตระบบสารสนเทศ ฐานขอมูล Big Data เพื่อ
เผยแพรและประชาสัมพันธ ครอบคลุมทุกระบบงาน
3.1.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูรับผิดชอบการรายงานขอมูล Data
Management center “DMC’’ และ Big Data ของสำนักงาน สถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งสิ้น 99 คน มีความ
เขาในในการจัดทำขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีระบบสารสนเทศ ฐานขอมูล Big
Data
และใชขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาระบบ Data Management Center “DMC” และระบบอื่นๆ ที่สนับสนุน
การบริหารการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒ แตงตั้งคณะทำงานตามโครงการ
๓ ประชุมคณะทำงาน เตรียมดำเนินงานตามโครงการ
- จัดทำแผนและรูปแบบฐานขอมูลสารสนเทศ Big
Data / Dmc
- วิเคราะหรูปแบบของขอมูลสารสนเทศ Big Data
และ Dmc
- ตรวจสอบขอมูลและนำเขาฐานขอมูล Big Data /
Dmc
- แกไขปรับปรุงฐานขอมูล Big Data / Dmc

ระยะเวลาดำเนินงาน
มกราคม ๒๕๖3
มีนาคม ๒๕๖3

4 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำขอมูลเพื่อสนับสนุนการ
นำเสนอขอมูลผานเว็บไซตของโรงเรียนดวยระบบ
สารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) สำหรับ
โรงเรียนที่ยังไมมีเว็บไซต/เว็บไซตไมมีความ
เคลื่อนไหว จานวน 37 โรงเรียน

พฤษภาคม ๒๕๖3

5 กำกับติดตาม และประเมินผล
๔ ประกาศเผยแพรประชาสัมพันธ
๕ สรุปและรายงานผล

มีนาคม ๒๕๖3
เมษายน ๒๕๖3
พฤษภาคม ๒๕๖3
พฤษภาคม ๒๕๖3

พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖3
มิถุนายน ๒๕๖3
มิถุนายน ๒๕๖3 –
กันยายน ๒๕๖3

หมายเหตุ
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5. งบประมาณ จำนวน 30,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณการใชงบประมาณ
หมวดรายจาย
งบประมาณ คาตอบแทน คาใชสอย

กิจกรรม / รายละเอียด
1. แตงตั้งคณะทางานจากทุกกลุม/หนวย/สวน/
โรงเรียน
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ที่จัดทำขอมูลของ
โรงเรียน
จำนวน 37 คน โรงเรียนละ 1 คน บุคลากรของเขต
พื้นที่การศึกษา จำนวน 25 คน รวมจำนวนทัง้ สิ้น
62คน ระยะเวลา 1 วัน เพื่อจัดทำขอมูลนักเรียน
รายบุคคล DMC และการจัดทำขอมูลนักเรียนและ
บุคลากรดวยระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
(EMIS)
6,930
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (99x35x2)
5,940
- อาหารกลางวัน (99x60x1)
- คาจางถายเอกสารคูมือการใชโปรแกรม
- คาวิทยากรบรรยายพิเศษ
300
- ผอ.สพม.30
300
- รอง ผอ.สพม.30
11,400
- คาวิทยากรบรรยายหลัก และวิทยากรกลุม
- คาเกียรติบัตร
6. กำกับติดตามการบันทึกขอมูล DMC ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2563
7. สรุป และรายงานผลใหเขตพื้นที่การศึกษา และ
สวนที่เกี่ยวของ ทราบ
รวมงบประมาณ
24,870

วัสดุ

6,930
5,940
300
300
11,400
5,130

12,000

12,870

6. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
6.๑ ขอมูลสารสนเทศที่มีจำนวนหลากหลาย อาจจะมีความคลาดเคลื่อน จะตองใชความละเอียด รอบคอบ
และตองตรวจสอบความถูกตอง รัดกุม จึงทำใหตองใชจำนวนบุคลากรจำนวนมาก และระยะเวลาในการตรวจสอบ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
6.๒ กำหนดแผนการดำเนินงานใหชัดเจน
6.๒ กำหนดบทบาทหนาที่ในการทำงานใหชัดเจน
6.๓ ประมวลผล ติดตาม ขั้นตอนการดำเนินงานทุกกระบวนการ
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7. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบ
จัดเก็บ รวบรวม ขอมูลบริหารทั่วไป
ขอมูลบริหารงานบุคคล ขอมูลบริหาร
งบประมาณ และขอมูลวิชาการ ครบถวน
และถูกตอง

คาเปาหมาย
(รอยละ)
รอยละ ๑๐๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบ
จัดเก็บฐานขอมูล Big Data และ DMC
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รอยละ ๑๐๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบ
ฐานขอมูล Big Data เชื่อมโยงกับ
ฐานขอมูลสวนกลาง

รอยละ ๑๐๐

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใชประเมิน

๑. การสังเกต
๒. แบบสอบถาม
๓. การบันทึกขอมูลเขาสู
ระบบ

๑. แบบสังเกต
๒. แบบตรวจผลงาน
๓. แบบสอบถาม

๑. การสังเกต
๒. แบบสอบถาม
๓. การบันทึกขอมูลเขาสู
ระบบ
๑. การสังเกต
๒. แบบสอบถาม
๓. การบันทึกขอมูลเขาสู
ระบบ

๑. แบบสังเกต
๒. แบบตรวจผลงาน
๓. แบบสอบถาม
๑. แบบสังเกต
๒. แบบตรวจผลงาน
๓. แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ฐานขอมูล Big Data
8.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบฐานขอมูล Dmc เชื่อมโยงกับฐานขอมูลสวนกลาง Big Data
8.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีเว็บไซตประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ Dmc /Big Data

158

โครงการ อบรมพัฒนาบุคลากรดานการบริหารจัดการโดยใชระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน
AMSS++ (Smart Area) และการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS (Smart School)
สอดคลองยุทธศาตรชาติ ขอ ๔. การสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
นโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ฯ
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอ ๑. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖3
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผูรับผิดชอบโครงการ ๑. นายชาตรี ทวีนาท ตำแหนง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 08-1661-1757
๒. นายพงศธร ซุยสี ตำแหนง นัวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ 08-0856-9705
1. หลักการและเหตุผล
การเปลี่ย นแปลงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารนำมาซึ่ งการเปลี่ ยนวิถีการใช ชีวิต และวิธีการ
ทำงานเปนอยางมาก วิธีการสมัยใหมทำความชัดเจนในรายละเอียด ขณะเดียวกันใหบทสรุปในภาพใหญ ซึ่งไมอาจ
ทำงานไดโดยใชเครื่องมือเดิมๆ ที่เคยใชอีกตอไป ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart
Area) และสถานศึ กษา SMSS (Smart School) เป นเครื่ องมื อที่ ออกแบบและพั ฒ นาขึ้ น โดยกลุ มพั ฒ นาระบบ
บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนเครื่องมือที่สนับสนุนใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ใช บ ริห ารจั ด การงานของสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา และสถานศึ กษา มุ งหวั งจะกอให เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ และ
ประสิ ทธิ ผลต อการจั ดการศึ กษา และเปลี่ ยนแปลงไปสู การบริ หารจัดการ ภายใต หลั กการจั ดการสมั ยใหม ที่ ใช
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) AMSS++ และ SMSS เป น Software ระบบเป ด ที่ ให โอกาสทุ กคน
สามารถพัฒนาโปรแกรมไดสามารถตอยอด เพื่อใหตอบสนองงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาใหสมบรูณ
ที่ผานมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดดำเนินการจัดพัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบ
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ไปแลวเมื่อปงบประมาณ 2560 และ 2561 เพื่อเปนการขับเคลื่อน
นโยบายสูก ารปฏิบัติอ ยา งตอ เนื่อ ง และเพื่อ พัฒ นาระบบสำนัก งานอิเ ล็ก ทรอนิก สอ อนไลนดว ยโปรแกรม
Smart Obec/Smart Area/Smart School ในการติ ดต อสื่ อสารระหว างสำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และสถานศึกษาอยางเปนระบบรวดเร็ว ถูกตอง อีกทั้ง
ยังชวยประหยัดงบประมาณในการเดินทางเพื่ อรับ-สงเอกสารราชการ ตามนโยบายของสำนั กงานคณะกรรมการ
ก
า
ร
ศึ
ก
ษ
า
ขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดจัดทำโครงการอบรมพัฒ นาบุคลากรดานการบริหารจัดการ โดยใช
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area) และสถานศึกษา SMSS (Smart School) ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการสำนักงาน
ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2.๒ เพื่อพัฒนาการใชงานโปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area)
และสถานศึกษา SMSS (Smart School) ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเปนรูปธรรมมากขึ้นพรอมทั้ง
เพื่อเปนเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
2.3 เพื่อใหการบริหารจัดการสำนักงาน ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษา สามารถติอตอสื่อสารได
อยางถูกตองรวดเร็ว ประหยัดคาใชจายในการเดินทางไปติดตอราชการ
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3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ (จำนวน 70 คน)
3.1.1. บุคลากรในสำนักงานเขต สังกัด สพม.30
3.1.2 บุคลากรในสถานศึกษา สังกัด สพม.30
3.1.3 คณะทำงาน

จำนวน 20 คน
จำนวน 37 คน
จำนวน 13 คน

3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 บุคลากรในสำนักงานเขต สังกัด สพม.30 สามารถใชโปรแกรม AMSS++ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3.2.2 บุคลากรในสถานศึกษา สังกัด สพม.30 สามารถใชโปรแกรม AMSS++ และ SMSS ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่

ขั้นตอนการดำเนินการ/กิจกรรม

1.

P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน)
1.1 เตรียมวางแผนเสนอโครงการ
1.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
1.3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน
D: (ขั้นดำเนินการ)
2.1 แตงตั้งคณะทำงาน
2.2 แจงประสานผูเกีย่ วของ
2.3 ดำเนินการจัดอบรม
2.4 ศึกษาดูงาน
C: Check (ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม)
3.1 ติดตามระหวางดำเนินการอบรม
3.2 ปรับแกปญ
 หาระหวางดำเนินการ
3.3 ประชุมกอน-หลัง ดำเนินการ
3.4 จดบันทึกเพื่อการปรับปรุง
A: Act (ขั้นการทบทวน/สะทอนผล/
ประเมินรายงาน)
4.1 แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะห
สังเคราะหการดำเนินงานที่ผานมา
4.2 สรุปผลการดำเนินงาน
4.3 รายงานผลการดำเนินงาน
4.4 เสนอการรายงานตอผูบังคับบัญชา
ตามลำดับ

2.

3.

4.

ระยะเวลาในการดำเนินการ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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5. งบประมาณ รายละเอียดงบประมาณการใชงบประมาณ (67,250 บาท)

รายละเอียดงบประมาณป 2563

งบรายจาย/รายการ (กิจกรรม/
หลักสูตร)

รวมทั้งสิ้น
งบรายจายตามกิจกรรมโครงการ
คาใชจายในประเทศ
1. ประชุมคณะกรรมการเตรียม
งาน
- คาอาหารกลางวัน
-คาอาหารวางและเครื่องดืม่
2.การดำเนินการอบรม 2 วัน
- คาอาหารกลางวันสำหรับ
วิทยากร คณะทำงาน และผูเขา
อบรม (อาหารกลอง)
- คาอาหารเย็นสำหรับวิทยากร
คณะทำงาน และผูเ ขาอบรม
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาเชาที่พักวิทยากร
- คาตอบแทนวิทยากร

ครั้ง
ที่

จำนวน (คน)
ประเภท ประเภท
บุคคล
ก (ระดับ ข (ระดับ
ภายนอก
9 ขึ้นไป) 8 ขึ้นไป)

/

- คาวัสดุ **
- คาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ
วิทยากร
- คาจางทำเอกสาร (เอกสารคูมือ)
- คากระดาษ A4 (เกียรติบัตร
ขอบทอง)
3.ศึกษาดูงาน สพท.ตนแบบ
2 วัน /
- คาอาหารกเชา คณะทำงาน
และผูเ ขาศึกษาดูงาน
- คาอาหารกลางวันสำหรับ
คณะทำงาน และผูเ ขาศึกษาดูงาน
- คาอาหารเย็นสำหรับวิทยากร
คณะทำงาน และผูเ ขาอบรม
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- ยานพาหนะ
- คาตอบแทนวิทยากร
- คาวัสดุ **

รวม

วัน
หรือ
ชม.

รวมเงิน
บาท

ราชกา
เอกชน
ร

67,250

13 คน 1 มื้อ 60 บาท
13 คน 2 มื้อ 70 บาท

780
1,820

/
/

70 คน 2 วัน 60 บาท

8,400

/

70 คน 4 มื้อ 35 บาท
2 หอง 2 คืน 800
บาท
3 คน 3 ชม. 600
บาท

9,800
3,200

/

5,400

/

3 คน

ไปกลับ

110
เลม
100
แผน
25 คน 1 วัน

/

อัตราที่ตั้ง

สถานที่
ดำเนินการ

430
ก.ม.
98 บาท

/

3,000
1,720
/

5 บาท

10,78
0
500

25 คน 1 มื้อ 60 บาท

1,500

/

25 คน 1 วัน

3,000

/

120
บาท

25 คน 2 มื้อ 35 บาท 1,750
3 คัน 1 วัน 3,000บาท 9,000
3 คน 2 ชม. 600
3,600
บาท
3,000

/

/
/

/
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6. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปจจัยความเสี่ยง
6.1.๑ กลุมเปาหมายติดราชการเรงดวน
6.1.2 กลุมเปาหมายไมเห็นถึงความสำคัญของโครงการ
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
6.2.1 แจงกำชับลวงหนาใหผูบริหารทุกโรงเรียนทราบ
6.2.2 แจงเปนเรื่องสำคัญที่ทุกโรงเรียนตองดำเนินการ
7. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
1. ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ

คาเปาหมาย
(รอยละ)
100

2. ผูเขาอบรมสามารถปฏิบัติงานได

100

วิธีประเมิน
1. สอบถาม
2. ทดสอบ
3. สรุป/รายงานผล
1. สอบถาม
2. ทดสอบ
3. สรุป/รายงานผล

เครื่องมือที่ใชประเมิน
4. แบบสอบถาม
5. แบบทดสอบ
6. สังเกต
7. นิเทศ ติดตาม
8. แบบสอบถาม
9. แบบทดสอบ
10. สังเกต
11. นิเทศ ติดตาม

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.๑ บุคลากรใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการสำนักงาน ทั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8.2 สำนักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษา สามารถติอตอสื่อสารไดอยางถูกตองรวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย
ในการเดินทางไปติดตอราชการ

162

โครงการ

เตรียมความพร้อมการจัดการควบคุมภายใน การประเมิน ติดตาม มาตรฐานสำนักงาน
เขตพื้นที่ และพัฒนามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
สอดคล้องยุทธศาตร์ชาติ ข้อ ๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
นโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ฯ
ตัวชี้วัด สพฐ.
ข้อ ๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน ๒๕๖3 – กันยายน ๒๕๖3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑.นางสาวมะลิวัน มาเหง่า รอง ผอ.สพม.30
โทร.08-1266-3941
2. นายชาตรี ทวีนาท ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ โทร.08-1661-1757
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 5
มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสองไดกําหนดใหมีการแบงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหมีสํ านักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษา จํ านวน 183 เขต และสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ มั ธ ยมศึ ก ษาจํานวน 42 เขตและไดออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ลงวันที่
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 จำนวน 9 กลุ่ม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) พ.ศ.2561 อีกจำนวน 1 กลุ่ม รวมเป็น 10 กลุ่ม
การบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงการคลัง ได้วางมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการควบคุมภายใน
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเชื่ อ มั่ น อย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า จะบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นการดำเนิ น งาน ทั้ ง นี้ สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังได้ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และให้มีการประเมินตนเองเพื่อพัฒนา
งานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ทำให้ สามารถเห็นความเป็น
มาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมกันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีระบบ
การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ทั้งในรูปแบบเอกสาร
และรายงานทางระบบออนไลน์
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดการควบคุมภายใน การประเมิน ติดตาม มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
และพั ฒ นามาตรการปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการของสำนั ก งาน (KRS) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงจัดโครงการนี้ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ เตรี ย มการดำเนิ น รายงานตามหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม ภายในของหน่ ว ยงาน ให้ มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน
3.2 เพื่อเตรียมการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในภาพรวม
รวมทั้งการเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.3 เพื่อเตรียมรับการการประมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(KRS) ทั้งในรูปแบบเอกสารและรายงานทางระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3. เป้าหมาย (Out put)
3.1 เชิงปริมาณ :
3.1.1 สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้รายงานการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน จำนวน 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ
3.1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้รายงานมาตรฐานสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จำนวน 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ
3.1.3 สำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้รับประมินส่วนราชการตามมาตร
การปรั บ ปรุงประสิ ทธิภ าพในการปฏิ บั ติร าชการ (KRS) ทั้งในรูป แบบเอกสารและรายงานทางระบบออนไลน์
จำนวน 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ
3.2 เชิงคุณภาพ :
3.2.1 สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้รายงานการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
3.2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้รายงานมาตรฐานสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
3.2.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ รับประมินส่วนราชการตามมาตร
การปรั บ ปรุงประสิ ทธิภ าพในการปฏิ บั ติร าชการ (KRS) ทั้งในรูป แบบเอกสารและรายงานทางระบบออนไลน์
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
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4. งบประมาณ ( แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563 ของ สพม.30)
4.1 งบประมาณ จำนวน 24,000 บาท ( สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน )
4.2 รายละเอียดการขอใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่
รายละเอียด/รายการ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผน
5,000
เตรียมการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุม
8,000
2,000
เตรียมการรายงานมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเตรียมรับ
7,000
2,000
ประมินส่วนราชการตามมาตร
การปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ (KRS)
รวม
20,000 4,000

รวม (บาท)
5,000

หมายเหตุ

10,000
9,000

24,000

5. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
5.1 ปัจจัยความเสี่ยง
- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการเตรียมรับ
การรายงานผลการดำเนินงาน เชิงวิชาการ

5.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- ประชุมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกคน
มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละด้านของภารกิจรายงาน

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบ
การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูล
รายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
ตามแบบที่ สพฐ. กำหนด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีข้อมูล
เตรียมรับประมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (KRS)

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน
๑. แบบรายงาน
๑. รายงานผล
๒. แบบสอบถาม
๒. แบบตรวจผลงาน
๓. การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ๓. แบบสอบถาม
๑. แบบรายงาน
๑. รายงานผล
๒. แบบสอบถาม
๒. แบบตรวจผลงาน
๓. การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ๓. แบบสอบถาม
๑. แบบรายงาน
๑. รายงานผล
๒. แบบสอบถาม
๒. แบบตรวจผลงาน
๓. การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ๓. แบบสอบถาม
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีความเตรียมรับการประเมิน ติดตามและพัฒนาการ
จัดการควบคุมภายใน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ และมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(KRS) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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โครงการ ประชุมชี้แจงผูบริหารโรงเรียนและครูแนะแนวตามโครงการเพิ่มทักษะดานอาชีพแกนักเรียน
ครอบครัวยากจนที่ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรม สรางเครือขายการแนะแนวอาชีพ
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาระบบบริการจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
หนวยงาน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวธัญพร ตรีมูรติ และคณะ
.......................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากผูตรวจการแผนดิน ไดศึกษาขอมูลของหนวยงานรับผิดชอบในการจัดการศึกษาภาค
บังคับ พบวาในแตละจังหวัดในแตละปการศึกษามีนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแลวไมไดเรียนตอเนื่อง
จากครอบครัวมี ฐานยากจนและมี ความจำเป น ตองใหเด็กเขาสู ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานไรฝมือ”
เพื่อหารายไดชวยครอบครัว ซึ่งจากขอมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบวามีนักเรียน
ที่จบการศึกษาภาคบังคับแลวไมไดรับการศึกษาตอ ระหวางปการศึกษา 2551-2559 จำนวน 780,537 คน
และปการศึกษา 2561 มีจำนวน 147,644 คน
ตอมาสำนักงานผูตรวจการแผนดินไดจัดประชุมหารือรวมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมการจัดหางาน และสำนัก
งบประมาณ เพื่อจัดทำขอเสนอแนะในการสงเสริมและเพิ่มทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจน
ที่ไมไดศึกษาตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยที่ประชุมไดรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานที่ผานมา
และเห็ น ชอบให มี ก ารขยายผลโครงการดั งกล าวไปยั งทุ ก จั งหวั ด ทั่ ว ประเทศ ในป งบประมาณ 2563
ซึ่ งผู ต รวจการแผ น ดิ น ได จั ดให มี การลงนามบัน ทึ กขอตกลงความรว มมื อระหวางผูตรวจการแผน ดิ น กั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ในโครงการเพิ่มทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไมไดเรียนตอหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เปนหนวยงานหนึ่งที่มีภารกิจรับผิดชอบและ
เปนกรรมการขับเคลื่อนโครงการ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค ขั้นตอน
ปฎิ ทิ น การดำเนิ น งานโครงการ ให แ ก ผู อ ำนวยการโรงเรี ย นและครู แ นะแนวในสั งกั ด และผู เกี่ ย วข อ ง
รวมทั้งสิ้น จำนวน 85 คน
2. วัตถุประสงค
เพื่อสรางความเขาใจใหแกผูอำนวยการโรงเรียน และครูแนะแนวในสังกัด ไดรับทราบวัตถุประสงค
โครงการ ขั้นตอน ปฎิทินการดำเนินงาน
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3. เปาหมาย (Out put)
3.1 เชิงปริมาณ
1) ผูอำนวยการโรงเรียนในสังกัด
37 คน
2) ครูแนะแนวทุกโรงเรียน
37 คน
3) เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
11 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผูบริหารโรงเรียนและครูแนะแนว เขาใจวัตถุประสงคของโครงการ
2) โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีฐานขอมูลนักเรียนที่ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษา
3) นักเรียนไดรับโอกาสและพัฒนาทักษะดานอาชีพ
4. วิธีดำเนินการ
ระยะเวลาในการดำเนินการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ที่ ขั้นตอนการดำเนินการ/กิจกรรม ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม พ. มิ. ก. ส. ก.
ค. ย. ค. ค. พ. ค. .ย ค. ย. ค. ค. ย.
.
1 P: ขั้นการวางแผนการทำงาน
- เสนอขออนุมัติโครงการ
- แจงสถานศึกษา
- แตงตั้งคณะกรรมการฯ
2 D: ขั้นการลงมือทำ
- ประชุมชี้แจงผูบริหารโรงเรียน/
ครูแนะแนวในสังกัด สพม.30
- สำรวจนักเรียนกลุมเปาหมาย
- นำนักเรียนดูสถานที่ฝกอบรม
- ฝกอบรมทักษะดานอาชีพ
3 C: ขั้นการตรวจสอบงาน
- ติดตามการดำเนินงาน
4 A: ขั้นการทบทวนและปรับปรุง
แกไข
- สรุปรายงานผลใหผูบังคับบัญชา
ทราบ
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
ระหวางเดือน ตุลาคม 2562 – เมษายน 2563

ผูรับผิด
ชอบ

สพม.30
สพม.30
สพม.30
จัดหางาน/
สพม.30
สพม.30
สพม.30/
สถานศึกษา
พัฒนาฝมือ
แรงงาน
สพม.30
สพม.30
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6. งบประมาณ (In put) งบบริหารจัดการ สพม.30
6.1 จำแนกตามรายการใชจายและแหลงงบประมาณ ได ดังนี้
กิจกรรม/ขั้นตอน
การดำเนินงาน

เงินอุดหนุนรายหัว

1. ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค
ขั้นตอน ปฎิทิน
2. สำรวจขอมูล
นักเรียน
3. สรุปรายงานผล
รวมทั้งสิ้น

แหลงงบประมาณ
พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน
5,950

รวม

เงินรายได
สถานศึกษา

5,950

1,050

1,050

7,000

7,000

6.2 รายละเอียดคาใชจายของโครงการ

งบรายจาย/รายการ
(กิจกรรม/หลักสูตร)

รวมทั้งสิ้น
งบรายจาย.................
ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค
ขั้นตอน ปฏิทินการดำเนินงาน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
-คาอาหารกลางวัน
- คาใชจายอื่น ๆ

ครั้ง/
รุน

รายละเอียดงบประมาณ ป พ.ศ. 2563
จำนวน (คน)
วัน อัตรา รวมเงิน
ประเภท ประเภท
ข
บุคคล รวม หรือ ที่ตั้ง
ก
ชม.
(ระดับ (ระดับ ภาย
8 ลงมา) นอก
9 ขึ้น
ไป)

7,000

2
ครั้ง
-

85

85

-

-

1
มื้อ
-

35

5,950

-

1,050

ร สถานที่
ดำเนินการ
(ใสครื่อง
หมาย √ )
ราช เอก
การ ชน

/

6.3 ขอมูลรายการวัสดุ/ครุภัณฑ ที่ขอดำเนินการในครั้งนี้
ที่

รายการ

1

กระดาษถายเอกสาร เอ 4

จำนวน
หนวย
10 รีม

ราคา/หนวย
จำนวนเงิน
บาท ส.ต. บาท ส.ต.
105
- 1,050 -
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7. การประเมินผล
- สรุปผลการดำเนินงาน
8. เครื่องมือ/วิธีการติดตามและประเมินผล
- แบบสำรวจ
- สรุปผลการดำเนินงาน
9. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
9.1 ปจจัยความเสี่ยง
9.1.1 สถานศึกษาไมสงผูที่รับผิดชอบงานผูเขารวมประชุม
9.1.2 นักเรียน ผูปกครองไมใหขอมูลที่แทจริง
9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กำชับใหสถานศึกษาสงผูรับผิดชอบและปฏิบัติงานจริงเขารวมประชุมเพื่อนำผลจากการ
ประชุมไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนไมไดเรียนหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ไดรับการชวยเหลือใหมี
ทักษะดานอาชีพ
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โครงการ
สรางโอกาสทางการศึกษา
สอดคลองยุทธศาตรชาติ ขอ ๔. การสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
นโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ฯ
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอ ๑. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖3
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุม สงเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวธัญพร ตรีมูรติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร. 09 9141 4935
๑. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ สอดคลองกับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่ แกไขเพิ่ มเติ มทุกฉบับ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและ
วิธีการกระจายอำนาจการบริห ารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศสำนั กงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ไปยั งคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 30 จึ งจั ด ทำโครงการสร า งโอกาสทางการศึ ก ษา
เพื่ อสงเสริมการดำเนิ นงานการรับ นั กเรียนของโรงเรีย นในสั งกั ด และศึกษาต อสายอาชีพของนั กเรียนศึกษา
ปการศึกษา 2563
๒. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปรงใส ตรวจสอบได เปนธรรม และเสมอภาค
2.2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หรือเทียบเทา
๓. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ โรงเรียนในสังกัด 37 โรง มีแผนการรับนักเรียน เด็กในเขตพื้นที่บริการไดเขาเรียนครบทุกคน
3.1.2 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที 3 เขาเรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทา รอยละ 95
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ โรงเรี ยนในสั งกั ดสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 30 มี ก ระบวนการรั บ
นักเรียน ที่โปรงใส เปนธรรม เสมอภาค และตรวจสอบได เด็กไดเขาเรียนและเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
ครบทุกคน
3.2.2 รอยละของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เขาเรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทา
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๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ ประชุมชี้แจงเตรียมความ
พรอมในการรับนักเรียน
๒ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
พิจารณาใหความเห็นชอบ

3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
พิจารณาใหความเห็นชอบ

4 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
พิจารณาใหความเห็นชอบ
5 ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
1.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของ
1.2 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการฯ
1.3 จัดประชุมผูอำนวยการ
โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง
2.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของ
2.2 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการฯ
2.3 จัดประชุมคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- แนวปฏิบัติการรับนักเรียน
- จัดหาที่เรียนรอบสอง

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน
5 พ.ย. 62
5 พ.ย. 62
13 พ.ย. 62
สถานที่ หองประชุมเล็ก สพม.30
7 ม.ค. 63
7 ม.ค.63
14 ม.ค.63
9 เม.ย.63
สถานที่ หองประชุมเล็ก สพม.30
10 ม.ค. 63
10 ม.ค.63

3.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของ
3.2 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการฯ
3.3 จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา 14 ม.ค.63 (ครั้งที่ 1)
6 ก.พ.63 (ครั้งที่ 2)
สถานที่ หองประชุมเล็ก สพม.30
4.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของ 17 ก.พ. 63
4.2 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการฯ 17 ก.พ.63
4.3 จัดประชุมคณะกรรมการ
21 ก.พ.63
พิจารณาการเปดหองเรียนพิเศษ
สถานที่ หองประชุมเล็ก สพม.30
5.1 เสนอขออนุมัติ
16 มี.ค.63
5.2 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
6-8 เม.ย.63
สถานที่ สพม.30
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5. งบประมาณ งบจัดสรรจาก สพฐ. 10,000 บาท และงบบริหาร สพม.30 1,550 บาท
รายละเอียดดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

๑

กิจกรรมที่ ๑
ประชุมผูอำนวยโรงเรียนเตรียมความพรอม
กิจกรรมที่ ๒
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ใหความเห็นชอบ
- แนวปฏิบัติการรับนักเรียน/วิธีการ/สัดสวน/
แผนการรับนักเรียน
- จัดหาที่เรียนรอบสอง
กิจกรรมที่ 3
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินบำรุงการศึกษา
กิจกรรมที่ 4
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปดหองเรียน
พิเศษ
กิจกรรมที่ 5 ติดตามการดำเนินการจัดสอบ ม.1,ม4
กิจกรรมที่ 6
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันหยุดราชการ)
รวมงบประมาณ

๒

3
4
5
6

งบประมาณ
ที่ใช
955

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบ
ใชสอย
วัสดุ
แทน
-

955
2,340

-

630
245

-

630
245

-

7,380
11,550

7,380
7,380

4,170

-

2,340

6. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
6.๑ ปจจัยความเสี่ยง
6.1.1 นักเรียน ผูปกครอง มีความตองการจะเขาเรียนโรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูงเทานั้น
6.1.2 นักเรียนไมทราบวาเมื่อเรียนจบตัวเองตองการประกอบอาชีพดานใด
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
6.2.1 ทุกโรงเรียนเปด Open house ใหผูปกครองนักเรียนไดเยี่ยมชม เพื่อเปนทางเลือกในการ
เขาเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง
6.2.2 แนะแนวการศึกษาตอทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ หาจุดเดนจุดดอยของแตละสายงาน
ประกอบการตัดสินใจ

173

7. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
1. สพม.30 มีแผนการรับนักเรียนและ
แนวปฏิบัติการรับนักเรียน ประจำป
การศึกษา
2. รอยละของนักเรียนที่จบชั้น ม.3
เรียนตอชั้น ม. 4/เทียบเทา

คาเปาหมาย
(รอยละ)
รอยละ 100

การรายงาน

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน
แบบรายงาน

รอยละ 95

การรายงาน

แบบรายงาน

วิธีประเมิน

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการรับนักเรียน
มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส เสมอภาค ตรวจสอบได เด็กในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนไดเขาเรียนครบทุกคน
8.๒ นักเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่3 เรียนตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา เพิ่มขึ้น

๑๗๔

โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำด้านการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สอดคล้องยุทธศาตร์ชาติ ๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบาย สพฐ.
5. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด สพฐ.
7. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้
การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และชุมชนได้ตาม
แนวทาง Thailand 4.0
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – กันยายน ๒๕๖3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกันต์ชย ธุลีจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ 08-4479-1831 E-mail : tum_kaset@hotmail.com
_________________________________________________________________________________
1. หลักการและเหตุผล
จากสภาพสั งคมปัจ จุบั น บุคคลส่ว นหนึ่งในสังคมยังขาดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติตนด้านการจัดการ
ปัญหาขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งปฏิบัติตนเพื่อความสะดวกสบายตามกระแสโลกาภิวัตน์ โดยขาดความรู้
ความเข้าใจผลกระทบที่จะตามมา โดยเฉพาะในสถานศึกษานักเรียนบางส่วนยังติดนิสัยมักง่ายและขาดจิตสำนึก
ซึ่ ง จะเห็ น ได้ จ ากการทิ้ ง ขยะลงตามพื้ น โดยไม่ ทิ้ ง ลงในถั ง รองรั บ ที่ จั ด ไว้ ใ ห้ ไม่ คั ด แยกขยะแต่ ล ะประเภ ท
หรือแม้กระทั่งการซื้อของกินของใช้ เช่น ขนม กระดาษ แก้วน้ำ ขวดน้ำ โดยใส่ถุงพลาสติกหลายๆ ถุง นักเรียน
เหล่านั้ น มองข้ามถังขยะไม่ย อมทิ้งลงถัง ซุกขยะไว้บริเวณรอบๆตนเอง เช่น โต๊ะหินอ่อน โต๊ะนักเรียน บนพื้น
ทำให้ปริมาณขยะยังคงลดลงได้ไม่มาก
ดังนั้ น เพื่อสร้างจิ ตสำนึ กที่ดีให้ กับ เยาวชนไทยรุ่นใหม่ แก้ไขปัญหาขยะและสิ่ งแวดล้อมอย่างเร่งด่วน
โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน สร้างจิตสำนึกในการลด คัดแยกปริมาณขยะ และนำกลับมา
ใช้ใหม่ รวมถึงสร้างสื่อนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ชี วิตประจำวันและชุมชน
จะทำให้ ส ามารถลดค่ าใช้จ่ ายในการจั ด การขยะตั้ งแต่ ก ารเก็บ รวบรวม ขนส่ ง การคั ดแยกและใช้ ป ระโ ยชน์
ตลอดจนการกําจัดขั้นสุดท้าย ลดปัญหาสภาวะสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมที่เป็น ระบบและยั่งยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงได้จัดทำ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำด้านการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นครั้งนี้
2. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องขยะมีประโยชน์
2.2 เพื่อให้ความรู้เรื่องการกำจัดขยะ ลดปริมาณขยะ และการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
2.3 เพื่อให้นักเรียนรับรู้ มีส่วนร่วม และตระหนักถึงปัญหาเรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม
2.4 เพื่อสร้างสื่อนวัตกรรมการจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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3. เป้าหมาย (Out put)
๓.๑ เชิ งปริม าณ นั กเรี ย นแกนนำจากโรงเรียนสั งกัด เข้าร่วมโครงการ จำนวน 110 คน, วิท ยากร
จำนวน 5 คน, ทีมงาน จำนวน 10 คน
๓.๒ เชิ ง คุ ณ ภาพ ร้ อ ยละของนั ก เรีย นที่ เข้ า ร่ว มโครงการเกิ ด จิ ต สำนึ ก มี ค วามรู้ มี ส่ ว นร่ว มในการ
จัดการขยะ สามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้การจั ดการเรียนรู้ในโรงเรียน ประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน และชุมชนได้
๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
๑

กิจกรรม
การจัดเตรียมโครงการ

๒

การดำเนินงานฝึกอบรมโครงการฯ

3

การตรวจสอบ กำกับติดตาม
โครงการฯ
การทบทวน สะท้อนผล รายงานผล

4

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
1.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
1.3 นำเสนอเพื่อขออนุมัติ
2.1 เชิญวิทยากร / เชิญผู้เข้าอบรม
2.2 เตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
2.3 ดำเนินการฝึกอบรมฯ
3.1 ประเมินผลผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ

ระยะเวลา/สถานทีด่ ำเนินงาน
ม.ค. – ก.พ. 63 /ห้องประชุม 2 สพม.30

4.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ
4.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา

ก.ย. 63 / สพม.30

มี.ค. – ก.ย. 63 /ห้องประชุม 1 สพม.30
ก.ย. 63 /ห้องประชุม 1 สพม.30

5. งบประมาณ
จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) แหล่งงบประมาณจาก สพม.30 รายละเอียดดังนี้
รายละเอียดงบประมาณการใช้งบประมาณ
ที่
๑

กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมที่ ๑
*การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำด้านการจัดการขยะ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ค่าอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ 1 มื้อๆละ 120 บาท x 125 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มือ้ ๆละ 35 บาท x 35 คน
- ค่าวิทยากร
- ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ใช้

เงินงบประมาณ (บาท)
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ

50,000
23,750
8,750
15,000
11,250

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1. ระหว่างดำเนิ น งานตามแผนงาน อาจมีกิจกรรมอื่นเข้ามาแทรก ทำให้ ไม่ส ามารถดำเนิ นการ
ตามกำหนดเวลาได้
2. ไม่สามารถกระตุ้นจิตสำนึกของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้เห็นถึงปัญหาขยะต่อสิ่งแวดล้อม
ได้เท่าที่ควร
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6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. วางแผนการดำเนิ น งานตามแผนอย่ างรอบคอบ และหากมี ปั ญ หาให้ ป รึก ษาผู้ บั งคั บ บั ญ ชา
ตามลำดับขั้น
2. เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ และสามารถกระตุ้นจิตสำนึกเรื่องการจัดการขยะต่อสิ่งแวดล้อม
ได้ดี นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาโรงเรียน ชุมชนของตนเองได้
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
7.๓.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนสามารถลด คัดแยกขยะ และนำกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ได้
- นักเรียนทุกคนสามารถสร้างสื่อนวัตกรรมในการจัดการขยะที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
7.๓.๒ เชิงคุณภาพ
- นักเรียนเกิดจิตสำนึก มีความรู้ มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ สามารถ
นำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้
ในโรงเรียน ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และชุมชนได้

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

ร้อยละ 100

- การสังเกต

ร้อยละ 100

- การสังเกต

- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม

ร้อยละ 100

- การติดตาม

- แบบรายงาน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.๑ นักเรียนเกิดจิตสำนึก มีความรู้ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอด
สู่โรงเรียน และชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ได้
8.2 เกิดความรู้เรื่องการกำจัดขยะ ลดปริมาณขยะ และการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
8.3 เกิดการรับรู้ปัญหาขยะ และตระหนักถึงปัญหาเรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนให้ลดปริมาณลงได้
8.4 สามารถสร้ างสื่ อ นวัต กรรมที่ ผ่ านกระบวนการคิ ด มาประยุ ก ต์ ใช้ ในการจัด การขยะที่ เป็ น มิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และชุมชนได้

๑๗๗

โครงการ

การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและ นิเทศการศึกษา ( ก.ต.ป.น.)
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ ขอ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพฐ. ขอ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนาที่สงเสริมสนับสนุนตรวจสอบ ติดตาม
เพือ่ ใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางกาญจนสุดา จีรภัทรอติชัย และคณะ
....................................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เทศการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา(ก.ต.ป.น.)
กำหนดตามพระราชบัญญั ติระเบี ยบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 วรรค 3 และ วรรค 4
กำหนดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาใหเปนการศึกษา วิเคราะหวิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและ
การดำเนิ น การ โดยมุ งเน นผลสั มฤทธิ์ ของหน วยงาน และสถานศึ กษาในสั งกั ด เขตพื้ น ที่ การศึ กษา เพื่ อเตรี ย ม
การรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหนวยงานภายนอก คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีบทบาทหนาที่ทำงาน
รว มกั บ สำนัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา ในการดำเนิ น งานแบบองค รวม เพื่ อให การจัด การศึ กษา มี การพั ฒ นา
คุณภาพอยางตอเนื่อง มีการประสานงาน รวมมือในการนำไปใชขับเคลื่อน และการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานจึงเปนเรื่องสำคัญ และ มีความจำเปนอยางยิ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกลาว จึงไดจัดทำโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น. ) ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดใหไดตามมาตรฐาน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 37 โรงเรียน ไดรับการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
3.1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
3.1.3 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. คนไดรับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการดำเนินงาน
3.1.4 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปรายงานผลการติดตาม ฯ สำหรับคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการดำเนินงานสามารถรวมมือขับเคลื่อน
การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่ไดตามมาตรฐาน
3.2.2 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดรับการติดตาม
ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมสนับสนุนดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปน
ระบบ และสงผลใหมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระหลักใหสูงขึ้น
3.2.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพและมีความพรอมใน
การเตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหนวยงานภายนอก
4. กิจกรรมการดำเนินการ
ที่
1

กิจกรรม
ขั้นเตรียมการและวางแผน

2

ขั้นดำเนินการ

3

ขั้นตรวจสอบ กำกับ ติดตาม

4

ขั้นทบทวน/สะทอนผล/
ประเมินรายงาน

วิธดี ำเนินการ/ขั้นตอน
1.1 ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและขอมูล
พื้นฐาน ความตองการไดรับการพัฒนาของ
สถานศึกษาในสังกัด
1.2 จัดทำเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
1.3 จัดประชุมวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ
และนิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
และศึกษานิเทศก
1.4 จัดทำเครื่องมือการติดตามตรวจสอบและ
นิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.5 กำหนดปฏิทินการติดตาม
2.1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ
บุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวของ
2.2 ศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ไดรับการคัดเลือกเปน “ก.ต.ป.น.ตนแบบ”
3.1 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ศึกษานิเทศก และบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวของ
4.1 จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
4.2 สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
4.3 เผยแพร ประชาสัมพันธผลการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ
พฤศจิกายน 2562 สิงหาคม 2563

มิถุนายน-กรกฎาคม
2563
มกราคม-สิงหาคม
2563
กันยายน 2563

๑๗๙

5. งบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
งบดำเนินงาน งบประมาณ 281,140 บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

1. จัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะ
กรรมการ ก.ต.ป.น.อยางนอยภาคเรียนละ 2
ครั้ง รวม 4 ครั้งตอป
-คาจัดทำเอกสารครั้งละ 3,000 บาท 4 ครั้ง
2. จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.อยางนอย
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง รวม 4 ครั้งตอป
- คาเบี้ยประชุมประธาน ก.ต.ป.น.ครั้งละ
2,000 บาท จำนวน 4 ครั้ง
- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 8
คน
คนละ 1,600 บาท จำนวน 4 ครั้ง
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สำหรับ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.นและผูเขาประชุม
จำนวน 40 คน x 70 บาท จำนวน 4 ครั้ง
-อาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการ ก.
ต.ป.นและผูเขาประชุมจำนวน 40คน x 120
บาท จำนวน 4 ครั้ง
3 ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่ “ก.ต.ป.น.
ตนแบบ”
4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ศึกษานิเทศก และบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวของ
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง รวม 4 ครั้ง/ป
-คาเบี้ยเลี้ยง คณะกรรมการ 30 คน
คนละ 270 บาท จำนวน 2 คน 4 ครั้ง/ป
คนละ 240 บาท จำนวน 28 คน 4 ครั้ง/ป
-คาน้ำมันเชื้อเพลิง (อัตรา 4 บาท/กม.)
5 จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
(จัดรวมในการประชุมประจำเดือนผูบริหาร
สถานศึกษา ของ สพม.30)
6 สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

-

-

12,000

8,000

-

-

8,000

51,200

-

-

51,200

-

11,200

-

11,200

-

19,200

-

19,200

-

100,000

-

100,000

-

29,040

-

29,040

-

50,000
-

-

50,000
-

-

-

5,000

5,000

59,200

12,000

209,440 12,500 281,140

๑๘๐

6. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปจจัยความเสี่ยง
1) ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินการ
2) ความรวมมือของผูเขารวมโครงการ
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ
2) เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการ
7. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
7.1 ผลผลิต(Out puts)
1) มีเอกสารประกอบการประชุมขอคณะกรรมการ
ก.ต.ป.น
2)จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. อยางนอยภาค
เรียนละ 2 ครัง้ รวม 4 ครั้งตอป
3) โรงเรียนในสังกัด จำนวน 37 โรงเรียนไดรับการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
4) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ไดรับการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน จากการศึกษาดูงาน
“ก.ต.ป.น.ตนแบบ”
5) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปรายงานผล
การติดตาม ฯ สำหรับคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.
7.2 ผลลัพธ(Out comes)
1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดรับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการดำเนินงาน
สามารรถรวมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในเขตพื้นที่ไดตามมาตรฐาน
2) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต30 ไดรับการติดตาม ตรวจสอบและ
นิเทศการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ และ
สงผลใหมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุม
สาระหลักใหสูงขึ้น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

ติดตามและ
ตรวจสอบเอกสาร
การประเมินความพึง
พอใจ

แบบติดตามและ
สรุปรายงานผลฯ
แบบประเมินความพึง
พอใจ

การนิเทศ ติดตามผล

แบบนิเทศติดตามผล

การประเมินผล

แบบประเมินผลการ
ดำเนินงาน

การประเมินผล

แบบประเมินผลการ
ประชุม

การประเมินผล

แบบประเมินความพึง
พอใจ

นิเทศ ติดตามผล
การประเมินผล

แบบนิเทศ ติดตามผล
แบบประเมินความพึง
พอใจ

๑๘๑

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับความรวมมือใน
การพัฒนาคุณภาพและมีความพรอมในการเตรียมการ
รับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหนวยงาน
ภายนอก

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 การบริหารโดยองคคณะบุคคล ( ก.ต.ป.น. ) ในสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 30 มีแนวทาง ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8.2 สถานศึกษาในสังกัดไดรับการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
บรรลุผลตามมาตรฐาน
8.3 ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สงผลใหการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตามนโยบาย
และคาเปาหมายที่กำหนด
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โครงการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ
ขอ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
นโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอ 5 สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผานการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA)
ระยะเวลาดำเนินการ
พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563
หนวยงานที่รับผิดชอบ
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ และคณะ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ดวยยุทธศาสตรช าติวาดวยการปองกัน ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได
กำหนดวิสัยทัศนวา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มี
พันธกิจในการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณา
การ และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล โดยมีเปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร คือ ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ไมน อยกวารอยละ 50 นอกจากนี้ ทิ ศทางการพั ฒ นายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน ปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตรที่ 6
ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ยุทธศาสตรการปลูกฝง
“คนไทยไมโกง” และยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล) อีกดวย
ทั้ ง นี้ แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 มี แ ผนงานและโครงการสำคั ญ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การดำเนิ น งานของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมา
ภิบาลในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสรางกลไก “ยับยั้ง” และ “สรางความตระหนักรู ” เพื่อปองกันการทุจริต
ที่กลาวถึงการเสริมสรางคุ ณ ธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ บ าลในสถานศึ กษา ภายใตกรอบแนวคิด “โรงเรีย น
สุ จ ริ ต ” เพื่ อ สร า งองค ค วามรู แ ละกระบวนการเรี ย นรู ที่ เท า ทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลง ปลู ก จิ ต สำนึ ก ทั ก ษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียน
สุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อรวมสรางจิตสำนึกและคานิยมใหทุกภาค
สวนตื่นตัว ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยดำเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเปนกลไกในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของประเทศชาติ
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อปลูกฝงใหนักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมรวมตานการทุจริต
ในวงกวาง ทั้งในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน
2.2 เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
2.3 เพื่อพัฒนานวัตกรรมปองกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัดใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ทุกคน
3.1.2 ครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ทุกคน
3.1.3 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 37 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานการปองกันการทุจริต สรางความตระหนักรู
ในการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ให นั ก เรี ย น ครู แ ละผู บ ริ ห าร มี ทั ศ นคติ แ ละค านิ ย มร ว มต านทุ จ ริ ต
ในวงกวาง ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับหนวยงาน และระดับชุมชน
3.2.2 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปรงใสในการดำเนินงานอยางตอเนื่อง
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
1 การวางแผน

กิจกรรม

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน

1.1 ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม
1.2 กำหนดความรับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม
1.3 เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2 2.1 กิจกรรมโรงเรียนสุจริต
1) แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2) ประชุมคณะทำงาน/ผูรับผิดชอบ
3) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนสุจริต
4) สรุปและรายงานผล
2.2 กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตร 1) แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ตานทุจริตศึกษาของสถานศึกษาใน 2) ประชุมคณะทำงาน/ผูรับผิดชอบ
สังกัด
3) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนินงาน
20 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
28 พ.ย. 62
ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค.-มิ.ย.63
ก.ย.63
พ.ย. 62
ม.ค. 62
ม.ค.-พ.ค.63
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ที่

กิจกรรม
2.3 กิจกรรมเสริมสรางธรรมา
ภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

4) นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน
5) สรุปและรายงานผล

ม.ค.-ส.ค.63
ก.ย.63

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน

ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนินงาน
พ.ย. 62
ธ.ค. 62
ธ.ค.62-พ.ค.63

1) แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2) ประชุมคณะทำงาน/ผูรับผิดชอบ
3) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเสริมสราง
ธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5) กำกับ ติดตามการดำเนินงาน
6) สรุปและรายงานผล

ม.ค.-ก.ค. 2563
ก.ย. 2563

2.4 กิจกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1) แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2) ประชุมคณะทำงาน/ผูรับผิดชอบ
3) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงานของสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) กำกับ ติดตามการดำเนินงาน
5) สรุปและรายงานผล
3 กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบและนิเทศ 3.1 ดำเนินการนิเทศตามแผน/ปฏิทิน
ม.ค.-ก.ย. 2563
4 การทบทวน/สะทอนผล/ประเมิน 4.1 เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม กันยายน 2563
รายงาน
4.2 เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม
กันยายน 2563
5. งบประมาณ
จำนวน 370,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) แหลงงบประมาณจาก เงินงบประมาณ สพม.30
รายละเอียดังนี้ :
รายละเอียดงบประมาณการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1

กิจกรรมโรงเรียนสุจริต
- การอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อน
กิจกรรมโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตร
ตานทุจริตศึกษา

2

งบประมาณ
เงินงบประมาณ (บาท)
ที่ใช
ตอบแทน ใชสอย
วัสดุ
20,000

3,000

17,000

3,600

11,400

50,000

185

- กิจกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการใช
หลักสูตรตานทุจริตศึกษา
ที่

กิจกรรม/รายการ

3

กิจกรรมเสริมสรางธรรมาภิบาลในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
- จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
การดำเนินโครงการเสริมสรางธรรมาภิบาล
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online)
รวมงบประมาณ

4

7,200

27,800

งบประมาณ
เงินงบประมาณ (บาท)
ที่ใช
ตอบแทน ใชสอย
วัสดุ
200,000
30,000 150,000 20,000
100,000

20,000

70,000 10,000

370,000

63,800 276,200 30,000

6. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปจจัยความเสี่ยง
1) ความรวมมือของสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ
2) ระยะเวลาดำเนินการ
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเขารวมโครงการ
2) พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ
7. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
1) รอยละจำนวนโรงเรี ยนและ
นั ก เรี ย น ที่ เข า ร ว ม กิ จ ก รรม
โรงเรี ย นสุ จ ริ ต ที่ มี ค า นิ ย มร ว ม
ตานทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ
มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย
ซื่อสัต ยสุจริต อยูอยางพอเพี ย ง
และมีจิตสาธารณะ
2) รอยละจำนวนโรงเรียนในสังกัด
ที่นำหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไป
ปรับใชในการจัดการเรียนการสอน
มีการสรางความตระหนักรูในการ
ปองกันการทุจริต มีคานิยมรวม
ตานทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ
และสามารถแยกแยะระหวาง

คาเปาหมาย
(รอยละ)
85

100

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใชประเมิน

การสอบถาม/การสัมภาษณ/ 1. แบบสอบถาม
การทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ
3. แบบทดสอบ

นิเทศ กำกับติดตาม

แบบนิเทศ กำกับ
ติดตาม
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ผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม
ตัวชี้วัดโครงการ
3) รอยละของบุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกิด
ความตระหนักรูในการปองกันการ
ทุจริต มีคานิยมรวมตานทุจริต
มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถ
แยกแยะระหวางผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสวนรวม

คาเปาหมาย
(รอยละ)
80

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใชประเมิน

สังเกตและสอบถาม

แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 นักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหวางผลประโยชน
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
8.2 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกลไกและกระบวนการปองกันการทุจริตที่เขมแข็ง
และเทาทันตอสถานการณการทุจริต
8.3 ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโนมที่ดีขึ้น
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โครงการ
สอดคลองยุทธศาสตร
นโยบาย สพฐ.
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

บริหารงานบุคคลและอัตรากำลังในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาทุกแหงและหนวยงานในสังกัดมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ
ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นางวิไลลักษณ ชา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล เบอรติดตอ 092-2485242
2. นางศุลีพร ประการแกว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
เบอรติดตอ 098-6268434
3. นางธัญชนก ชาติประมงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เบอรติดตอ 088-5906187
4. นายธวัชชัย เต็งชัยภูมินักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เบอรติดตอ 089-6278397
5. นางวิลาสิณี ธุลีจันทร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เบอรติดตอ 089-2824211
6. นายภาวัต ภูมิคอนสารนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เบอรติดตอ 087-8251621
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป การศึกษา เพื่ อให เกิดการ
พัฒนากำลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ปจจัยดานคนจึงเปนสวน
สำคัญและมีบทบาทที่จะขับเคลื่อนทำใหการปฏิรูปการศึกษาประสบผลสำเร็จ การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
จึงมีความจำเปนและสำคัญ เพราะจะชวยการบริหารจัดการภารกิจตางๆใหบรรลุตามเปาหมายที่กำหนดได
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงไดกำหนดใหมีการพัฒนางานบริหารงานบุคคล
และการวางแผนอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด การพัฒนาขอมูลระบบสารสนเทศ
ดานการบริหารงานบุคคล เพื่อเปนขอมูลในการบริหารอัตรากำลัง ในการสรรหา บรรจุและแตงตั้ง การเสริมสราง
และพั ฒ นาคุณภาพครูการพัฒ นาองคกรและระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบ าลและ
มุงเนนการกระจายอำนาจการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนฐานในการพัฒนาองคกรและระบบบริหารงาน
บุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการเสริมสรางประสิทธิภาพคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
เกื้อกูลของขาราชการทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงดำเนินการเพื่อสนองนโยบายเพื่อ
ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและยุ ท ธศาสตร ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหเกิดคุณภาพในการบริหารงานบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหระบบบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สรางขวัญกำลังใจ
และสงเสริมการปฏิบัติงานไดเต็มตามศักยภาพ
2.เพื่อใหการบริหารอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการ และลูกจาง
ชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30เปนไปอยางมีระบบเหมาะสม มีความคลองตัวใน
การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา
3. เพื่ อใหมีการพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ ประจำป สำหรับ ผูที่ไดรับพระราชทานใชป ระดับ
ในพิธีและรัฐพิธี เพื่อเปนขวัญกำลังใจ เปนสิริมงคล กับขาราชการผูไดรับพระราชทาน เปนความภาคภูมิใจ และ
เปนเกียรติศักดิ์ของผูที่ไดรับและวงศตระกูล
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4. เพื่ อ เสริม สรา งความรู ความเข า ใจ และประสิ ทธิภ าพในการดำเนิน การเกี่ย วกับ ค าตอบแทนและ
สิทธิประโยชนเกื้อกูลของขาราชการ
5. เพื่อใหมีการพัฒนาขอมูลสารสนเทศและขอมูลอื่นๆ ดานการบริหารงานบุคคลสามารถนำฐานขอมูล
ไปใชในการพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิภาพตอไป
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 มีระบบบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเปนธรรม
สรางขวัญกำลังใจและสงเสริมการปฏิบัติงานไดเต็มตามศักยภาพ
3.2.2 สามารถวางแผนและบริหารอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการและลูกจางชั่วคราวสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อบริหารจัดการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ
3.2.3 มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ขอมูลพื้นฐานดานการบริหารงานบุคคลอื่นๆ ของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีประสิทธิภาพ
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมการ

2 ขั้นดำเนินการ

3 ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม
4 ขั้นการทบทวน/สะทอนผล/
ประเมินรายงาน

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
1. เสนอขออนุมตั ิโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
4. กำหนดหลักสูตร
1. จัดทำหนังสือเชิญวิทยากรและ
ผูเขารวมประชุม
2. จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณที่
จำเปนตองใชในการดำเนินงาน
3. จัดประชุมตามโครงการ
1. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการ
1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ
- ปงบประมาณ 2563
- สถานที่ราชการ/สถานที่เอกชน
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5. งบประมาณ
งบประมาณจำนวน 167,950บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันเการอยหาสิบบาทถวน)
งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30ปงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดดังนี้
งบรายจาย/รายการ
(กิจกรรม/หลักสูตร)

ครั้ง/รุน

ค

รายละเอียดงบประมาณป พ.ศ. 2563

ประเภท ก
(ระดับ 9
ขึ้นไป)

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแผน
อัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา
- ครั้งที่ 1 ดำเนินการประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาเชิงปฏิบัติการ
ผูบริหารสถานศึกษาและครู
- คาอาหารกลางวัน

1

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

1

- คาวัสดุ
- ครั้งที่ 2 สรุปและประเมินผล นำเขา
คณะการการบริหารอัตรากำลังระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
กิจกรรมที่ 2 การสรรหาและ

จำนวน (คน)
ประเภท ข บุคคล
(ระดับ 8 ภาย
ลงมา) นอก

รวม

วัน
หรือ
ชม.

อัตรา
ที่ตั้ง

ราชการ เอกชน
18,000
16,950

1

99
99

9

11
0
11
0

10

1มื้อ

60

6,600

2 มื้อ

35

7,700
2,650
1,050

3มื้อ

35

เลือกสรรพนักงานราชการ
และลูกจางชั่วคราว

- คาตอบแทนคณะกรรมการ
ดำเนินงาน
- คาวัสดุ
- คาใชจายอื่น
กิจกรรมที่ 3 การเสริมสรางขวัญและ
กำลังใจใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

รวมเงิน

1,050
100,000
80,000
10,000
10,000
35,000

1

- คาสถานที่
- คาใชจายอื่น
กิจกรรมที่ 4 การอบรมพัฒนาความรู
เรื่องการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
- คาอาหารกลางวัน

1

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

1

199

114
114

สถานที่ดำเนินการ
(ใสครื่องหมาย √)

20
0

1มื้อ

35

7,000

11
5
11
5

1 มื้อ

60

6,900

2 มื้อ

35

8,050

5,000
23,000
14,950
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6. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปจจัยความเสี่ยง
การบริหารงานบุคคล ทุกกระบวนการตองมีความถูกตองและตรงกับความเปนจริง ถาขอมูลไมเปน
ป จ จุ บั น และไม ถู กต องจะทำให ก ารบริ ห ารงานที่ ผิ ดจากความเป น จริง จึงต องมีก ารประชุ มชี้ แจงและทำการ
เกลี่ยอัตรากำลังใหเปนปจจุบัน และจำเปนตองใชบุคลากรที่มีความรูความสามารถหลายๆ ดาน เพื่อมาประมวลผล
การดำเนินการ แตหนวยงานไมเคยมีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการดังกลาวแตอยางใด จึงเห็นควรดูแลใน
เรื่องการบริหารงานหลายๆ ดานในการบริหารงานงานบุคคล
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ดำเนินการพิจารณา และมีงบประมาณในการดูแลในสวนนี้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการศึกษา และเปนการแบงเบาภาระความรับผิดชอบของผูที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตอไป
7. ตัวชี้วัดความสำเร็จและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ

คาเปาหมาย
วิธีประเมิน
(รอยละ)
1. สพม.30 มีขาราชการครูและบุคลากร รอยละ 100 การสรุปความคิดเห็นจาก
ทางการศึกษา พนักงานราชการและ
แบบสอบถาม/แบบประเมิน
ลูกจางชั่วคราวครบตามกรอบอัตรากำลัง
2. มีระบบบริหารงานบุคคลของครูและ รอยละ 100 การสรุปความคิดเห็นจาก
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความเปนธรรม
แบบสอบถาม/แบบประเมิน
สรางขวัญกำลังใจและสงเสริมการ
ปฏิบัติงานไดเต็มตามศักยภาพ

เครื่องมือที่ใชประเมิน
แบบสอบถาม /
แบบประเมิน
แบบสอบถาม /
แบบประเมิน

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีการวางแผนอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหเหมาะสม
สอดคล อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาให ค รู ค รบตามเกณฑ ภ ายใน 1 ป มี ค รู ป ระจำชั้ น ครบทุ ก ห อ งภายใน 2 ป
และใหมีขาราชการครูตรงตามมาตรฐานวิชาเอกตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดภายใน
5 ปและมีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอยางมีคุณภาพ
2.มีการพัฒนาขอมูลสารสนเทศ และขอมูลอื่นๆ ดานการบริหารงานบุคคลสามารถนำฐานขอมูลไปใช
ในการพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิภาพตอไป
3. มี การบริ หารอั ตรากำลั งพนั กงานราชการ และลู กจ างชั่ วคราว สั งกั ดสำนั กงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้นพื้ นฐาน เป นไปอย างมี ระบบ เหมาะสม มี ความคล องตั วในการบริหารจั ดการ เกิ ดประสิ ทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4. มีการพัฒนางานดานการบริหารงานบุคคล เกิดประสิทธิภาพ ชวยพัฒนางานดานตางๆ ในเขต
พื้นที่การศึกษาชวยสงเสริมใหขวัญกำลังใจขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาละสงเสริมใหมีการปฏิบัติงาน
เต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ
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โครงการ

สงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ รอบรูระเบียบกฎหมาย โปรงใสไมทุจริต
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ ขอ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
นโยบาย สพฐ
ขอ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด สพฐ
ขอ 4 สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมกฎหมายและคดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผูรับผิดชอบ
1. นายศรายุทธ อยูภักดี ตำแหนงนิติกรปฏิบัติการ เบอร 0658243270
2. ส.ต.อ.สมพร ฟุงสกุล ตำแหนงนิติกรชำนาญการพิเศษ เบอร 0862484219
1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 95 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บขาราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา พ.ศ.2547
และที่แกไขเพิ่มเติม กำหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชามีวินัย ปองกันไมให
ผูใตบังคับบัญชากระทำผิดวินัย โดยการอบรม สรางขวัญและกำลังใจในอันที่จะเสริมสรางและพัฒ นา เจตคติ
จิตสำนึก และพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางที่มีวินัย และมาตรา 85 ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงาน
การศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐโดยถือประโยชนสูงสุดของผูเรียน และไมใหเกิดความเสียหายแก
ทางราชการ ซึ่งจะสอดรับกับขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ซึ่งมี
ขอกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ตองประพฤติและ
ปฏิบัติตาม เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ขอที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2563 นโยบายที่ 6 ดานการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตัวชี้วัด ที่ 4 สถานศึกษาและหนวยงานในสังกัดทุกระดับ
มีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ตัวบงชี้ที่ 3 การบริหารงานดานบริหารงานบุคคล มีภารกิจสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เพื่อใหกิจกรรม/โครงการ สนับสนุนและสอดคลองนโยบายกับยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ตลอดจนแผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 30 จึงไดจัดทำโครงการส งเสริมให ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ รอบรูระเบียบกฎหมาย โปรงใส
ไมทุจริต
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่ อเสริมสรางวินั ย คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม จิ ตสำนึ กโปรงใสไมทุจ ริต ใหผูอำนวยการสถานศึกษา
ข า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษาที่ บ รรจุเขารับ ราชการใหม หรือ ย ายมาปฏิ บั ติ ห น าที่ ใหม ในสังกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือที่ปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวของกับวินัย
2.2 เพื่อพัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับการดำเนินทางการวินัย เสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ
กฎหมายเกี่ยวของกับอำนาจหนาที่ การดำเนินการที่โปรงใส ไมทุจริต ใหผูอำนวยการสถานศึกษา ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุเขารับราชการใหม หรือยายมาปฏิบัติหนาที่ใหมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และบุคลากรทางการศึกษา หรือที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับวินัย
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3.เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผูอำนวยการสถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามาตรา 38ค(2) ที่ บรรจุเขารับ
ราชการใหม หรือยายมาปฏิ บัติหน าที่ใหมในสังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ระหวาง
ปการศึกษา 2559 - 2563 จำนวน 402 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
ผูอำนวยการสถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามาตรา 38ค(2) ที่บรรจุเขารับ
ราชการใหม หรือยายมาปฏิบัติหนาที่ใหมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีความรู
ความเข าใจเกี่ ย วกั บ มี วิ นั ย ระเบี ย บและกฎหมายที่ เกี่ย วของในการปฏิ บั ติห นาที่ มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ โปรงใสไมทุจริต
4.วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ระยะเวลาดำเนินงาน ปงบประมาณ 2563
กิจกรรม
ต . พ. ธ . ม . ก . มี . เม พ. มิ . ก . ส . ก. ผูรับผิดชอบ
ค. ย. ค. ค. พ. ค. .ย ค. ย. ค. ค. ย.
เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
/
- ศรายุทธ
- ส.ต.อ.สมพร
คัดเลือกกลุมเปาหมาย/แจง
/
โรงเรียน
แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
/
ประสานวิทยากร
/
ประชุมคณะทำงาน
/
ดำเนินโครงการ
/
สรุปและประเมินผลโครงการ
/
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
๒5 กรกฎาคม 2563
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6.งบประมาณ
จำนวน 303,060 บาท ตามรายละเอียดคาใชจายของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
ที่

กิจกรรมในการใชงบประมาณ

1.

ค า อาหารโต ะ จี น อาหาร 6
อยาง 220/คน/มื้อ 2 วัน

2.

4.

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
50 บาท/คนมื้อ/ 4 มื้อ
คาวิทยากร ชั่วโมงละ
600 บาท
คาจัดทำเอกสาร

5.

คาจัดทำวุฒิบัตร 100x 10

3.

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

รวม

อื่นๆ

402x 220
x2

176,880

402x50
x4

80,400
9,600

600x8x2

9,600

ระยะเวลา
ดำเนินกา ผูรับผิดชอบ
ร
25
- ศรายุทธ
กรกฎาคม
- ส.ต.อ.สมพร
2563

402 x 80

32,160

4,020

4,020

257,280
36,180
งบประมาณขอถัวจายทุกรายการ

303,060

7. แหลงงบประมาณ โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
8. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
8.1 ปจจัยความเสี่ยง
1. จำนวนผูเขารับการอบรม
2. วิทยากรภายนอก อาจมีภารกิจอื่นไมสามารถมาบรรยายตามวัน เวลา ที่กำหนดดังกลาว
3. เวลาในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. จัดทำแบบตอบรับ และใหผูบังคับบัญชาทำคำสั่งเขาอบรม
2. ประสานวิทยากรไวลวงหนาพรอมทั้งกำหนดปฏิทินในการดำเนินงานตามโครงการ
3. การจัดกิจกรรมตามโครงการ สามารถยืดหยุนได
9. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ
ผูอำนวยการสถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรา 38ค(2) ที่บรรจุเขารับราชการใหม หรือยายมาปฏิบัติหนาที่ใหมในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
เชิงคุณภาพ
ผูอำนวยการสถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรา 38ค (2) ที่บรรจุเขารับราชการใหม หรือยายมาปฏิบัติหนาที่ใหมในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
ขั้นตอนในกฎหมาย โปรงใส ไมทุจริต มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เปนแบบอยางที่ดีแกสังคม

คาเปาหมาย
รอยละ 90

รอยละ 80
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10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค (2) ที่บรรจุเขารับราชการใหม หรือยายมา
ปฏิบัติหนาที่ใหม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวินัย
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค (2) ที่บรรจุเขารับราชการใหม ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หรือยายมาปฏิบัติหนาที่ใหม ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแก
สังคม
3. ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค (2) ที่บรรจุเขารับราชการใหม ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หรือยายมาปฏิบัติหนาที่ใหม ทราบถึงกระบวนการดำเนินการ
เกี่ยววินัย และถือเปนขอหามและขอปฏิบัติอยางเครงครัด
4. ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค (2) ที่บรรจุเขารับราชการใหม ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 30 หรือยายมาปฏิบั ติหน าที่ ใหม ทราบและปฏิ บัติราชการใน
ตำแหนงหนาที่ ไดถูกตอง ตามระเบียบขอกฎหมาย โปรงใส ไมทุจริต
5. เพื่ อ ไม ให ข า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 30 กระทำผิดวินัยและไมทุจริตตอหนาที่ราชการ
6. เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ใหรูจักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี ปฏิบัติแตสิ่งที่ชอบที่ดีงาม
ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสรางคนดีใหแกบานเมือง
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โครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน
สอดคลองยุทธศาตรชาติ ขอ 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด สพฐ.
๔. สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖3
หนวยงานที่รับผิดชอบ หนวยตรวจสอบภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผูรับผิดชอบโครงการ ๑. นางสาวสมจิตร ตั้งเพียร ตำแหนง ผูอ ำนวยการหนวยตรวจสอบภายใน
เบอรติดตอ 081-760-9592
2. นางสาวนุชนาฎ จันลาศรี ตำแหนง เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน ปฏิบัติหนาที่
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน เบอรติดตอ 091-059-5791
๑. หลักการและเหตุผล
หนวยตรวจสอบภายในเปนสวนราชการใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีบทบาท
อำนาจและหนาที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหเกิดภารระงานโดยมีหนาที่สำคัญ 5 ประการ ซึ่งเกี่ยวกับ
การดำเนินงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และระบบดูแลทรัพยสิน การตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการ
เปรียบเทียบกับผลผลิต หรือเปาหมายที่กำหนดการประเมินการบริหารความเสี่ยง การดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน ตามที่กฎหมายกำหนด และการปฏิบัติงานรวมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหบริการตอฝายบริหาร เพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ใหเปนไปในทางที่ดีขึ้นและบรรลุตามวัตถุประสงคตามเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามกระบวนการ กำกับดูแลภายในอยางเปนระบบโดยยึดหลักจริยธรรมมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกฎบัตร
ตรวจสอบภายใน เปนแนวทางในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ดั ง นั้ น หน ว ยตรวจสอบภายใน จึ ง ได จั ด ทำโครงการนี้ ขึ้ น เพื่ อ จะได ไปสู เ ป า หมายและบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค ข องการตรวจสอบภายใน ภายใตท รัพ ยากรที่ มี อ ยูอ ยางจำกั ด ได อ ยางมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และเกิ ด
ประโยชนสูงสุด
๒. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลทางการเงินมีความถูกตอง เพียงพอ ครบถวน เชื่อถือได
2.๒ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวามีการปฏิบัติเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ
คำสั่ งมติ ค ณะรั ฐ มนตรี และนโยบายของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 30 และสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.๓ เพื่อประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ วามีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม
2.๔ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการปรับปรุงแกไขการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
2.5 เพื่อใหผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และทีมบริหารและผูอำนวยการ
สถานศึกษา ไดรับทราบปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ของผูใตบังคับบัญชา และรวมกันพิจารณาสั่งการแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ไดอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณ
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๓. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบดำเนินการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 12 โรงเรียน
3.1.2 ตรวจสอบการเงิน การบัญชี ใบสำคัญ การจัดซื้อจัดจาง และการใชจายสาธารณูปโภคของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
๓.๒ เชิงคุณภาพ
3.2.1 เจ าหน าที่ ระดั บ เขตพื้ น ที่ การศึกษาปฏิบั ติห นาที่ ถูกตองตามกฎหมายระเบี ย บขอบั งคับ คำสั่ ง
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2.2 เจาหนาที่ระดับสถานศึกษาปฏิบัติหนาที่ถูกตองตามกฎหมายระเบียบขอบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่

กิจกรรม

๑ การวางแผนการตรวจสอบภายใน

๒ การวางแผนการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบภายใน

3 การปฏิบัติงานดานการตรวจสอบ

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
1.1 สำรวจขอมูลเบื้องตน
1.2 การประเมินระบบควบคุมภายใน
1.3 การประเมินความเสี่ยง
1.4 การวางแผนการตรวจสอบ
1.5 การวางแผนการปฏิบัติงาน
2.1 กำหนดเรื่อง/ประเด็นการตรวจสอบ
ภายใน
2.2 กำหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบ
ภายใน
2.3 กำหนดขอบเขตการตรวจสอบภายใน
2.4 กำหนดแนวทางในการตรวจสอบ
3.1 กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
- บันทึก/หนังสือ แจง..การตรวจสอบ
- ประชุมชี้แจงทำความเขาใจทีมผู
ตรวจสอบภายใน
- ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
- ประชุมปดการตรวจสอภายใน
3.2 การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ
ภายในแลว
- รวบรวมหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
- รวบรวมกระดาษทำการ

ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนินงาน
1 ต.ค. 62
2 - 3 ต.ค. 62
7 - 8 ต.ค. 62
9 – 10 ต.ค. 62
9 – 10 ต.ค. 62
ส.ค. 2562 - ก.ย. 2562
ส.ค. 2562 - ก.ย. 2562
ส.ค. 2562 - ก.ย. 2562
ส.ค. 2562 - ก.ย. 2562
ต.ค. 2562 - ส.ค 2563

ส.ค 2563 - ก.ย. 2563
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ที่

กิจกรรม

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน

ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนินงาน

- สรุป/ประเมินผลการตรวจสอบ
4 รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน

5 การติดตามผลการดำเนินการของ
หนวยรับตรวจตามรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน

4.1 จัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน
4.2 เสนอรายงานการตรวจสอบภายในตอ
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30
4.3 รายงานผลการตรวจสอบภายในตอ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส.ค 2563 - ก.ย. 2563
ส.ค 2563 - ก.ย. 2563
ส.ค 2563 - ก.ย. 2563
ส.ค. 2562 - ก.ย. 2562

5. งบประมาณ
จำนวน 64,420.- บาท (หกหมื่นสี่พันสี่รอยยี่สิบบาทถวน) แหลงงบประมาณ (เงินงบประมาณ) จาก สพม.30
รายละเอียดังนี้ :
รายละเอียดงบประมาณการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

๑ กิจกรรมที่ ๑ การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในประจำป พ.ศ. 2563
1.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
๒ กิจกรรมที่ ๒
๒.๒ การพัฒนาของบุคลากรหนวย
ตรวจสอบภายใน
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
เงินงบประมาณ (บาท)
ที่ใช
คาตอบแทน
คาพาหนะ
44,420.-

วัสดุ

20,000.-

18,720.20,000.-

15,000.-

10,700.-

64,420.-

38,720.-

15,000.-

10,700.-

6. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปจจัยความเสี่ยง
6.๑.1 การดำเนินงานในโครงการไมเปนไปตามปฏิทินที่กำหนดไว
6.1.2 มีภารกิจเรงดวนพิเศษที่ตองดำเนินการใหทันตามเวลที่กำหนด
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
6.2.1 ในการทำปฏิทินการเขาตรวจสอบสถานศึกษา ไดกำหนดชวงเวลาสำหรับงานเรงดวนไวในรอบป
ปฏิทินแลว
6.2.2 กรณีมีภารกิจเรงดวนไดขอความรวมมือผูมีสวนเกี่ยวของดำเนินการใหทันเวลาที่กำหนด
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7. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
1. เจาหนาที่ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาปฏิบัติหนาที่ถูกตองตาม
กฎหมายระเบียบขอบังคับ คำสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบายของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เจาหนาที่ระดับสถานศึกษาปฏิบัติ
หนาที่ถูกตองตามกฎหมายระเบียบ
ขอบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและ
นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

คาเปาหมาย
(รอยละ)
100%

100%

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใชประเมิน

1.กระดาษทำการ
1.ตรวจสอบจากเอกสาร
หลักฐานใบสำคัญ ทะเบียน ตรวจสอบงานดานตางๆ
2.แบบประเมิน
คุมของ สพม.30
2.ตรวจสอบในระบบ
GFMIS
1.กระดาษทำการ
1. ตรวจสอบแผนปฏิบัติ
ตรวจสอบงานดานตางๆ
การประจำป 2563
2.แบบประเมิน
2.ตรวจสอบจากเอกสาร
หลักฐานใบสำคัญ ทะเบียน
คุมของ สถานศึกษา

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.๑ ทำใหมั่นใจไดวาขอมูลและรายงานทางการเงินของ หนวยรับตรวจ มีความถูกตอง เพียงพอ ครบถวน
มีความเชื่อถือได
8.๒ การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และสถานศึกษาในสังกัด ถูกตอง
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑและนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.๓ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
8.๔ ทำให ผู บ ริ ห ารทราบป ญ หาในการปฏิ บั ติงานของหน ว ยรับ ตรวจ และสามารถเสนอแนะวิธีการหรือ
มาตรการปรับปรุงแกไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของงานไดทันที
8.5 มีการใชทรัพยสินอยางประหยัด คุมคาและถูกตองตามระเบียบ
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โครงการ
เตรียมการดำเนินงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจนโยบายและแผนการศึกษา
สอดคลองยุทธศาตรชาติ ขอ 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอ ๒. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานสวนกลางไดรับ
การพัฒนาใหเปนหนวยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมที่จะ
ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่
สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕๖3
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผูรับผิดชอบโครงการ นายเอกชัย ออทอง ผอ.กลุมนโยบายและแผน โทร. 090-9536579
1. หลักการและเหตุผล
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พ.ศ.2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 กำหนดให กลุมนโยบายและแผน มีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1. จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของทองถิ่น
2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจงการจัดสรรงบประมาณ
3. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและ
แผน
4. ดำเนินการวิเคราะห และจัดทำขอมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ปฏิบัตงิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
เพื่ อให การดำเนิ น งานของกลุ มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 30
เปนไปตามอำนาจหนาที่ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และหน วยงานที่ เกี่ ยวข องให มีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร กลุมนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงเห็นควรจัด
โครงการดำเนินงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจนโยบายและแผนการศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมใน
การดำเนินงานตามภารกิจและสนับสนุนการดำเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเตรีย มการดำเนิ น งานจั ดทำแผนปฏิบัติการประจำป และแผนพัฒ นาการศึกษา ระยะ 4 ป
ใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 เพื่อเตรียมความพรอมในการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผน
2.3 เพื่อเตรียมความพรอมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
2.4 เพื่อจัดทำเอกสารเผยแพรผลการดำเนินงานประจำป
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3. เปาหมาย (Out put)
3.1 เชิงปริมาณ :
3.1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ป
และแผนปฏิบัตกิ ารประจำป
3.1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดมีการติดตาม รายงานขอมูล และ
การดำเนินงานจัดตั้งงบประมาณประจำป
3.1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีการจัดทำเอกสารเผยแพรผลการ
ดำเนินงานประจำป
3.2 เชิงคุณภาพ :
3.2.1 การดำเนินการตามนโยบาย และการใชจายงบประมาณประจำป สามารถดำเนินไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3.2.2 การดำเนิ น การจั ดทำแผนพัฒ นาการศึกษา ระยะ 4 ป และแผนปฏิ บัติการประจำป
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3.2.3 การดำเนิ นงานติดตาม รายงานขอมูล และการดำเนิ นงานจัดตั้งงบประมาณประจำป
สามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2.4 การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ สามารถดำเนินไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน
ที่
1

กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ

2
3

ขั้นดำเนินการ
ดำเนินการตามโครงการ
ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ
ขั้นการทบทวน/สะทอน รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
ผล/ประเมินรายงาน

4

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
4. จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณที่
จำเปนตองใชในการดำเนินงาน

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ
- ปงบประมาณ 2563
- สถานที่ราชการ/สถานที่เอกชน
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5. งบประมาณ (แผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ.2563 ของ สพม.30)
5.1 งบประมาณ จำนวน 70,000 บาท ( เจ็ดหมื่นบาทถวน )
5.2 รายละเอียดการขอใชงบประมาณ (ขอถัวจายทุกรายการ)
ที่

รายละเอียด/รายการ

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำป
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมจัดทำแผน
พัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ป
3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมติดตามและ
รายงานผลการใชจายงบประมาณ
4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมติดตาม
การดำเนินการตามนโยบาย จุดเนน
ตัวชี้วัด ของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
5 กิจกรรมที่ 5 การจัดทำเอกสาร
เผยแพรผลการดำเนินงานประจำป
รวม

ตอบแทน
-

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ
4,000 -

-

4,000 -

4,000

-

6,000 -

6,000

-

6,000 -

6,000

-

-

50,000

20,000

50,000

รวม (บาท)
4,000

หมายเหตุ

50,000
70,000

6. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปจจัยความเสี่ยง
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- การดำเนินงานบางกิจกรรมมีระยะเวลานอย อาจ - ควรมีการวางแผนการดำเนินงาน และนำผลการดำเนินงาน
ทำใหเกิดความผิดพลาด หรือขอมูลไมครบถวน
ของครั้งกอนมาปรับปรุงหรือเปนแนวทางในการดำเนินงาน
7. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
(รอยละ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รอยละ ๑๐๐
เขต 30 สามารถจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา ระยะ 4 ป และแผนปฏิบัติ
การประจำป แลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กำหนด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รอยละ ๑๐๐
เขต 30 สามารถดำเนินการตาม
นโยบาย และการใชจายงบประมาณ

วิธีประเมิน
แบบรายงาน

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน
รายงานผล

๑. แบบรายงาน
รายงานผล
2. การบันทึกขอมูลเขาสูระบบ
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ประจำป ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
(รอยละ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รอยละ ๑๐๐
เขต 30 สามารถดำเนินการติดตาม
รายงานขอมูล งานจัดตั้งงบประมาณ
ประจำป ไดอยางมีประสิทธิภาพ

วิธีประเมิน
๑. แบบรายงาน
2. การบันทึกขอมูลเขาสูระบบ

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน
รายงานผล

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30สามารถดำเนินงานตามนโยบาย และการใชจาย
งบประมาณประจำป สามารถดำเนินไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
8.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สามารถจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ป
และแผนปฏิบัตกิ ารประจำป เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
8.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สามารถดำเนินงานติดตาม รายงานขอมูล และ
การดำเนินงานจัดตั้งงบประมาณประจำป อยางมีประสิทธิภาพ

สวนที่ 4

การบริหารแผนสูการปฏิบัติ
การจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารประจำป เป น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ในการปฏิ บั ติ งานเพื่ อ ส งมอบผลผลิ ต
การให บริการการศึ กษาที่เชื่อมโยงสอดคล องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และหน วยงานที่ เกี่ ยวของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จึงไดกำหนดปจจัยความสำเร็จและกระบวนการนำแผนสูการปฏิบัติ
ดังนี้

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน กำหนดแนวทางการจั ด สรรงบประมาณป งบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่ อขั บ เคลื่ อนการดำเนิ น งานตามภารกิ จ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร เป าประสงค กลยุ ท ธ จุ ดเน น ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. งบประมาณดำเนินการในสวนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร จุดเนน โครงการ กิจกรรม โดยมีสำนักและหนวยงานสวนกลางเปน
ผูรับผิดชอบโครงการดำเนินงาน
2. งบประมาณดำเนินการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.1 งบประมาณตามความจำเปนพื้นฐาน เพื่อใชบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้
พิจารณาจัดสรรตามเกณฑงบบริหารงานพื้นที่การศึกษา คาสาธารณูปโภค ระยะหางไกล และจัดสรรตามภาระงาน
2.2 งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลตามยุทธศาสตร เพื่อใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ
ตามกลยุ ทธ จุ ดเน น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และพั ฒ นาคุณภาพการศึกษาตามบริบท
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. งบประมาณดำเนินการสำหรับสถานศึกษา
เพื่ อให สถานศึ กษาใชในการบริหารจัดการและพั ฒ นาคุ ณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงคของ
งบประมาณที่ไดรับ

ปจจัยความสำเร็จ

1. ผูบริหารการศึกษาทุ กระดับให ความสำคัญในการบริหารจัดการ โดยมุงเน นผลสัมฤทธิ์ของงาน
และการทำงานแบบมีสวนรวมที่เอื้อตอการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค การปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายที่กำหนดไว
2. หนวยงานที่เกี่ยวของสงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาการปฏิบัติงานอยาง
เปนระบบ
3. เชื่อมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน
4. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล
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กระบวนการนำแผนสูการปฏิบัติ

1. สื่อสารทิศทางองคกร ทั้งวิสัยทั ศน พันธกิ จ เปาประสงค จุดเนนการพัฒนา และเป าหมายการ
ใหบริการหนวยงาน ใหบุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง
2. จัดโครงสราง กระบวนการทำงาน และมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจาภาพหลัก เจาภาพรอง
และผูสนับสนุน พรอมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน
3. วิเคราะห เปรียบเทียบสภาพปจจุบัน และเป าหมายตามนโยบาย เพื่อกำหนดกลยุทธและจัดทำ
แผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค
4. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อใหการนำกลยุทธสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
โดยติดตามความกาวหนาประจำป การประเมินผลระยะครึ่งป และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ
6. สร างกลไกการขั บ เคลื่ อ นและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิ บั ติ งานประจำป
สูสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ

ปฏิทินการบริหารแผนสูการปฏิบัติ
ระยะเวลา
กันยายน 2562
ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562

แนวปฏิบัติ
สพฐ. แจงนโยบาย ทิศทาง การดำเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สพฐ. แจงแนวทางดำเนินการตามกรอบวงเงินปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1) สพฐ. แจงแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(2) สพฐ. แจงกรอบวงเงินงบประมาณให สพท. เพื่อบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

15 มกราคม 2563
15 เมษายน 2563
15 กรกฎาคม 2563
15 ตุลาคม 2563

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562)
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณใหคำนึงถึงความคุมคา คุมทุน ประหยัด และเกิดประโยชน ตอผูเรียน
สูงสุด สอดคลองกับกลยุทธ จุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการดำเนินงานจักตองถูกตอง
ตามวัตถุประสงคของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง

ภาคผนวก

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
ที่ 349 / 2562
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
-------------------------------------------------------------ดวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหสถานศึกษาและหนวยงานในสังกัดใชเปนกรอบดำเนินงานและขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการ โดยมีสาระสำคัญประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร กลยุทธ จุดเนน ตัวชี้วัด
ความสำเร็จแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ มีการวิเคราะห ความสอดคลองของแผนปฏิบั ติการ
ประจำป เพื่ อให ส อดคล องกับ ยุทธศาสตรช าติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2560 – 2579 การเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลก และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา เพื่อการนำนโยบายและจุดเนน 6 ยุทธศาสตรการปฏิรูป โดยกำหนด
ตัวชี้วัดความสำเร็จที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษาและประสิทธิภาพการ
บ ริ ห ารจั ด ก ารศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐ าน ที่ ส อ ด ค ล อ งยุ ท ธ ศ าส ต ร ใน ก ารจั ด ก ารศึ ก ษ าเพื่ อ ก ารพั ฒ น า
ที่ยั่งยืน
เพื่อใหการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำเร็จลุลวง ตามวัตถุประสงค
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย
๑.๑ ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
๑.2 นายสิงหศักดิ์
แกงคำ
รอง ผอ.สพม.๓๐
๑.3 นายสวาท
ชา
รอง ผอ.สพม.๓๐
1.4 นางสาวมะลิวรรณ มาเหงา
รอง ผอ.สพม.๓๐
๑.5 นายเอกชัย
ออทอง
ผอ.กลุมนโยบายและแผน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ ใหคำปรึกษา ขอแนะนำ เสนอความคิดเห็น แกปญหา ชวยเหลือและอำนวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของคณะกรรรมการดำเนินงาน
2. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบดวย
๒.๑ ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
๒.2 นายสิงหศักดิ์
แกงคำ
รอง ผอ.สพม.๓๐
๒.3 นายสวาท
ชา
รอง ผอ.สพม.๓๐
2.4 นางกาญจนสุดา จีรภัทรอติชัย ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามฯ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/2.5 นางสาวธนวรรณ...

-22.5 นางสาวธนวรรณ
2.6 นางกัญญาณัฐ
2.7 นายชาตรี

เชื้อจำรูญ
สมบัติธีระ
ทวีนาท

2.8 นางสาวสมจิตร

ตั้งเพียร

2.9 นางวิไลลักษณ

ชา

2.10 ส.ต.อ. สมพร

ฟุงสกุล

2.11 นายไกรฤกษ
2.12 นายชูศักดิ์
2.13 นายนิธภิ ัทร
2.14 นายเอกชัย
2.15 นางบังอร

ตันเบ็ต
ปชัยภูมิ
สมานชัย
ออทอง
ชมเกษร

ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กรรมการ
ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
ผอ.กลุมอำนวยการ
กรรมการ
และปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กรรมการ

ปฏิบัตหิ นาที่ ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล และกลุมพัฒนาครูฯ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ปฏิบตั ิหนาที่ ผอ.กลุมกฎหมายและคดี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการ
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน
กรรมการ
พนักงานจางเหมาบริการ
กรรมการ
ผอ.กลุมนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

มี หน าที่ จั ดทำแผนปฏิ บั ติ การประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๐ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2560 – 2579 และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายชัยวัฒน ตั้งพงษ)
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

