
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือใหสถานศึกษาและหนวยงานในสังกัดใชเปนกรอบดำเนินงานและขับเคลื่อน 
การบริหารจัดการ โดยมีสาระสำคัญประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร กลยุทธ จุดเนน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ มีการวิเคราะหความสอดคลองของ
แผนปฏิบัติการประจำป เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 การเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลก และนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือการนำนโยบายและจุดเนน  
6 ยุทธศาสตรการปฏิรูป โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยาย
โอกาสทางการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสอดคลองยุทธศาสตร ในการจัด
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
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สวนท่ี 1 
สภาพการจัดการศึกษา 

 

1. สภาพท่ัวไปของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 2 มาตรา 10 กลาวถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไววา การศึกษาตองจัดใหบุคคล มีสิทธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดย
ไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม 
การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซ่ึงไมสามารถพ่ึงตนเองได หรือไมมี
ผูดูแล หรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนพิเศษ กอปรกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ 
(พ.ศ. 2560- 2574) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 
2558-2563) ไดใหความสำคัญตอการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอประชากรวัยเรียนใหไดรับโอกาสทางการศึกษา
อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  
 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การกำหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2553 ลำดับท่ี 30 ไดแกจังหวัดชัยภูมิ  
ทำหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ รวม 16 อำเภอ จำนวน 37 โรงเรียน ใหสามารถจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเพ่ือบริการ
ประชาชนใหเปนคนดี มีคุณธรรม เปนคนเกง มีความรูความสามารถ มีคุณภาพตรงตามจุดเนนและเปาหมายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และความตองการของชุมชนและของ
ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ บริหารจัดการในรูปแบบองคคณะบุคคลบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
 กระทรวงศึกษาธิการแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2560 
ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายใน
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 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. สถานท่ีตั้ง 
 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตั้งอยูเลขท่ี 393/2หมูท่ี 9 ชุมชนข้ีเหล็กใหญ  
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 
 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 มีอำนาจ หนาท่ีในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับมัธยมศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 37 แหง ดังนี้   
 1. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  2. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
 3. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 
 5 .โรงเรียนกุดตุมวิทยา   6. โรงเรียนบานคายวทิยา 
 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. โรงเรียนพระธาตุหนองสามหม่ืน 24. โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 
 25. โรงเรียนคอนสารวิทยาคม  26. โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก 
 27. โรงเรียนบานแทนวิทยา  28. โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 
 29. โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา  30. โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 
 31. โรงเรียนบางอำพันธวิทยาคม  32. โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค 
 33. โรงเรียนเริงรมยวทิยาคม  34. โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 
 35. โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม  36. โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 
 37. โรงเรียนหวยแยวิทยา 
 

4. แผนท่ีเขตพ้ืนท่ีบริการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 
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5. อำนาจหนาท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 
 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.2546 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.
2553 กำหนดอำนาจหนาท่ีของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังนี้ 
  1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ิน 
  2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
  3) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  4) กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัด
การศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  9) ดำเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  10) ประสาน สงเสริม การดำเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานดานการศึกษา 
  11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ เอกชนและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะสำนักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  12) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของ
หนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

6. โครงสรางการบริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

นายชัยวัฒน  ตั้งพงษ 
ผอ.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา 
หนวยตรวจสอบภายใน 

กลุม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย 

กลุม
อำนวยการ 

กลุมสงเสริม
การจัด 

การศึกษา 

กลุมนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

กลุม

บริหารงาน

บุคคล 

นายสิงหศักดิ์ แกงคำ 

รอง ผอ.สพม.30 

กลุมพัฒนาครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา 

กลุมนโยบาย

และแผน 

นายสวาท ชา 

รอง ผอ.สพม.30 

กลุมกฎหมายและคดี 

นางสาวมะลิวัน มาเหงา 

รอง ผอ.สพม.30 

กลุมสงเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 
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7. จำนวนบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

7.1 จำนวนขาราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30จำแนกตามกลุมดังนี ้
 

ท่ี ตำแหนง/กลุม ขาราชการ ลูกจาง 

1. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1 - 

2. รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 3 - 

3. กลุมอำนวยการ 3 7 

4. กลุมบริหารงานบุคคล 8 - 

5. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย   4 2 

6. กลุมนโยบายและแผน 4 1 

7. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 6 - 

8. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 9 1 

9. หนวยตรวจสอบภายใน 2 - 

10. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

1 - 

11. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 - 

12 กลุมกฎหมายและคด ี 2 - 

รวมท้ังสิ้น 44 11 
 

ท่ีมา กลุมบริหารงานบุคคล สพม. 30ขอมูล ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2563 

 
7.2จำนวนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 

ท่ี ตำแหนง จำนวน(คน) 

1. ผูบริหารสถานศึกษา 60 
2. ขาราชการครู 1,674 

3. พนักงานราชการ 158 

4. ครูอัตราจาง 45 

รวม 1,937 
 

ท่ีมา   กลุมบริหารงานบุคคล สพม. 30ขอมูล ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2563 
 

 7.3การจำแนกขนาดของสถานศึกษา 
 

ท่ี ขนาดสถานศึกษา จำนวน(โรง) 

1. 
2. 
3. 
4. 

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

19 
13  
1 
4 

รวม 37 
 

ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สพม.30 ขอมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2562 
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8.ขอมูลนักเรียนและหองเรียน 
 

ท่ี ระดับช้ัน 
จำนวนนักเรียน(คน)/จำนวนหองเรียน(หอง) 

นักเรียนชาย นักเรียนหญิง นักเรียนรวม หองเรียน 
1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน     
    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 2,878 3,075 5,953 174 
    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 2,541 3,126 5,667 170 
    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 2,536 3,083 5,619 172 
 รวมระดับมัธยมศึกษาตอนตน 7,955 9,284 17,239 561 
2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     
    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 1,743 2,963 4,706 149 

    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 1,756 2,890 4,646 148 
    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 1,567 2,628 4,204 148 
 รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5,075 8,481 13,556 445 
 รวมท้ัง 2 ระดับ 13,030 17,765 30,795 961 

 

ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สพม.30 ขอมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2562 

9. รายช่ือโรงเรียนดีประจำตำบลจำนวน 4 โรงเรียน 
 

ท่ี โรงเรียน อำเภอ 
1 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ภักดีชุมพล 
2 โรงเรียนชลีองวิทยา เมืองชัยภูมิ 
3 โรงเรียนภูพระวิทยาคม เมืองชัยภูมิ 
4 โรงเรียนกุดตุมวิทยา เมืองชัยภูมิ 

10. รายช่ือโรงเรียนในฝน จำนวน 13 โรงเรียน 
 

ท่ี โรงเรียน อำเภอ 
1 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เมืองชัยภูมิ 
2 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา หนองบัวแดง 
3 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหม่ืน ภูเขียว 
4 โรงเรียนบานแทนวิทยา บานแทน 
5 โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา แกงครอ 
6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม คอนสาร 
7 โรงเรียนคูเมืองวิทยา หนองบัวแดง 
8 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร หนองบัวระเหว 
9 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค บำเหน็จณรงค 

10 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ภักดีชุมพล 
11 โรงเรียนคอนสวรรค คอนสวรรค 
12 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม เทพสถิต 
13 โรงเรียนเริงรมยวิทยาคม บำเหน็จณรงค 
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11. รายช่ือโรงเรียนมาตรฐานสากลจำนวน 8 โรงเรียน 
 

ท่ี โรงเรียน อำเภอ 
1 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เมืองชัยภูมิ 
2 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 
4 โรงเรียนแกงครอวิทยา แกงครอ 
5 โรงเรียนภูเขียว ภูเขียว 
6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จัตุรัส 
7 โรงเรียนบานเขวาวิทยายน บานเขวา 
8 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก คอนสาร 

 
12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.รอบสาม 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ตั้งแตปการศึกษา 2554-2561 โรงเรียนมัธยมศึกษาใน
สังกัดสพม.30 เขารับการประเมินภายใน 5 ป ครบท้ัง 37 โรงเรียน ผานการรับรองจาก สมศ. จำนวน 22 
โรงเรียน โดยมีผลการประเมิน ดงันี้ 
  

 

 

13. โรงเรียนในโครงการขับเคล่ือนภารกิจเรงดวนตามประเด็นปฏิรูปการศึกษา 
 โรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนภารกิจเรงดวนเพ่ือรองรับนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามประเด็นปฏิรูปการศึกษา ใหเกิดผลเปนรูปธรรม มีโรงเรียนในโครงการ ดังนี้ 
 

ที่ โครงการ จำนวนโรงเรียน 

1 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 25 

2 การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา 10 

3 โรงเรียนประชารัฐ 3 

4 โรงเรียนสุจริต 37 

5 การยกระดับความรูภาษาอังกฤษ 37 

6 วิถีพุทธ 29 

7 ศตวรรษที่ 21 16 

8 ทวิภาคี-ทวิศึกษา 6 

9 เศรษฐกิจพอเพียง 37 
 

 

ระดับคุณภาพ จำนวนสถานศึกษา รอยละ 

ปรับปรุง - - 
พอใช 4 10.81 

ดี 33 89.19 
ดีมาก - - 
รวม 37 100 
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14. ผลการดำเนินงาน 
 จากการดำเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.2562 สรุปผลไดดังนี้  
 1. ดานคุณภาพการจัดการศกึษา 
  จากการดำเนินงานท่ีผานมา แมวาจะมีการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาหลัก 8 กลุมสาระ ไดแก 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ และการงานอาชีพ อยางเขมขน 
มีการพัฒนาครู พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง แตผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของวิชาหลักมีคาเฉลี่ยยังไมเปนท่ีนาพอใจ อันเนื่องมาจากกระบวนการการจัดการเรียนรูและการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรูขาดทักษะการใชเครื่องมือท่ีหลากหลาย มีคุณภาพ และขาดทักษะการเลือกใชสื่อ เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับเด็กในแตละชวงวัย นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนสวนหนึ่งท่ีอานไมออก เขียนไมได และไมมีนิสัยรักการอาน
สงผลใหการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 6 ปการศึกษา 2560– 2561มีคาคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

1) ผลการสอบ O-NETระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 (4 กลุมสารระการเรียนรู) 
 

ท่ี กลุมสาระการเรียนรู 
ปการศึกษา  

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 

2) ผลการสอบ O-NET ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (5 กลุมสาระการเรียนรู) 
 

 กลุมสาระการเรียนรู 
ปการศึกษา   

ท่ี 2560 2561 ผลตาง ระดับประเทศป 60 

1 ภาษาไทย 45.90 43.85 -2.05 43.85 

2 คณิตศาสตร 21.13 26.67 +5.54 30.72 

3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 32.50 33.60 +1.10 65.61 

4 วิทยาศาสตร 27.80 29.50 +1.70 30.51 

5 ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 23.56 26.88 +3.32 31.41 

ท่ีมา :  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.30 ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 

 จากตารางดังกลาวเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบพัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET)  ปการศึกษา 2560 กับปการศึกษา 2561 ท่ีผานมา พบวา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีกลุมสาระ 
การเรียนรูมีการพัฒนาสูงกวาปการศึกษาท่ีผานมาคือกลุมวิชาภาษาไทยกลุมวิชาคณิตศาสตร และกลุมวิชาวิทยาศาสตร
แตยังมีคาคะแนนต่ำกวาคะแนนของประเทศสวนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6มีกลุมสาระการเรียนรูมีการพัฒนา 
สูงกวาปการศึกษาท่ีผานมาคือ กลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชาคณิตศาสตร และกลุมวิชาวิทยาศาสตร แตยังมีคาคะแนน
ต่ำกวาคะแนนของประเทศโดยในปการศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศกำหนดวิชาในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 เหลือเพียง 4 กลุมสาระการเรียนรู  
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เหลือเพียง 5 กลุมสาระการเรียนรูหลัก สวนในกลุมสาระการเรียนรูท่ีเหลือ  
ใหสถานศึกษาเปนผูออกขอสอบและจัดสอบเอง  



8 
 
 

 2. ดานโอกาสทางการศึกษา 
  การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แมวาจะเปดโอกาสใหสามารถจัดการศึกษาไดหลากหลายรูปแบบ 
ท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย รวมถึงมีการสงเสริม สนับสนุน ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคม หรือภาคสวนตางๆ เขามามีสวน
รวมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การดำเนินงานดังกลาว พบวาไมสามารถนำไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
การเทียบโอนความรูระหวางการศึกษาในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัยยังมีความยุงยาก ซับซอนในการ
ปฏิบัติงาน สงผลใหประชากรวัยเรียน ผูดอยโอกาสบางสวน ไมสามารถเขาถึงการรับบริการทางการศึกษา 
โดยเฉพาะผูท่ีอยูในทองถ่ินหางไกลทุรกันดาร ยากจน ถูกทอดท้ิง 
 

 3. ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  การกระจายอำนาจการบริหารจัดการสูสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา พบวา การมี
สวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการยังไมสามารถดำเนินการไดอยางเปนรูปธรรม การพัฒนาผูบริหาร
การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา การสรางความเขมแข็งตอองคคณะบุคคล ท้ังในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา ตลอดจนความรวมมือของผูปกครอง ชุมชน หนวยงานภาครัฐ และเอกชน จึงเปนสิ่งจำเปน 
ตอการบริหารจัดการศึกษา ซ่ึงจะเปนกลไกนำไปสูการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังพบวา 
จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง จึงเปนปจจัยท่ีไมสามารถสะทอนใหเห็นการจัดการศึกษา
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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สวนที่  2 
ทิศทางการพฒันาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

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

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา  “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือตอบสนองตอผลประโยชนแหงชาติ 
อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย  การดำรงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถานบันหลักของชาติ และปราศจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุข เปนปกแผน มีความม่ังคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน 
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงาน และอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติ 
ประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศร ี
 ความม่ันคงหมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติ
ทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมืองเชน ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยท่ีเขมแข็ง
เปนศูนยกลางเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนำไปสูการบริหารประเทศ 
ท่ีตอเนื่อง และโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือ
พัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน  ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต  มีงานและรายได 
ท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต  มีการออมสำหรับวัยเกษียณ มีความม่ันคงของอาหารและพลังงาน และน้ำ มีท่ีอยู
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความม่ังคั่ง  หมายถึงประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืนจนเขาสู
กลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุข ไดรับผลประโยชนจากการ
พัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการ
สหประชาชาติ ไมมีประชาชนท่ีอยูใตเสนความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมี
ความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือใหสามารถสรางรายได
ท้ังจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอด
รับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไปและประเทศไทยมีบทบาทท่ีสำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสำคัญของการเชื่อมโยงภูมิภาค ท้ังการ
คมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน  และการทำธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความ
สมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปน
เครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ความย่ังยืนหมายถึงการพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน ใหเพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช การรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับ
และเยียวยาของระบบนิเวศนการผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึน และสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอ
สังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและ
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ใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 
เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังค่ัง 

ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปาหมายการพัฒนา
ประเทศขางตน จึงจำเปนตองกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาวท่ีจะทำใหประเทศไทยมีความม่ันคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและ
ทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศไดรับการพัฒนายกระดับไปสูการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพ่ิมและพัฒนากลไกท่ีสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมท่ีจะสรางและ
เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายไดของประชาชนในภาพรวมและการกระจาย
ผลประโยชนไปสูภาคสวนตางๆ ไดอยางเหมาะสม คนไทยไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี เกง มีวินัย คำนึงถึง
ผลประโยชนสวนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห สามารถ "รู รับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมไดอยางตอเนื่อง 
สามารถเขาถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการและกระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีใครถูกท้ิงไว
ขางหลัง 

การพัฒนาประเทศในชวงเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาความม่ันคง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ”โดยประกอบดวย  
6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมายและ
ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง ประชาชน 

มีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติสังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือเทคโนโลยีและระบบ
ฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความ
รุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหา ดานความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต  
ใชกลไกในการแกปญหาแบบบูรณาการ ท้ังกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึง
ประเทศเพ่ือนบาน และมิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเอ้ืออำนวยประโยชนตอ 
การดำเนินการของยุทธศาสตรชาติดานอ่ืนๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายท่ีกำหนด 

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 มีเปาหมายการพัฒนา ท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด  
3 ประการ ไดแก (1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต 
และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอ่ืนๆ 
นำมาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม 
(2) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในมิติตางๆ ท้ังโครงขาย
ระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือ
ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของ
ผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหมรวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับ
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ยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุน
จากภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหมขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนใน
เวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดีรวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำ
ของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
มีเปาหมาย การพัฒนาท่ีสำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ  

โดยคนไทย มีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถอดออม โอบออมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรมและเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด
ท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ีสาม และอนุรักษภาษาทองถ่ิน 
มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตสูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด 
ผูประกอบการ เกษตรยุคใหมและอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 มีเปาหมาย การพัฒนาท่ีใหความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม 
ชุมชน ทองถ่ิน มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทำเพ่ือสวนรวม  
การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของคนไทย ท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และทำประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และ
สังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 

5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
มีเปาหมาย การพัฒนาท่ีสำคัญเพ่ือนำไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังดานสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกัน ท้ังภายในและภายนอก
ประเทศอยางบูรณาการ ใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในการกำหนดยุทธศาสตรและแผนงาน และการใหทุกฝายท่ีเก่ียวของได
เขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดโดยเปนการดำเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกัน 
ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสำคัญกับการสรางสมดุลท้ัง 3 ดาน อันจะ
นำไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 

6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
มีเปาหมาย การพัฒนาท่ีสำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน  

และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐ 
ท่ีทำหนาท่ีในการกำกับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขัน มีมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทัน 
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญระบบ
การทำงานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะ
เปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน 
ไดอยางสะดวก รวดเร็วและโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต  
ความมัธยัสถและสรางจิตสำนึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น 
กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจำเปน มีความทันสมัย  มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู 
การลดความเหลื่อมล้ำ และเอ้ือตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพเปนธรรม  
ไมเลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
 หลักการพัฒนาประเทศท่ีสำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 
 จุดเปล่ียนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 
  การเตรียมพรอมดานกำลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากร ในทุกชวงวัย มุงเนน 
การยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศ โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย เพ่ือใหเติบโตอยางมีคุณภาพ 
การหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม เปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกท่ีดีตอสังคมสวนรวม การพัฒนาทักษะท่ีสอดคลองกับความตองการในตลาดแรงงาน
และทักษะท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิตในทศวรรษท่ี 21 ของคนในแตละชวงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความ
พรอมของกำลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีจะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสูความเปนเลิศ การเสริมสรางใหคนมีสุขภาพดีท่ีเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลด
ปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอสุขภาพ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำใหความสำคัญ 
กับการจัดบริการของรัฐท่ีมีคุณภาพท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข ใหกับผูท่ีดอยโอกาสและผูท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีหางไกล 
การจัดสรรท่ีดินทำกิน สนับสนุนในเรื่องการสรางอาชีพ รายได และสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ ผูดอยโอกาส  
สตรี และผูสูงอายุ รวมท้ังกระจายการจัดบริการภาครัฐใหมีความครอบคลุมและท่ัวถึงในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
 การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ 
  สถานการณและแนวโนมของสังคมไทย โครงสรางประชากรไทย เปลี่ยนแปลงเขาสูสังคม                
สูงวัยอยางสมบูรณเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 โดยป 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจำนวนสูงสุดและเริ่ม
ลดลงอยางตอเนื่อง คุณภาพของคนไทยทุกกลุมวัยยังมีปญหาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูของคนไทยยังอยูใน
ระดับคอนขางต่ำ นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญยังมีปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม และไมตระหนักถึงความสำคัญ
ของระเบียนวินัย ความซ่ือสัตย และการมีจิตสาธารณะ 
 วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
  เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย คานิยมท่ีดี 
มีจิตสาธารณะ และมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกงท่ีมีทักษะความรูความสามารถ
และพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยของประเทศไทยยังมีปญหาในดานคุณภาพคนในแตละ
ชวงวัย โดยผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ำ การพัฒนาความรู และทักษะของแรงงานไมตรงกับ
ตลาดแรงงาน ในขณะท่ีคนไทยจำนวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับ 12 วัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม 
ซ่ึงสงผลตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต การพัฒนาในระยะตอไปจึงตองใหความสำคัญ
กับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพ่ือใหคนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของ
สังคม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะท่ีดี
ข้ึน คนทุกชวงวัยมีทักษะความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมท้ังสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมใน
การพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน แนวทางการพัฒนาท่ีสำคัญ ประกอบดวย (1) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและ
นอกหองเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพคนใหมี
ทักษะ ความรู และความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา อาทิ สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนาทักษะทาง
สมองและทางสังคมท่ีเหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ (3) ยกระดับคุณภาพ
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การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กใหมีการจัดทรัพยากรรวมกัน
ใหมีขนาดและจำนวนท่ีเหมาะสม ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรค และมีชีวิต 
 เปาหมายการพัฒนาท่ี 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม 
ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปข้ึนไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนท่ีสะทอนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด 1.2 คดีอาญามีสัดสวนลดลง 
 เปาหมายการพัฒนาท่ี 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
  2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ 85 
  2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีสติปญญาและความฉลาดทางอารมณเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไมต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 3 เด็กรอยละ 70 มีคะแนน EQ ไมต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 4 ผูเรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 30 ตอป 
 เปาหมายการพัฒนาท่ี 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชาไมต่ำกวา 500 
ตัวชี้วัด 3.2 การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการอานหาความรูเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด 3.3 การอานของคนไทยเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 85 ตัวชี้วัด 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ปรับเปล่ียนคานิยมคนไทยให มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม                             
ท่ีพึงประสงค 
 - สงเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวท่ีเนนการฝกเด็กใหรูจักการพ่ึงพาตัวเอง มีความซ่ือสัตย มีวินัย  
มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมท่ีเปนกิจวัตรประจำวัน และใหพอแม
หรือผูปกครองเปนแบบอยางท่ีดีใหเด็กสามารถเรียนรูและยึดถือเปนตนแบบในการดำเนินชีวิต 
 - สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย 
จิตสาธารณะ รวมท้ังเรงสรางสภาพแวดลอมภายในและโดยรอบสถานศึกษาใหปลอดจากอบายมุขอยางจริงจัง 
 2. พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา 
 - สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม พัฒนาหลักสูตรการ
สอนท่ีอิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเนนการพัฒนา
ทักษะสำคัญดานตางๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะดานความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการ
วางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรูจักประเมินตนเอง ควบคูกับการยกระดับบุคลากรในถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ใหมีความพรอมท้ังทักษะ ความรู จริยธรรม และความเปนมืออาชีพ สนับสนุนการผลิตสื่อสรางสรรคท่ีมีรูปแบบ
หลากหลายท่ีใหความรูในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยแมและเด็ก วิธีการ
พัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม ผลักดันใหมีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหครอบคลุมท้ังการพัฒนา
ทักษะ การเรียนรูเนนการเตรียมความพรอมเขาสูระบบการศึกษาการพัฒนาสุขภาพอนามัยใหมีการพัฒนาการท่ี
สมวัย และมีการเตรียมทักษะการอยูในสังคมหีมีพัฒนาการอยางรอบดาน 
 - พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะ
การทำงานและการใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน ปรับกระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริมใหเด็กมีการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง สอดคลองกับการพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย เนนพัฒนาทักษะพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี ดานวิศวกรรมศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานศิลปะ และดานภาตางประเทศ สนับสนุนใหเด็กเขารวม
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กิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียนท่ีเอ้ือตอการพัฒนา ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่อง อาทิ การอาน 
การบำเพ็ญประโยชนทางสังคม การดูแลสุขภาพ การทำงานรวมกันเปนกลุม การวางแผนชีวิต สรางแรงจูงใจให
เด็กเขาสูการศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาท่ีมุงการฝกทักษะอาชีพใหพรอมเขาสูตลาดงาน 
 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 - ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีขนาดและจำนวนผูเรียนต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน ใหมี
การจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจำนวนท่ีเหมาะสมตามความจำเปนของพ้ืนท่ี และโครงสรางประชากรท่ีมี
สัดสวนวัยเด็กลดลงอยางตอเนื่อง 
 - ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเนนสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนำ และสามารถกระตุน
การเรียนรูของผูเรียน สรางมาตรการจูงใจใหผูมีศักยภาพสูงเขามาเปนครูปรับระบบ ประเมิน วิทยฐานะทางวิชาชีพ 
ใหเชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเปนการพัฒนาสมรรถนะของครูอยางตอเนื่อง 
 - พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ีสามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียน ท้ังดานทักษะ 
ความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรูแตละระดับการศึกษา 
 - สงเสริมมาตรการสรางแรงจูงใจใหสถานประกอบการขนาดกลางท่ีมีศักยภาพ เขารวมระบบทวิภาคี
หรือสหกิจศึกษา สรางความรูความเขาใจใหกับผูประกอบการ ครูฝกหรือครูพ่ีเลี้ยงให รวมการวางแผน                   
การจัดการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผูเรียน 
 - ขยายความรวมมือระหวางสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผูเชี่ยวชาญท้ังในและ
ตางประเทศ พัฒนาสาขาวิชาท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานสูความเปนเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสูนวัตกรรม 
รวมท้ังขยายการจัดทำและการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะใหมากข้ึน 
 - จัดทำสื่อการเรียนรู ท่ีเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบอุปกรณ สื่อสารเคลื่อนท่ีให 
ทุกคนทุกกลุมสามารถเขาถึงงาย สะดวก ท่ัวถึง ไมจำกัดเวลาและสถานท่ี และใชมาตรการทางภาษีจูงใจ  
ใหภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอานและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและราคาถูก 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 
  เปาหมายท่ี 2 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
ตัวชี้ วัด  2 .1 อัตราการเขาเรียนสุทธิ  (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาข้ัน พ้ืนฐานเท ากับรอยละ 90  
โดยไมมีความแตกตางระหวางกลุมนักเรียน/นักศึกษาท่ีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหวางพ้ืนท่ี
ตัวชี้ วัด 2 .2 สัดสวนนักเรียน ท่ี มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผานเกณฑคะแนนรอยละ50                                          
มีจำนวนเพ่ิมข้ึน และความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหวางพ้ืนท่ี และภูมิภาคลดลง 
  แนวทางการพัฒนา ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชน                     
ท่ีดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมถูกจำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนท่ี และสภาพรางกาย 
การดูแลนักเรียนยากจนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีหางไกลท่ีครอบคลุมตั้งแตการสรางรายไดของครัวเรือน การสนับสนุน 
คาเดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการใหเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
ของ สพฐ. ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และการใหทุนการศึกษาตอระดับสูง เพ่ือปองกันไมใหเด็กนักเรียนออกจาก
โรงเรียนกลางคัน 
2.3 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
  สำนักงานเลขาธิการการศึกษาไดจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เพ่ือใช
เปนแผนยุทธศาสตรระยะยาวสำหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษาของประเทศ ไดนำไปใชเปนกรอบและแนว
ทางการพัฒนาและเรียนรูสำหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิตโดยจุดมุงหมายท่ีสำคัญของแผน 
คือ การมุงเนนการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงานทำและสรางงานได 
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ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 
รวมท้ังความเปนพลวัตร เพ่ือใหประเทศไทยสามารถกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศ 
ท่ีพัฒนาแลว ซ่ึงภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ไดกำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุ
เปาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ไดแก การเขาถึงโอกาส ทางการศึกษา (Access) ความเทาเทียม
ทางการศึกษา (Equity) คุณภาพทางการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทยบริบท
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปขางหนา ดังนี้ 
  วิสัยทัศน: คนไทยทุกคนไดรับการศึกษา และเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยาง
เปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
  วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 
  3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูจักสามัคคี และ
รวมมือผนึกกำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. เพ่ือนำประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 
  ยุทธศาสตร 
  1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 
  3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
  4.การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
  5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
ปจจัยและเง่ือนไขความสำเร็จ 
 การดำเนินการตามวัตถุประสงค เปาหมายของแตละยุทธศาสตรตามท่ีกำหนดไวในแผนการศึกษาแหงชาติ
จะประสบผลสำเร็จตามท่ีระบุไวในแตละยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาหนวยงานท้ังระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ ท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาตองยึดถือเปนแนวทางในการ
ดำเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เปาหมายความสำเร็จใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในแตละ
พ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในทุกชวงวัย ตองดำเนินการ ดังนี้ 
  1. การสรางการรับรู ความเขาใจและการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียและประชาสังคม                
ในการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะตางๆ อยางกวางขวาง มุงเนนท่ีการจัดระบบการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และมุงเนนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในทุกระดับ 
  2. การสรางความเขาใจในเปาหมายและยุทธศาสตรการดำเนินงานของแผนฯ ของผูปฏิบัติ 
ทุกหนวยงานทุกระดับ เพ่ือใหการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการกำกับ
ดูแลแตละยุทธศาสตรใหเกิดการนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเปนกลไกสนับสนุนใหบรรลุผลอยางเปนรูปธรรม 
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  3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการจัดการศึกษา จากการเปนผูจัดการศึกษาโดยรัฐ                
มาเปนการจัดการศึกษาโดยทุกภาคสวนของสังคม ท่ีมุงการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียมและท่ัวถึง (Inclusive 
Education) ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับคุณ ซ่ึงสอดคลองกับเปาหมาย การพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals)  
  4. การจัดใหแผนการศึกษาแหงชาติเปนเสมือนแผนงบประมาณดานการจัดการศึกษาของรัฐ 
ระบบการจัดสรรงบประมาณประจำปใหยึดแผนงาน โครงการและเปาหมายการพัฒนา ท่ีกำหนดไวในยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เปนหลักในการพิจารณา เพ่ือใหการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาเปนไปในทิศทาง
และเปาหมายการพัฒนาผูเรียนแตละชวงวัย และการพัฒนากำลังคนตามความตองการของตลาดงานและประเทศ 
เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร ตัวชี้วัดในชวงเวลาท่ีกำหนด 
  5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสรางการบริหารงานใหมี
ความชัดเจนในดานบทบาท หนาท่ีและการกระจายอำนาจและการตัดสินใจจากสวนกลางสูระดับภูมิภาคและสถานศึกษา 
ราวท้ังการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแตละระดับใหสงเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณภาพ ผูเรียนไดรับบริการการศึกษาท่ีมีมาตรฐานอยางเสมอภาคและเทาเทียม 
  6. การสรางระบบขอมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงาน ตอสาธารณชนจะเปน
กลไกในการสรางการรับรูของผูจัดการศึกษาและผูเรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความ
รับผิดชอบตอผูเรียน ผานระบบการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
  7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหรัฐสามารถใชเครื่องมือทางการเงิน
ในการกำกับการดำเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติและนโยบายรัฐบาล 
 
2.4 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ก. บทนำ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ หนาท่ีของรัฐ มาตรา ๕๔ บัญญัติวา “รัฐตอง
ดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ต้ังแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมี
คุณภาพโดยไม เก็บค าใชจ าย” และคำสั่ งหั วหน าคณะรักษาความสงบแห งชาติ ท่ี  ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง  
ใหจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑๕ ป โดยไมเก็บคาใชจาย ตามนัยขอ ๓ กำหนดวา “ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของกับ
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดำเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑๕ ป ใหมีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไมเก็บ
คาใชจาย” และตามหมวด ๖ แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา ๖๕ บัญญัติวา “ใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ 
เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตางๆ ใหสอดคลอง
และบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดการผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว”อนึ่ง ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐)
ประกาศ ณ วันท่ี ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดกำหนดวิสัยทัศน ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และไดกำหนด
ยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศนไว ๖ ยุทธศาสตร คือ 

๑. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
๒. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

๓. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
๔. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๕. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๖. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตรชาติเปนอยางยิ่ง 
เพราะเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย  ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีเนนการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
อยางเปนระบบ โดยมุงเนนการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีดี เกง 
และมีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปขางหนาไดอยางเต็มศักยภาพ ซ่ึง “คนไทยในอนาคต จะตองมี
ความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง 
มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาท่ี ๓ และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัย 
รักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด 
ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”ดังนั้น เพ่ือใหการพัฒนา
ประเทศไปสูเปาหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปน
ธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดกำหนดนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแหงชาติพ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลท่ี
ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยไดกำหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และมาตรการและแนวทางในการ
ดำเนินการ ดังนี ้

 

ข. วิสัยทัศน 
“สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตท่ีย่ังยืน” 

 

ค. พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๒. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑  
๔. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง 

และเทาเทียม 
๕. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
๖. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs) 
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช เทคโนโลยดีิจิทัล 

(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐ 
 

ง. เปาหมาย 

๑. ผู เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ 
อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

๒. ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืนๆ ไดรับ
การพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ  
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๓. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ มีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมืองพลโลกท่ีดี (Global Citizen) พรอมกาวสูสากล 
นำไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

๔. ผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาสและกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ี
หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 

๕. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรูและจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  
และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกำหนดนโยบายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยยึดหลัก
ของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคต เปนแนวทางในการจัด
การศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุงสู Thailand ๔.๐ ดังนี ้

นโยบายท่ี ๑ ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาต ิ

นโยบายท่ี ๒ ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

นโยบายท่ี ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
นโยบายท่ี ๔  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

            มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

นโยบายท่ี ๕  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

นโยบายท่ี ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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2.5 ทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

 ก. วิสัยทัศน (Vision) 
“สรางคนดี  มีปญญา  พ่ึงพาตนเอง” 

ข. พันธกิจ (Mission) 
1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตร 

คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรฐานสมรรถนะสู
หลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจำเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนท่ี 

 
3. สงเสริมและสนับสนุนใหจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ ผานแนวทางการ

จัดการเรียนรูเชิงรุก และการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียนท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ มีทักษะ
การคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพและเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากข้ึน 

4. สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชำนาญการในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
และมีเหตุผลเปนข้ันตอน 

5. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเนนการมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความรับผิดชอบตอ
คุณภาพการศึกษา 

ค. คานิยมองคกร(Corporate Culture) 
“มุงผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม บริการดวยใจ โปรงใสสะอาด” 

 
ง. กลยุทธสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

 จากยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จึงกำหนดกลยุทธ เปาประสงค จุดเนนของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ท่ีสอดคลองกับ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ดังตอไปนี้ 

 นโยบายท่ี ๑ ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
บทนำ 
 นโยบายดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ เปนการจัดการศึกษาเพ่ือมุงเนน
การพัฒนาผูเรียนทุกคน ใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมือง
โลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะมีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เปนผูเรียนท่ีมี
ความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหมทุกรูปแบบ ท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพ
ติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตางๆ เปนตน 
ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต และเนนการจัดการศึกษา
ใหเหมาะสม สอดคลองกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร ดานเศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงมีความแตกตาง
ทางดานสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เชน การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  
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การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร พ้ืนท่ีสูง 
ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสไดรับการพัฒนาสอดคลองกับบริบทของ
พ้ืนท่ี ไดรับการบริการดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ เปนตน 
 
เปาประสงค 

๑. ผูเรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดม่ันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๒. ผูเรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

๓. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมี
ผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย 
อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตางๆ เปนตน 

4. ผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

๕. ผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร 
เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน ไดรับการบริการดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ 
และเหมาะสมตรงตามความตองการ 

 
ตัวช้ีวัด 

1.รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดม่ันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๒. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมืองมีหลักคิดท่ีถูกตองเปน
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

๓. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ี
มีผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย 
อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 

๔.รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

5.จำนวนสถานศึกษาท่ีนอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกำหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. จำนวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
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มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 

๑. พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกท่ีดี 
  เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ  
มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี 
มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตาม
มาตรการท่ีกำหนด 
  ๑.๒ สถานศึกษา  

(๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาโดยนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัวและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกำหนด 

(๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรัก 
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติ 
ท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยม 
ท่ีพึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

๒. พัฒนาผูเรียนมีความใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกระดับความรุนแรง 
ท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศ 
  เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบ
ใหมทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน 
การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีอยูใน
ปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตาม
มาตรการท่ีกำหนด 
  ๒.๒ สถานศึกษา 

(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับภัยคุกคามท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน 
การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนรูจักวิธีการ
ปองกัน และแกไขหากไดรับผลกระทบจากภัยดังกลาว 

(๒) มีมาตรการและแนวทางการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
(๓) จัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหมีความม่ันคงปลอดภัย 
(๔) มีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือผูเรียน ในการแกปญหาตางๆ ไดรับคำปรึกษา

ชี้แนะและความชวยเหลืออยางทันการณ ทันเวลา รวมท้ังการอบรมบมนิสัย 
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นโยบายท่ี ๒  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
บทนำ 
 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ใหความสำคัญกับศักยภาพและคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษยเปนสำคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติไปสูเปาหมายการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ” 
ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการจึงมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
ดำเนินการใหสอดคลองกันโดยเนนปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ใหเปนสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และ
ความถนัด อยางเต็มศักยภาพ มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีความเปนเลิศ
ดานทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี ๓ มีทักษะความรูดานดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใชเปน
เครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
สูการเปนคนไทย ท่ีมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เปนนักคิด เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร เปนผูประกอบการ เปน
เกษตรกรยุคใหม และอ่ืน ๆ สอดคลองกับความตองการของประเทศ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถ
ทำงานรวมกับผูอ่ืนไดภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมี
สุขภาวะท่ีดี สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 
เปาประสงค 

๑. ผูเรียนทุกระดับใหมีความเปนเลิศ มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี ๒๑  
๒. ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เปนนักคิด 

เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร 
๓. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 
 

ตัวช้ีวัด 
๑. จำนวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูท่ีสอดคลองกับทักษะท่ีจำเปนใน

ศตวรรษท่ี ๒๑  
๒. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะท่ีจำเปนดานการรูเรื่องการอาน (Reading 

Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๓. รอยละของผูเรียนท่ีมีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
 พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ นำไปสูความเปนเลิศดานวิชาการตามความสามารถ ความสนใจ 
มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ สรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

๑. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(๑) ศึกษาวิเคราะห วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจาก

หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน  
(๒) สงเสริมสนับสนุน ใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดำเนินการวัดแววความถนัดทางการ

เรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวใหผูเรียนคนหา
ตนเอง นำไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมท่ีจะพัฒนาตอยอดไปสูความเปนเลิศดานทักษะอาชีพท่ีตรงตาม
ความตองการและความถนัดของผูเรียน 
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(๓) ศึกษา วิเคราะหความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแตจำนวนงบประมาณ
ในการสนับสนุนสถานศึกษาและผูเรียนอยางเพียงพอ และเหมาะสมวิธีการจัดสรร วิธีการดานระบบบัญชี การเบิกจาย 
และการติดตาม ตรวจสอบ เปนตน เพ่ือกระจายอำนาจใหสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ 

(๔) สงเสริมสนับสนุนให สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดทำแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผูเรียนตามความถนัด ความสนใจ และความตองการพัฒนา ท้ังดานวิชาการ 
ดานอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแตระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ 
และระดับนานาชาติ 

(๕) กำกับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา พรอมท้ังรายงานผลการดำเนินงานตอ
กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๒. สถานศึกษา  
(๑) ดำเนินการวัดแววผูเรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพ และความถนัด 

โดยจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เชน การจัดการเรียนรูตามกระบวนการ  
๕ ข้ันตอนหรือบันได ๕ ข้ัน (Independent Study : IS) การเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา
(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เปนตน โดยสงเสริมให
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผู เรียนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานระบบดิจิทัล (Digital Learning 
Platform) 

(๒) ปรับเปลี่ยนอัตลักษณของสถานศึกษาใหมุงเนนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีความเปนเลิศ
ทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ใหเปน
คนท่ีสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ 

(๓) สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี
ความเปนเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

(๔) สงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยเนนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคลตามความตองการ  
และความถนัดของผูเรียน 

(๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนมีความเปนเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาท่ี ๓ เพ่ิมเติมอยางนอย ๑ ภาษา 

(๖) ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผูเรียน โดยมุงเนนการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดใหมีการวัดประเมินจากสวนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

(๗) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตอสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

นโยบายท่ี ๓  ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
บทนำ 
 นโยบายดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษยมุงเนนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเริ่มตั้งแตประชากรวัยเรียนทุกชวงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
 พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกชวงวัย ผูเรียนท่ีมีความตองการดูแลเปนพิเศษ ใหมีความพรอมท้ัง
ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรูไดดวยตนเอง 
มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมสามารถดำรงชีวิตอยางมีคุณคาโดยการ
พัฒนาระบบการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม 
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พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต ผูเรียนสามารถกำกับการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเนื่องแมจะออก
จากระบบการศึกษาแลว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลายและการพัฒนาและรักษากลุม
ผูมีความสามารถพิเศษของพหุปญญาแตละประเภทเสริมสรางใหผูเรียนมีลักษณะนิสัยมีความรักในสุขภาพและ
พลานามัยและพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา เปนผู
ท่ีมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตองตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหนาท่ีของตน โดยครูตอง
มีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง และเปนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง เพ่ือประโยชนในการพัฒนาผูเรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุค
ใหม โดยปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือ ผูอำนวยการการเรียนรูทำหนาท่ีกระตุน สรางแรง
บันดาลใจ แนะนำวิธี เรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู  ออกแบบกิจกรรมและสรางนวัตกรรม 
การเรียนรูใหผูเรียนและมีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

เปาประสงค 
๑. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการพัฒนาท่ีสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาของ

ประเทศ  
๒. ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถท่ีสอดคลองกับ

ทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ี
เปนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิต ท่ีเหมาะสมในแตละชวงวัยและนำไป
ปฏิบัติได 

๓. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนำไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
๔. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลอง

กับความตองการของประเทศ   
๕. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถ

ดำรงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 
๖. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคำปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรูหรือ

ผูอำนวยการการเรียนรู 
๗. ครู มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเปนแบบอยางดานคุณธรรมและจริยธรรม 

ตัวช้ีวัด 
๑. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C)  
๒. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) มากกวา

รอยละ ๕๐ ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา  
3. รอยละผูเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ มีทักษะการเรียนรู 

ท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัดและความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได 

4. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม 

5. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดำรงชีวิตอยางมี
ความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 

6. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคำปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรู
หรือผูอำนวยการการเรียนรู 
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มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 

๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
 เปนมาตรการสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางใหเปนหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคลองกับ
ทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ เอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคลอยางเหมาะสมทุกดาน 
ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(๑) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาท้ัง ๔ ดาน(รางกาย จิตใจ อารมณ 
และสติปญญา) สอดคลองกับทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

(๒) สงเสริมใหครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูอำนวยการการ
เรียนรู ผูใหคำปรึกษา หรือใหขอเสนอแนะการเรียนรู และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียนใหสอดคลอง
กับหลักสูตร 
  ๑.๒ สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง เนนการพัฒนา
ผูเรียนเปนรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูใหตอบสนองตอความตองการ
ของผูเรียนและบริบทของพ้ืนท่ี 

๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียนการศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
๒.1 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา 

 ผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีวินัย มี
ทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีทักษะดานภาษาไทยเพ่ือใช 
ในการเรียนรู มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี ๓ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี ไดรับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำ นำไปสูการมีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม มีทักษะ
พ้ืนฐานในการดำรงชีวิตมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุขโดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

๒.1 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
(๑) สงเสริม สนับสนุนใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดานท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีความยืดหยุน
ทางดานความคิด สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม ใหมีคุณลักษณะ 
     - เปนไปตามหลักสูตร  
     - มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑  
     - มีทักษะทางดานภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓  เพ่ือใชเปน
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
     - มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนำไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
     - มีความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
     - มีทักษะทางดานภาษาไทย เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัยรักการอาน  
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี ๓      

(๒) ประสานการดำเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ วิเคราะหผลการประเมินเพ่ือเปนฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
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(๓) สงเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือ 
การวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได 

(๔) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ 

(๕) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผูเรียนท่ีมีความรูและทักษะดาน
วิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นำไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมท้ังจัด
กิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะ
ท่ีดี สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 

(๖) กำกับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา 
๒.๒ สถานศึกษา    

(๑) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
(๒) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูตามกระบวนการ ๕ ข้ันตอน หรือบันได ๕ ข้ัน (Independent 

Study : IS) 
(๓) สงเสริม สนับสนุนครูใหจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรูและระบบ

ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชน 
     - ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคำถาม 
     - ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
     - ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา 
     - ความรูและทักษะในดานศิลปะ 
     - ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ 

(๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ  
นักประดิษฐ เปนนวัตกร นำไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และ
สนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุข
ท้ังดานรางกายและจิตใจเม่ือถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ 
ไดตามความถนัด ความตองการ และความสนใจของตนเอง 

(๕) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and EmotionalLearning : SEL) 
(๖) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตอสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2.3 พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการดูแลเปนพิเศษ 
เปนการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส ในรูปแบบ 

ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความตองการจำเปนพิเศษเฉพาะบุคคล โดยแนวทางการดำเนินการ 
    (๑) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงสำหรับ
เด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 
    (๒) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมท้ังการพัฒนา
หลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสำหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาสในรูปแบบท่ีหลากหลาย
เหมาะสมกับบริบท และความตองการจำเปนพิเศษเฉพาะบุคคล 
    (3) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณดานการศึกษา
ท่ีเหมาะสมกับบริบทและความตองการจำเปนพิเศษ 
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    (4) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมใหสถานศึกษานำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการ การใหบริการ และการเรียนรู 
    (5) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะ ประสบการณ มีเจตคติท่ีดีตอการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 
    (6) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สนันสนุนการพัฒนาภาคีเครือขาย (Education Partnership) 
ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 

๓. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชสนับสนุนการเรียนรูใหแกผูเรียนทุกระดับ
การจัดการศึกษา 

เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาวิธีการ
เรียนรูของตนเอง ตามความตองการ และความถนัด ของผูเรียนสามารถสรางสังคมฐานความรู (Knowledge - 
Based Society) ของตนเอง เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดยแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

3.1 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(๑) จัดหา พัฒนา ขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตางๆ หนังสือแบบเรียน

ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีกำหนด 
(๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนอง

ตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 
(๓) สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีอุปกรณดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเปนเครื่องมือในการ

เขาถึงองคความรู และการเรียนรูผานระบบดิจิทัล อยางเหมาะสมตามวัย 
(๔) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเรียนรู

ดวยตนเองผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล 
3.๒ สถานศึกษา 

(๑) ประยุกตใชขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตางๆ หนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีกำหนด 

(๒) จัดการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองตอการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 

(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานการเรียนรูผาน
ระบบดิจิทัล 

๔. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  การพัฒนาคุณภาพครู จึงตองดำเนินการตั้งแตการผลิต และการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง  
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตองรวมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครู 
ใหเปนไปตามเปาประสงค มีการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา 
ศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่องครอบคลุมท้ังเงินเดือน เสนทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน  
และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูท่ีมีความ เชี่ยวชาญดาน
การสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผูเรียนโดยตรง 

๔.๑ การผลิตครูท่ีมีคุณภาพ 
   การผลิตครูท่ีมีคุณภาพ เปนมาตรการการสรางความรวมมือกับสถาบันการผลิตครู ใหผลิตครูท่ีมี
จิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง และเปนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม 
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๔.๒ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนมาตรการท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน จะตองดำเนินการเพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหนาท่ี 
ของตน โดยพัฒนาใหเปนครู เปนครูยุคใหม ปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือ “ผูอำนวยการ 
การเรียนรู” ปรับวิธีสอน ใหเด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู และทำกิจกรรมในชั้นเรียน  
ทำหนาท่ีกระตุนสรางแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรม  
และสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน มีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(๑) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหครู ศึกษาวิเคราะห ความตองการ
จำเปนในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร 

(๒) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดใหมีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู  
ท่ีเชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 

(๓) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา
หรือหนวยงานอ่ืนๆ จัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหตรงตามความตองการและความขาดแคลน 

(๔) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและ
เขารับการพัฒนาตามหลักสูตรท่ีกำหนดท่ีเชื่อมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 

(๕) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
รูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

(๖) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมี
ความรูทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ทักษะสื่อสารภาษาท่ี ๓ สอดคลองกับภารกิจและหนาท่ีของตน(๗) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม พัฒนา และยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ 
โดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR)
ตามเกณฑท่ีกำหนด 

(7) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูใหสามารถออกแบบการเรียนรู การ
จัดการเรียนรู ให สอดคลองกับการวัดประเมินผลท่ี เนน ทักษะการคิดข้ันสู ง (Higher Order Thinking)  
ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

(8) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการ
เรียนรูสำหรับผูเรียนท่ีมีความแตกตาง (Differentiated Instruction) 

(9) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสราง
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 

(๑0) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมและพัฒนาครู ใหมีความรูความสามารถจัดการ
เรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๑1) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสำหรับผูเรียน
ท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(๑2) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาตนเองผานระบบ Onlineและแบบ Face - to - Face Training 
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(๑3) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน
ประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความมุงหมาย และหลักการ
จัดการศึกษาขอกำหนดดานคุณภาพ และแผนการศึกษาแหงชาติ 

(๑4) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปน
เครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ตั้งแตการจัดทำฐานขอมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

๑) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผานระบบดิจิทัล เพ่ือใชในการพัฒนาผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 

๒) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาท่ีขาดแคลน เชน การพัฒนา
ทักษะการคิดข้ันสูง การจัดการศึกษาสำหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ และผูเรียนท่ีมีความแตกตาง เปนตน 

๓) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องผานระบบดิจิทัล 

๔) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภทท้ังระบบ 

๕) พัฒนาครูใหมีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร (Coding) 
 

นโยบายท่ี ๔  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
และการลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

บทนำ 
 นโยบายการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา เนนการสรางโอกาสใหเด็กวัยเรียน และผูเรียนทุกคนเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
ท่ีเปนมาตรฐานเสมอกัน ไมวาผูเรียนจะยาก ดี มี จน จะอยูในพ้ืนท่ีใดของประเทศ อยูในชุมชนเมือง พ้ืนท่ีหางไกล
ทุรกันดาร หรือกลุมเปาหมายท่ีตองการการดูแลเปนพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศ โดย 
สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) สรางกลไกความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ในทุกระดับตั้งแตระดับองคกร
ปกครองทองถ่ินหรือตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และสวนกลาง สรางมาตรฐานสถานศึกษา
ตามบริบทของพ้ืนท่ี จัดสรรงบประมาณแผนดินเพ่ือสนับสนุนใหเด็กวัยเรียนทุกคนอยางเพียงพอ และเหมาะสม 
สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้ง
ของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทาง 
การศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสม สอดคลองกับความตองการ
จำเปนในการจัดการศึกษาสำหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายใน
การดำเนินการและงบลงทุนใหสถานศึกษาตามความจำเปน ตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
มาใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผู เรียน เพ่ือใหผู เรียนสามารถใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง 
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกันสิทธิ 
การไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 
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เปาประสงค 

๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 

๒. สถานศึกษากับองคกรปกครองทองถ่ิน ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับพ้ืนท่ี รวมมือ
ในการจัดการศึกษา 

๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนท่ี 
๔. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง 

โดยคำนึงถึงความจำเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา 
๕. งบประมาณเพ่ือเปนคาใชจาย และงบลงทุนแกสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพ่ือใหสถานศึกษา

บริหารงานจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
๖. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือใหผูเรียนไดมีโอกาสเขาถึงบริการ 

ดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๗. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกันสิทธิการไดรับการศึกษา 

ท่ีมีคุณภาพของประชาชน 

ตัวช้ีวัด 
๑. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน 
๒. ผูเรียนทุกคนไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ

ขอเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา  
และความตองการจำเปนพิเศษสำหรับผูพิการ 

๓. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใชเปนเครื่องมือ
ในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ 

๔. ครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใชเปนเครื่องมือ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน 

๕. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบท ดานประเภท ขนาด และพ้ืนท่ี 
๖. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ 
๘. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใชในการวางแผนจัดการเรียนรู

ใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
๑. สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(๑) สงเสริม สนับสนุนใหมีความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน 
หนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

(๒) จัดทำฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงขอมูล ศึกษา วิเคราะห  
เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน 



31 
 
  ๑.๒ สถานศึกษา 

(๑) รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี หนวยงานท่ีเก่ียวของ และภาคเอกชน วางแผนการจัด
การศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

(๒) รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน เอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของระดับ
พ้ืนท่ี จัดทำแผนการรับนักเรียนทุกระดับ  

(3) รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนไดเขาถึงบริการ 
การเรียนรูไดอยางท่ัวถึงครบถวน 

(4) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคสวนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนใหสามารถใชรวมกับไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(5) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี สนับสนุนใหผูเรียนท่ีอยูหางไกลไดเดินทางไปเรียน
อยางปลอดภัยท้ังไปและกลับ 

๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ใหมีคุณภาพ และมาตรฐานตาม
บริบทของพ้ืนท่ี 
 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

 (๑) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาใหมีคุณภาพในดานตางๆ เชน  
๑) มาตรฐานดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก  
๒) มาตรฐานดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๓) มาตรฐานดานระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา  
๔) มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลDigital Technology เปนตน การกำหนดมาตรฐาน

สถานศึกษาดานตางๆ ดังกลาวใหพิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร ประเภท และขนาดของ
สถานศึกษา เปนสำคัญ 

(๒) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตำบล ระดับอำเภอ 
ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ใหมีคุณภาพ และตามมาตรฐานท่ีกำหนด โดยเนน
สถานศึกษาระดับตำบล โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนท่ีหางไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  

(๓) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 

 
๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนทุกกลุม และสถานศึกษาทุกประเภท  อยางเหมาะสม และ

เพียงพอ 
 เปนมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ำ และสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงการบริการการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพ่ือใหเด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเปนตามสภาพพ้ืนท่ี
ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือชวยเหลือผูขาดแคลน
ทุนทรัพย จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการ
จำเปนในการจัดการศึกษาสำหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจาย 
ในการดำเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาอยางเหมาะสม และเพียงพอ 
  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(๑) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษา วิเคราะห ความเหมาะสมของงบประมาณในการ
สนับสนุนใหกับผูเรียน และสถานศึกษา อยางเหมาะสม และเพียงพอ สอดคลองกับสถานภาพและพ้ืนท่ี 
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(๒) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณ
การศึกษาอยางอิสระ โดยรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของในพ้ืนท่ีประกอบการจัดทำแผนงบประมาณกอนเสนอ
หนวยงานตนสังกัด 

(๓) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทาง
การศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณใหเด็กวัยเรียนกลุมขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

(๔) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สนับสนุน
กระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ และติดตาม กำกับการใชจายงบประมาณของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
และมีความโปรงใส 

๔. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียน 
  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(๑) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบโครงขายสื่อสาร
โทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 

(๒) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และ
อุปกรณท่ีใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital Literacy) แกผูเรียน 

(๓) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียน
ใหเปนหองเรียนท่ีประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรูแกผูเรียน 

(๔) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) สำหรับ
ผูเรียนทุกระดับอยางเหมาะสมเพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองนำไปสูการสรางการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

(๕) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) และ
พัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครูอยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการจัด
กระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๖) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาใชเทคโนโลยีการเรียน
การสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน (Distance Learning Technology: DLT) 
 

นโยบายท่ี ๕  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
บทนำ 
 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดนอมนำศาสตร
ของพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผลมีภูมิคุมกัน” มาเปน
หลักในการจัดทำยุทธศาสตรชาติควบคูกับการนำเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ัง ๑๗ เปาหมาย มาเปนกรอบ
แนวคิดท่ีจะผลักดันดำเนินการเพ่ือนำไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติดานสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือ ระหวางกันท้ังภายในและภายนอก
ประเทศอยางบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศนเพ่ือใหประเทศไทย“เปนประเทศพัฒนาแลวมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
ท่ีดีท่ีสุดในอาเซียนภายในป พ.ศ. ๒๕๘๐”ดังนั้น นโยบายดานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับวิสัยทัศน
ดังกลาว จึงไดนอมนำศาสตรพระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ท้ัง ๑๗ เปาหมายมาเปนหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการจัดสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักการดังกลาว บนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ 
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สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสำคัญกับการสรางสมดุลท้ัง ๓ ดาน ไมใหมากหรือนอยจนเกินไป อันจะ
นำไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 

เปาประสงค 
๑. สถานศึกษา นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสำนึกดานการผลิตและบริโภค  

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
๒. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บขอมูลดานความรูเรื่อง   

ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกตใชในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 
๓. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑการผลิตและบริโภค  

สูการลดปริมาณคารบอนในโรงเรียนคารบอนต่ำสูชุมชนคารบอนต่ำ 
๕. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเปนหนวยงาน

ตนแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือใหมีบริบทท่ีเปนแบบอยางเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน
และชุมชน 

๖. สถานศึกษามีนโยบายสงเสริมความรูและสรางจิตสำนึกและจัดการเรียนรูการผลิตและบริโภคท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

๗. สถานศึกษาตนแบบนำขยะมาใชประโยชนเพ่ือลดปริมาณขยะ  
๘. มีสถานศึกษานวัตกรรมตนแบบในการนำ 3RS มาประยุกตใชในการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม  
๙. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  มีการทำนโยบายการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ตัวช้ีวัด 
๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู ท่ีถูกตองและสรางจิตสำนึกดานการผลิต

และบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนำไปปฏิบัติใช ท่ีบานและชุมชนเชน การสงเสริมอาชีพท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ 

๒. สถานศึกษามีการนำขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและมี
สงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคารบอนท่ีโรงเรียนและชุมชน 

๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนำขยะมาใชประโยชน
รวมท้ังสอดแทรกในสาระการเรียนรูท่ีเก่ียวของ 

๔. นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรูดาน
การลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนแหลงเรียนรู และตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนไดออกไซต ในการดำเนิน
กิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและท่ีบาน และขอมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper less  

๖. ครู มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยดานการสราง
สำนึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได 

๗. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมท่ีผานกระบวนการคิดมาประยุกตใชในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู และประยุกตใชในชีวิตประจำวันและชุมชนไดตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

๘. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานท่ีใหเปน
สำนักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน 
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มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 

๑. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดำเนินทางการใหองคความรูและสราง
จิตสำนึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๒. จัดทำคูมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืนๆ 
๓. จัดทำเกณฑการประกวดโรงเรียนคารบอนต่ำและชุมชนคารบอนต่ำและพัฒนาวิทยากรใหความรู

เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) สูสังคมคารบอนต่ำ 
๔. พัฒนาวิเคราะหแผนการจัดการเรียนและจัดทำหนวยการเรียนรูในเรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการเก็บขอมูลการลดกาซท่ี
มีผลตอปรากฏการณภาวะเรือนกระจก เชน คารบอนไดออกไซด ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปลอย
คารบอนไดออกไซดในการดำเนินชีวิตประจำวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสูชุมชน 

5. พัฒนาตอยอดและขยายผลศูนยการเรียนรูลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
6. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการใหความรูและแนวทางการจัดการเรียนรู กิจกรรม เรื่องการผลิต

และบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน  
7. จัดสรรงบประมาณดำเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ เพ่ือดำเนินการตอยอดขยาย

ความรูและสรางเครือขายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมตอหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
8. สนับสนุน สงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงคใหมีการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ

ยกระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีตนแบบและสถานศึกษาดานการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและสถานศึกษาท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม (Green office) 

9. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำรองขยายผล สงสถานศึกษาตนแบบดานการพัฒนา ดานการผลิต 
และบริโภค ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมท้ังระบบเชนการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเบอร ๕ และผลิตภัณฑท่ีมีฉลากและ
สัญลักษณเบอร ๕ เพ่ือลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสำนักงานและสถานศึกษา 

๑0. สงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

๑1. ขยายผลผานระบบ DLTV สงเสริมความรูเรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอ
ความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสูสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอมท่ีดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและฉลากท่ีแสดงสัญลักษณท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๑2. พัฒนานวัตกรรมโดยใชกระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนำขยะมาใช
ประโยชนในรูปแบบผลิตภัณฑและพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย ลดการใชเผาและลดใชสารเคมี 
สูโรงเรียนปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๑3. ขยายผลจากโรงเรียนคารบอนต่ำสูชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอมดี Green city
ดานพลังงาน การจัดการขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๑4. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียน โรงเรียนไดศึกษา เรียนรูจากแหลงเรียนรูโรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนวยงานสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพ่ือนำความรูมาประยุกตใชและจัดทำโครงงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

๑5. สงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรูอาชีพท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา  จัดคายเยาวชน
วัยซนลดคารบอนเพ่ือโลก   

๑6. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาท้ังในระบบออนไลนและนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกขอมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธและจัดพิมพ เว็บไซต ผลงานเพ่ือเผยแพรและเปนตนแบบ สรุปผลรายงาน 
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นโยบายท่ี ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
บทนำ 
 นโยบายดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เปนนโยบายจุดเนนท่ีสำคัญ 
เนื่องจากเปนนโยบายท่ีกระจายอำนาจการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระ 
ในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมท้ังดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป และปรับบทบาทภารกิจของหนวยงานท้ังระดับสำนักงาน 
ท้ังสวนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสรางของหนวยงานทุกระดับต้ังแตสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และสำนักงานสวนกลาง ใหมีความทันสมัย พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู
ตลอดเวลา หนวยงานสำนักงานเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีดิจิทัลDigital Technology เชน Cloud Technology Big 
Data Technology และ Communication Technology เปนตน มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
ท้ังระบบ มีความโปรงใส ตรวจสอบได พรอมท้ังปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถและเปดโอกาสให
ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

เปาประสงค 
๑. สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม  

ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป 
๒. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตองปรับเปลี่ยนใหเปนหนวยงานใหมีความทันสมัย พรอมท่ีจะปรับตัว

ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 
เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. หนวยงานทุกระดับ มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล  

๔. หนวยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณดานการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน 

๕. หนวยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 

ตัวช้ีวัด 
๑. สถานศึกษาไดรับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ  
๒. สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดรับการพัฒนาใหเปนหนวยงานท่ีมีความทันสมัย 

ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุม
ทุกตำบล 

๓. สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิ ทัล (Digital 
Technology) มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ 

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. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลท่ีสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตางๆ นำไปสูการวิเคราะห
เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

๘. สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา 

๙. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถใชในการวางแผนการจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
 ๑. ใหสถานศึกษา หรือ กลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษาเปนมาตรการ
กระจายอำนาจใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 
ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป โดย
ดำเนินการเปนรายสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษา อาจดำเนินการเปนรายดานหรือทุกดานได 
  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
  (๑) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษา วิเคราะห หลักเกณฑ รูปแบบ หนาท่ี อำนาจ และ
โครงสรางการกำกับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา 
  (๒) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษา วิเคราะห หนาท่ีและอำนาจ องคประกอบ จำนวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของ
สถานศึกษา หรือของกลุมสถานศึกษา โดยใหคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเปนอิสระของสถานศึกษา 
หรือกลุมสถานศึกษา ใหมีความหลากหลายและความแตกตางของสถานศึกษารวมถึงความตองการ 
และขอจำกัดของแตละพ้ืนท่ี 
  (๓) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาจัดหา
เจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุนงานดานธุรการ ดานการเงิน การบัญชีและพัสดุ และดานบริหารงานบุคคล 
เพ่ือมิใหงานดังกลาวเปนภาระท่ีเกินสมควรแกครู ผูปฏิบัติหนาท่ีการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 
  (๔) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอปฏิบัติให
สอดคลองกับการกระจายอำนาจใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัด
การศึกษา 
  (๕) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการสงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษาใหมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (๖) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีระบบการบริหาร
จัดการท่ีหลากหลาย เชน การบริหารจัดการแบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เปนตน 
  (๗) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของทุกคนใน
ชุมชน เปนศูนยกลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
  (๘) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการ
ปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  (๙) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหมีการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และ
พัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัด
การศึกษา 
  (๑๐) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดอบรม พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณสมบัติ 
สมรรถนะ และความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณท่ีจำเปนสำหรับการปฏิบัติหนาท่ี 
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  (๑๑) สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาไดรับการกระจายอำนาจใหอยางเปนอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ
ดานการบริหารงานท่ัวไป โดยดำเนินการเปนรายสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษา อาจดำเนินการเปนรายดาน
หรือทุกดานได 
  (๑๒) สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือทำหนาท่ี
สงเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒. พัฒนาสำนักงานสวนกลาง และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนหนวยงานมีความทันสมัยอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  เปนมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานท้ังระดับสำนักงานสวนกลาง 
และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปนหนวยงานท่ีทันสมัย พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยูตลอดเวลา มีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เปนหนวยงาน
ท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(๑) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปนหนวยงานท่ีทันสมัย 
มีหนาท่ี สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(๒) สงเสริม สนับสนุน ใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใชระบบการบริหารจัดการท่ีมุงเนนคุณธรรม
และความโปรงใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

(๓) สงเสริม สนับสนุน ใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใชในการบริหารงาน 

(๔ ) ส ง เสริมการบริหารจัดการเขต พ้ืน ท่ีการศึกษาโดยใช พ้ื น ท่ี เป นฐาน  (Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs” 

(๕) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนท่ี 
(๖) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขตกลุมโรงเรียน ฯลฯ 
(๗) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ีตอบสนอง

ความตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี 
(๘) สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ และมีสวนรวม

รับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
(๙) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 ๓. ปฏิรูปการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสูผูเรียน และสถานศึกษา 
  เปนมาตรการท่ีเนนการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนผูเรียนทุกคน สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ีตองการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยัง
ผูเรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเปนเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาประสงค
ดังกลาว โดยสามารถพิสูจนตัวตนของผูเรียนท่ีรับจัดสรรงบประมาณไดอยางถูกตอง ลดความซ้ำซอนในการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนผูเรียน สามารถกำหนดเง่ือนไขการจัดสรรงบประมาณใหแกผูเรียนกลุมตางๆ ไดอยางถูกตอง 
และสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(๑) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผูเรียนและ
สถานศึกษาโดยตรง  

(๒) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
อุดหนุนผูเรียนและสถานศึกษาโดยตรง  

(๓) พัฒนาและประยุกตใช ระบบไบโอเมทริกซ (Biometric) ในการพิสูจนตัวตนของผูเรียนเพ่ือลด
ความซ้ำซอนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทำการแลกเปลี่ยนขอมูลนักเรียนรายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย  

(๔) พัฒนาระบบเบิกจายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผูเรียน และสถานศึกษา โดยผานระบบธนาคาร 
 ๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานท่ีเปนดิจิทัลเขามา
ประยุกตใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
  เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารอยางเปนระบบ นำไปสูการนำเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Technology)   
เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอ่ืนๆ 
ท่ีจำเปน มาวิเคราะหเพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และ
ความถนัด และสามารถวิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศนำ Cloud 
Technology มาใหบริการแกหนวยงานทุกระดับท้ังระดับ IaaSPaaSและ SaaSและพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล 
(Digital Platform) ระบบบริหารงานสำนักงาน เชน ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ 
ระบบสารบรรณ เปนตน เพ่ือเจาหนาท่ีสามารถใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันท้ังองคกร 
  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(๑) ศึกษา วิเคราะห นำ Cloud  Technology มาใหบริการหนวยงานในสังกัดในรูปแบบ Private 
Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ท้ังในระดับ IaaSPaasและ SaaS 

(๒) ศึกษา วิเคราะห นำ Big Data Technology มาใชในการเชื่อมโยงขอมูลของนักเรียนใน
ฐานขอมูลตางๆ เพ่ือนำมาวิเคราะห คุณภาพของผูเรียนในมิติตาง ๆ 

(๓) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา
ท้ังระบบพรอมใหบริการ (Services) เชื่อมโยงขอมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนและบูรณาการขอมูลภาครัฐท้ังภายในและ
นอกสังกัดอีกท้ังยังเปนระบบกลางสำหรับใชในการพิสูจนยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทำงานรวมกับ
แพลตฟอรมดิจิทัลตาง ๆ 

(๔) พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเชื่อมโยง และ
บูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยการเชื่อมโยงขอมูล
รายบุคคลท่ีเก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต เปนฐานขอมูลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดออน จุดแข็ง และ
ศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

(๕) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) ดานการเรียนรูของผูเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ดานการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือใหสอดคลองกับความกาวหนาในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา 
ระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคล จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ นำไปสูการพัฒนาฐานขอมูลประชากรดานการศึกษาของประเทศ 
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สวนท่ี 3 
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 
 

นโยบาย โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

นโยบายที่ ๑  ดานการจัด
การศึกษาเพือ่ความมั่นคง
ของมนุษยและของชาติ 
 

1. นิเทศติดตาม การจัดการเรียนรูที่นอมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 
   และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ในโรงเรียนสังกัด สพม.30 
2. ลูกเสืออาสาพัฒนา ทำความดีและบำเพ็ญประโยชน 
 

50,000 
 
14,300 
 

นายปรีดา  นิตยารส 
 
นายกันตชย  ธุลีจันทร 
 

นโยบายที่ ๒  ดานการจัด
การศึกษาเพือ่เพิ่ม
ความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ 

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

150,000 
75,000 
 
376,960 
221,900 
 
199,300 
 
 
 
198,000 
322,870 

นางศศิธร โพธิ์ออนแยม 
นายปรีดา  นิตยารส 
 
นายบุญยฤทธิ ์ปยะศรี 
นายบุญยฤทธิ ์ปยะศรี 
 
นายกรเกง กล่ินไธสงค 
 
 
 
นางวนิชา ประยูรพันธ 
นางวนิชา ประยูรพันธ 
 

นโยบายที่ ๓ ดานการ
พัฒนาและสรางเสริม
ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย 

1. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปการศึกษา 2563 
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยนวัตกรรมของการวิจัยและพัฒนา 
   เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ ปการศึกษา 2563 
3. การสนับสนุนการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู และเคร่ืองมือการ 
   วัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนที่สอดคลองตามแนวทางการ 
   ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA : The Programme  
   for International Student Assessment) 
4. การพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
5. พัฒนาระบบงานนิเทศการศึกษา 
6. การพัฒนาสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร สูทักษะการเรียนรูในศตวรรษ 
   ที ่21 (3R8C) 
7. การพัฒนาการจัดการเรียนรูที่มุงเนนทักษะชีวิต 
8. การพัฒนาครูผูสอนการจัดการเรียนรูสุขภาวะในโรงเรียน 
9. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
10. พัฒนาสมรรถนะสำคัญของผูเรียนเชื่อมโยงอาชพีและมีงานทำ 
      ตามคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
11. ลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง  
      (Active Learning) 
12. แขงขันกีฬานักเรียนมธัยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  
      (กีฬานักเรียนโซนหบุเขา) คร้ังที่ 44 
13. พัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา  
      Digital Technology 
14. การปองกันควบคุมและกำกับติดตามการแพรระบาด 
      ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
15. ฝกอบรมทบทวนผูบังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา ประจำป 2563 
16. พัฒนาผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชพี 
 

- 
- 
 
- 
 
 
 
- 
238,420 
25,000 
 
50,000 
45,000 
123,000 
40,000 
 
65,600 
 
291,170 
 
- 
 
89,760 
 
40,000 
602,000 

นายบุญยฤทธิ ์ปยะศรี 
นายบุญยฤทธิ ์ปยะศรี 
 
นายกรเกง กล่ินไธสงค 
 
 
 
นางวนิชา ประยูรพันธ 
นายบุญยฤทธิ ์ปยะศรี 
นายปรีดา  นิตยารส 
 
นายปรีดา  นิตยารส 
นายปรีดา  นิตยารส 
นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูม ิ
นางปรียารัตน ขาวปน 
 
น.ส.ปภาวรา ประเสริฐ 
 
นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ 
 
นายชาตรี ทวีนาท 
 
นายชาตรี ทวีนาท 
 
นายกันตชย  ธุลีจันทร 
นางวิไลลักษณ ชา 
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นโยบาย โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

นโยบายที่ ๔ ดานการสราง
โอกาสในการเขาถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐาน และการลดความ
เหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 

1. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา 
2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
3. การพัฒนาครูผูสอน ผลิตส่ือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู 
4. การพฒันาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
5. พัฒนาบุคลากรสารสนเทศทางการศึกษาฐานขอมูล Big Data 
6. อบรมพัฒนาบุคลากรดานการบริหารจัดการโดยใชระบบสนับสนุน 
    การบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++(Smart Area) และการบริหาร 
    จัดการศึกษา SMAA (Smart School) 
7. เตรียมความพรอมการจัดการควบคุมภายใน การประเมิน ติดตาม 
    มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ และพฒันามาตรการปรับปรุง 
    ประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    มัธยมศึกษา เขต 30 
8. ประชุมชี้แจงผูบริหารโรงเรียนและครูแนะแนวตามโครงการ 
    เพิ่มทักษะดานอาชพีแกนกัเรียนครอบครัวยากจนที่ไมไดเรียนตอ 
    หลังจบการศึกษาภาคบังคับ 
9. สรางโอกาสทางการศึกษา 

100,000 
75,000 
85,000 
75,000 
30,000 
67,250 
 
 
24,000 
 
 
 
7,000 
 
 
11,550 

น.ส.ปภาวรา ประเสริฐ 
น.ส.ปภาวรา ประเสริฐ 
นายปรีดา  นิตยารส 
นายปรีดา  นิตยารส 
นายชาตรี ทวีนาท 
นายชาตรี ทวีนาท 
 
 
นายชาตรี ทวีนาท 
 
 
 
น.ส.ธัญพร ตรีมูรติ 
 
 
น.ส.ธัญพร ตรีมูรติ 
 

นโยบายที่ ๕ ดานการจัด
การศึกษาเพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 
 

1. ลูกเสืออาสาพัฒนา ทำความดีและบำเพ็ญประโยชน 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการนกัเรียนแกนนำดานการกำจัดขยะ 
    และอนุรักษส่ิงแวดลอม 

- 
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. สงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามวีินัย  
    มีคุณคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ รอบรู 
    ระเบียบกฎหมาย โปรงใสไมทุจริต 
5. พัฒนาการบริหารจัดการ และการเพิม่ประสิทธิภาพ 
    ในการตรวจสอบภายใน 
6. เตรียมการดำเนินงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจนโยบาย 
    และแผนการศึกษา 
 

281,140 
 
370,000 
 
167,950 
303,060 
 
 
64,420 
 
70,000 

นางกาญจนสุดา จีรภัทรอติชยั 
 
นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูม ิ
 
นางวิไลลักษณ ชา 
ส.ต.อ.สมพร ฟุงสกุล 
 
 
น.ส.สมจิตร  ต้ังเพียร 
 
นายเอกชยั  ออทอง 
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โครงการ  นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญา
   ของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนสังกัด สพม.30 
สอดคล้องยุทธศาตร์ชาติ ข้อ 1. การสร้างความมั่นคง   
นโยบาย สพฐ.    ข้อ 1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์ชาติ   
ตัวชี้วัด สพฐ.     ข้อ 6. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10  
   และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ตามท่ีกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ       ข้อ 1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบาย  
   รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ข้อ 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบาย  
   รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กิจกรรม  กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม 
ลักษณะโครงการ / งาน  (✓) ต่อเนื่อง      (    )   ใหม ่
ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2563 – กันยายน 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา   
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีดา นิตยารส ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
.............................................................................................................. ........................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล                       

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้
กำหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 
– 2579) และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยนโยบาย 6 ด้าน ได้แก่ นโยบายที่ 1 ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือความม่ันคง นโยบายที่ 2 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา    

จากความสำคัญของนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในนโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมันคง ที่มีเป้าประสงค์ให้ผู้เรียน 
มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เพ่ือให้การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สอดคล้องตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
จึงต้องมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานตาม
นโยบาย   ซึ่งเป็นบทบาทของเขตพ้ืนที่การศึกษา   ตลอดจนการส่งเสริม  สนับสนุน การจัดดำเนินงานของ
สถานศึกษาให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย 
จุดเน้น มาตรการที่กำหนด จึงจัดทำโครงการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 
10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนสังกัด สพม.30 นี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์                                          
      2.1 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในสังกัด สพม.30  
 2.2 เพ่ือส่งเสริม ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกัด สพม.30  
 

3. เป้าหมาย (Out put) 
       3.1 เชิงปริมาณ 

              3.1.1 ครผูู้สอนทีจ่ัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
              3.1.2 โรงเรียนในสังกัด สพม.30 จัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

      3.2 เชิงคุณภาพ 
             3.2.1 ครจูัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             3.2.2 สถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             3.2.3 ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

4.  วิธีดำเนินการ 

   
5.   ระยะเวลาดำเนินการ  มีนาคม 2563 – กันยายน 2563 
 
 
 
 

 

 
ขั้นตอนการดำเนินการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ 
หมายเหต ุ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. 
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) 
- เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกจิกรรม 
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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 แหล่งงบประมาณ 
รวม  ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ขั้น P : Plan…ประชุม เตรียมเอกสาร - - - - 
2. ขั้น D : Do… ดำเนินการกิจกรรม  - - 50,000 50,000 
3. ขั้น C : Check…. นิเทศ ติดตาม ประเมิน - - - - 
4. ขั้น A : Act…รายงานสรุปผล - - - - 

รวม - - 50,000 50,000 
  

6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ 
 

กิจกรรม  กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม 

งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสตูร) 

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 

ครั้งที่ 

จำนวน (คน) 
วัน
หรือ 
ชม. 

อัตรา
ที่ตั้ง 

รวมเงิน 

สถานที่ดำเนินการ 
ประเภท 
ก (ระดับ 
9 ขึ้นไป) 

ประเภท ข 
(ระดับ 8 
ขึ้นไป) 

บุคคล 
ภายนอก 

รวม ราชการ เอกชน 

รวมทั้งสิ้น        50,00
0 

✓  
งบรายจ่าย... 50,000  บาท           
1. โครงการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ที่
น้อมนำพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 และ
หลักปรัชญา  
 ของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียน
สังกัด สพม.30 

1        1  
   ค่าใช้จา่ยในประเทศ           
- ค่าสัมมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรฐั)           
- ค่าสัมมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)           
- ค่าอาหารกลางวัน           
- ค่าอาหารเย็น           
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           
- ค่าเบี้ยเล้ียง   6   10 240 14,40

0 
  

- ค่าเช่าที่พกั           
- ค่าพาหนะ           
- ค่าวัสด ุ   1   1 5,600 5,600 

100 
  

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง   6   10 500 30,00
0 
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7. การประเมินผล  
 7.1 ประเมินผลการดำเนินโครงการ 
 7.2 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการของสถานศึกษา 
 7.3 ตัวชีว้ัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์ 

7.3.1 เชิงปริมาณ 
     1) ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดการเรียนรู้ที่น้อมนำ
พระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
     2)  ร้อยละโรงเรียนในสังกัด สพม.30 จัดการ
เรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เชิงปริมาณ 
100 % 

 
 

100 % 
 

 
 

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

7.3.2 เชิงคุณภาพ 
   1)  ครจูัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบาย
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
   2)  สถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนที่
น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
100 % 

 
 

100 % 

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

 
7.4 เครื่องมือประเมินโครงการ     

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
1) ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร หาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตามผล 

1.  แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม 
2.  แบบสอบถาม 

 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

8.1.1 ความร่วมมือของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
8.1.2 ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ 

8.2.1  เพ่ิมมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วม
โครงการ 
8.2.2 พิจาณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ ์
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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 
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โครงการ   ลูกเสืออาสาพัฒนา ทำความดีและบำเพ็ญประโยชน์ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
     ข้อ ๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
                                          สิ่งแวดล้อม 
นโยบาย สพฐ.              นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
            นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด สพฐ.              ข้อ 1, 2, 3, 6 และ 7 (นโยบายที่ 1) 
   ข้อ 1 และ 2 (นโยบายที่ 5) 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2562 – กันยายน ๒๕๖3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา   
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกันต์ชย  ธุลีจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

เบอร์ติดต่อ 0844791831 
_________________________________________________________________________________ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมและ
พัฒนากิจการลูกเสือ เน้นการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนโดยกระบวนการลูกเสือ สนับสนุนสนับสนุน
การจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 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 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ จึงจัดทำ “โครงการลูกเสืออาสาพัฒนา ทำความดีและ
บำเพ็ญประโยชน์” เพ่ือน้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การ
ปฏิบัติผ่านกิจกรรมลูกเสือ โดยการเน้นให้ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมด้านการพัฒนา 
ทำความดี และบำเพ็ญประโยชน์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน 
เสริมสร้างทักษะชีวิต จิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
  
2. วัตถุประสงค์    

2.1 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมนำพระบรม 
ราโชบายสู่การปฏิบัติ โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ  

2.2 เพ่ือให้ได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน  
2.3 เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต และเสริมสร้างจิตอาสาในการพัฒนา ทำความดี และบำเพ็ญตนให้เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม รักษ์สิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 
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  2.4 เพ่ือเป็นการเผยแพร่กิจกรรมลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
   
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
ทุกรูปแบบได ้

๔.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
๑ การเตรียมจดัทำโครงการ 1.1 จดัเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.2 ขออนุมัตโิครงการ 
1.3 แต่งตั้งคณะทำงาน 

พ.ย. 62 - ธ.ค. 62 /สพม.30 

๒ การดำเนินงานตามโครงการ 2.1 เชญิวิทยากร/เชิญผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
2.2 ประสานผูเ้กี่ยวข้อง 
2.3 เตรยีมสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ ์
2.3 ดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ 

ม.ค. 63 - ต.ค. 63 /สพม.30 ,สถานท่ีจัด
กิจกรรมโครงการ 

3 การกำกับติดตามโครงการ 3.1 กำกับติดตามผูเ้ข้าร่วมโครงการ ต.ค. 63 /สพม.30 

4 การทบทวน สะท้อนผล ประเมินผล 4.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
4.2 รายงานผลโครงการต่อผู้บริหาร 

ต.ค. 63 /สพม.30 
ต.ค. 63 /สพม.30 

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

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่ใช้ เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑ กิจกรรมที่ ๑ – ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสวยงาม 

                   ถนนสายชัยภูมิ - ตาดโตน 
3,100    

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มือ้ๆละ 35 บาท 
  (80 คน x 35 บาท) 

2,800  2,800  

 - ค่าจ้างเหมาทำป้ายโครงการ (ไวนิล ขนาด 3 x 1 ม.) 300   300 
2 กิจกรรมที่ 2  - พัฒนาท้องถิ่น บำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

                    สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า และศาลเจ้าพ่อพญาแล 
2,800    

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มือ้ๆละ 35 บาท 
  (80 คน x 35 บาท) 

2,800  2,800  

3 กิจกรรมที่ 3  - พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
                    โรงเรียนบ้านข้ีเหล็กใหญ ่

2,800    

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มือ้ๆละ 35 บาท 
  (80 คน x 35 บาท) 

2,800  2,800  

4 กิจกรรมที่ 4  - พัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 2,800    
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                    หนองหลอด และวัดบ้านหนองหลอด 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มือ้ๆละ 35 บาท 

  (80 คน x 35 บาท) 
2,800  2,800  

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่ใช้ เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
5 กิจกรรมที่ 5 – พัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดชัยภูมิวนาราม 

                   (วัดป่า) 
2,800    

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มือ้ๆละ 35 บาท 
  (80 คน x 35 บาท) 

2,800  2,800  

รวม 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. ตั้วช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
   

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
วิธีประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมิน 

7.๓.1 เชิงปริมาณ 
   1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน 
(ต่อครั้ง/ต่อวัน)  
   2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
       โครงการ 
 

 
1. ร้อยละ 100 
2. ร้อยละ 80 
 

 
1. การร่วมกิจกรรม.  
2. การสอบถาม 

 
1. บัญชีลงเวลา 
2. แบบสอบถาม 

7.๓.๒ เชิงคุณภาพ 
   ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถทำกิจกรรมด้านการ
พัฒนา ทำความดี และบำเพ็ญประโยชน์ 
เสริมสร้างทักษะชีวิต มีจิตอาสาต่อสังคม 
รักษ์สิ่งแวดล้อม และรับมือภัยคุกคาม   
ทุกรูปแบบได้ 
 

 
ร้อยละ 100 

 
๑. การสังเกต 
๒. การปฏิบัต ิ
 

 
๑. แบบสังเกต 
๒. ตรวจผลงานจากการปฏิบัติจรงิ 
 

  
 



๔๙ 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การ
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 พัฒนาทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
สอดคลองยุทธศาตรชาติ ขอ 2  การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
นโยบาย สพฐ.             นโยบายท่ี 2  การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ตัวช้ีวัด สพฐ.              ขอ 1 จำนวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีทักษะความรูท่ีสอดคลองกับ 
                               ทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 
ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน  – กันยายน 2563 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   
   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางศศิธร  โพธิ์ออนแยม  ตำแหนง ศึกษานิเทศก  เบอรติดตอ 061-9495885 
 
1. หลักการและเหตุผล 
              สังคมโลกยุคปจจุบัน เปนสังคมแหงการเปลี่ยนแปลง เปนสังคมของการพัฒนา และภารกิจท่ีสำคัญ     
ในการพัฒนาประชากรของชาติไทย ตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของรัฐบาลจากยุทธศาสตรชาติ    
(พ.ศ. 2561-2580)  มีจุดเนน “ใหคนไทยในอนาคตจะตองมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดี   
รอบดานและ มีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี  
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง ตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืนๆ 
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” หนวยงานท่ีรับผิดชอบทุกระดับจึงไดมีการกำหนดนโยบายรองรับเพ่ือ
เปนการเตรียมความพรอมท่ีจะเขาสูยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งสำคัญท่ีจะพัฒนา
ประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุมเปาหมาย ซ่ึงตามนโยบายดังกลาวจะเห็นไดวา ทักษะการใชภาษาตางประเทศ
ของประชากรไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 ก็มีความจำเปนมากข้ึน เพ่ือการติดตอสื่อสาร 
ในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ และการศึกษาตอในระดบัท่ีสูงข้ึน ดังนั้น จึงมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีสถานศึกษา
ทุกแหงตองสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน พัฒนาทักษะการใชภาษา เพ่ือการสื่อสาร
ของตนเอง พัฒนาหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู การใชสื่อนวัตกรรม การวัดและประเมินผล ตลอดจนเทคนิคใน
การถายทอดความรูผานกระบวนการจัดการเรียนรูไปยังผู เรียนเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด และผู เรียนก็ตอง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการเรียนรู และ แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารท่ัวโลก ใหทันสมัยและเหมาะสม เพ่ือการพัฒนา
ต น เ อ ง  
อันจะสงผลตอการพัฒนาสังคม และประเทศชาติเปนลำดับ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  
จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการพัฒนาทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสาร ใหกับครูผูสอนไดนำไปใชพัฒนานักเรียนใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2. วัตถุประสงค 
    2.1 เพ่ือใหครูผูสอนภาษาอังกฤษไดรับการพัฒนาเทคนิคและสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูผานกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
    2.2 เพ่ือปรับทัศนคติและเปดโลกทัศนในการเรียนภาษาอังกฤษและ ภาษาท่ี 3 ของผูเรียนใหกวางข้ึน และ
สามารถใชภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 เพ่ือการสื่อสารและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเองใหสูงข้ึน 
    2.3 เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอม ท่ีสงเสริมสนับสนุน ใหผูเรียนได
เรียนรูและฝกทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3.  เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ 

          3.1.1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ทุกโรงเรยีน 
          3.1.2 ครูผูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนละ 2 คน เขารับการพัฒนาและนำไปขยายผล 
          3.1.3 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
    3.2 ดานคุณภาพ 

3.2.1 ครูผูสอนภาษาอังกฤษไดรับการพัฒนาเทคนิคและสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูผานกิจกรรม    
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 

3.2.2 ผูเรียนไดรับการปรับทัศนคติและเปดโลกทัศนในการเรียนภาษาอังกฤษและ ภาษาท่ี 3 ใหกวางข้ึน 
และสามารถใชภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 เพ่ือการสื่อสารและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเองใหสูงข้ึน 
          3.2.3 สถานศึกษาจัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอม ท่ีสงเสริมสนับสนุน ใหผูเรียนไดเรียนรูและ    
ฝกทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.  วิธีดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานท่ีการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ข้ันตอน ระยะเวลา/สถานท่ีดำเนินงาน 
1 เตรียมความพรอม 

การดำเนินงาน 
1.1 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการฯ 
1.2 จัดทำบันทึกขอความ และ เอกสารตางๆ 
1.3 ประสานงานแจงผูเก่ียวของ 

เมษายน 2563 ณ สพม.30 

2 กิจกรรมท่ี 1   ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคและ 
สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูผานกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning)  

พฤษภาคม – มิถุนายน 2563 
 ณ สพม.30 

3 กิจกรรมท่ี 2   นิเทศ กำกับ ติดตาม และสงเสริมการ
ดำเนินงานพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ    

กรกฎาคม – กันยายน 2563 
ณ สถานศึกษาในสังกัด 
 

 

5. งบประมาณ     
 จำนวน 150,000 บาท  (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน) แหลงงบประมาณ (ระบุ)  จากสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 รายละเอียดดังนี้ : 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ

ท่ีใช 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 
1 กิจกรรมท่ี 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาเทคนิคและสื่อนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

135,200 21,600 105,400 8,200 

2 กิจกรรมท่ี 2  นิเทศ กำกับ ติดตาม และ
สงเสริมการดำเนินงานพัฒนากิจกรรมการ

14,800 4,800 10,000 - 
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เรียนรูภาษาตางประเทศ    
 รวมงบประมาณ 150,000 26,400 115,400 8,200 

6. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
    6.1 ปจจัยความเส่ียง 
          6.1.1 ความรวมมือของผูเขารวมโครงการ 
          6.1.2 ความเหมาะสมของชวงระยะเวลาดำเนินการ 
    6.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
          6.2.1 เพ่ิมมาตรการหรือแรงจูงใจในการเขารวมโครงการ         
          6.2.2 พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ 
 
7. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
ประเมิน 

- รอยละของครูและนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม 100 สังเกต, สอบถาม แบบสอบถาม 
- รอยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใช
ภาษาเพ่ือการสื่อสารได 

100 สอบถาม ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู และ 
บรรยากาศสิ่งแวดลอม ท่ีสงเสริมสนับสนุนให
ผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะดานภาษาอังกฤษ  
และภาษาท่ี 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

100 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 

- รอยละของครูท่ีสามารถนำความรูท่ีไดรับไป
ประยุกตใชในการจัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

100 นิเทศ แบบบันทึกนิเทศ  

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 ครูผูสอนมีความสามารถในการใชเทคนิคและสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
    8.2 นักเรียนมีทัศนคติและเปดโลกทัศนในการเรียนภาษาอังกฤษและ ภาษาท่ี 3 ของผูเรียนใหกวางข้ึน และ
สามารถใชภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 เพ่ือการสื่อสารและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเองใหสูงข้ึน 
    8.3 สถานศึกษาจัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอม ท่ีสงเสริมสนับสนุน ใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะ 
ดานภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
 ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 สู่ความเป็นเลิศ 
สอดคล้องยุทธศาตร์ชาติ ข้อ 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
นโยบาย สพฐ.    ข้อ 2. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
ตัวช้ีวัด สพฐ.     ข้อ 1. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ 
   ที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  ข้อ 1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มี 

ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
   ข้อ 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะความรู้ที่ 

สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   
กิจกรรม  การประชุมเชิงปฏิบัติการการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนใหม้ีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
ลักษณะโครงการ / งาน  (    ) ต่อเนื่อง      (✓)   ใหม ่
ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2563 – กันยายน 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีดา นิตยารส ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
............................................................................................................................................................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล                       

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้
กำหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 
– 2579)  และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยนโยบาย 6 ด้าน ได้แก่ นโยบายที่ 1 ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง นโยบายที่ 2 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา    

จากความสำคัญของนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในนโยบายที่ 2 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ที่มีเป้าประสงค์ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพที่จำเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ มีทักษะอาชีพตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้การดำเนินงานของ
โรงเรียนขนาดเล็กขับเคลื่อนได้สำเร็จตามเป้าประสงค์ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากต้นสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานตาม
นโยบาย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน โรงเรียนขนาดเล็กในการพัฒนาให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และสอดคล้องกับทักษะ
ความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ไดอ้ย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค์                                          
      2.1 เพ่ือพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทาง 
ด้านวิชาการมีทักษะความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
      2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทาง 
ด้านวิชาการมีทักษะความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
 
3. เป้าหมาย (Out put) 

       3.1 เชิงปริมาณ 
              3.1.1 ครฝู่ายวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพม.30 จำนวนโรงเรียนละ 2 คน  
              3.1.2 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพม.30 ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์  
      3.2 เชิงคุณภาพ 
             3.2.1 ครสูามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             3.2.2 สถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
             3.2.3 ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
 

4.  วิธีดำเนินการ 
 

   
5.   ระยะเวลาดำเนินการ  มีนาคม 2563 – กันยายน 2563 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนการดำเนินการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ 
หมายเหต ุ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. 
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) 
- เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกจิกรรม 
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6. งบประมาณ (In put)    
       งบประมาณ จำนวน  75,000.- บาท ได้มาจาก งบพัฒนาของ สพม.30 ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้
งบประมาณ ดังนี้ 
        6.1 จำแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 
 

กิจกรรม/ขัน้ตอนการเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
รวม 

 ผลผลิต งาน/โครงการ กิจกรรม 
1. ขั้น P : Plan…ประชุม เตรียมเอกสาร - - - - 
2. ขั้น D : Do… ดำเนินการกิจกรรม  - - 45,600 45,600 
3. ขั้น C : Check…. นิเทศ ติดตาม ประเมิน - - 29,400 29,400 
4. ขั้น A : Act…รายงานสรุปผล -  - - 

รวม - - 75,000 75,000 
 
 6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ 

กิจกรรม  การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
  

งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร) 

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 

ครั้งที่ 

จำนวน (คน) 
วันหรือ 

ชม. 
อัตรา
ที่ตั้ง 

รวมเงิน 

สถานที่ดำเนินการ 
ประเภท 
ก (ระดับ 
9 ขึ้นไป) 

ประเภท ข 
(ระดับ 8 
ขึ้นไป) 

บุคคล 
ภายนอก 

รวม ราชการ เอกชน 

รวมทั้งสิ้น        75,000 ✓  
งบรายจ่าย... 75,000  บาท           
1. โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 สู่ความเป็นเลิศ 

1        1  

-  ค่าใช้จา่ยในประเทศ           
- ค่าสัมมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรฐั)   5   10 600 6,000   
- ค่าสัมมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)    1  2 600 1,200   
- ค่าอาหารกลางวัน   85   2 60 10,200   
- ค่าอาหารเย็น           
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   85   4 30 11,900   
- ค่าเบี้ยเล้ียง   12   5 240 14,400   
- ค่าเช่าที่พกั           
- ค่าพาหนะ           
- ค่าวัสด ุ        16,300   
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง   6   5 500 15,000   
- ค่าจา้งทำป้ายไวนิล  
 

          
- ค่าจา้งทำเล่มรายงาน ... เล่ม           
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7. การประเมินผล  
 7.1 ประเมินผลการดำเนินโครงการ 
 7.2 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการของสถานศึกษา 
 7.3 ตัวชีว้ัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ ์

7.3.1 เชิงปริมาณ 
  1)  ครฝู่ายวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพม.30  
  2)  โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพม.30  

เชิงปริมาณ 
100 % 
100 % 

 
 

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

7.3.2 เชิงคุณภาพ 
   1)  ครสูามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   2)  สถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีความ
เป็นเลิศทางด้านวิชาการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
100 % 

 
 

100 % 

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

 
7.4 เครื่องมือประเมินโครงการ 
     

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
1) ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความ
เป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
2) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ
ความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

1.  แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม 
2.  แบบสอบถาม 

 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 

8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1) ความร่วมมือของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
2) ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ 

1)  เพ่ิมมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ 
2) พิ จ าณ าระยะ เวลาตามความ เหมาะสมกั บ
สถานการณ ์

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      9.1 สถานศึกษามีจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21       
อย่างมีคุณภาพ 
          9.2 ครสูามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่จำเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ          

9.3 นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและมีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21      
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โครงการ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปการศึกษา 2563 
สอดคลองยุทธศาตรชาติ ขอ 2 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
                               ขอ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยการพัฒนาและเสริมสราง 
                                       ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
นโยบาย สพฐ.             นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
ตัวช้ีวัด สพฐ.              ขอ 1. จำนวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูท่ีสอดคลองกับทักษะ 
                                      ท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21  

ขอ 2. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะท่ีจำเปนดานการรูเรื่องการอาน  
        (Reading Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และ 
        ดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
ขอ 3. รอยละของผูเรียนท่ีมีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 
ขอ 4. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 
21  
        (3R8C) 
ขอ 5. รอยละผูเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3            
        ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำ        
        ตามความถนัดและความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับ        
        ความตองการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนการเงินท่ีเหมาะสม และ   
        นำไปปฏิบัติได 
ขอ 6. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง 
        มีความสุข มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได ภายใต 
        สังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม  
ขอ 7. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถ 
        ดำรงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 
ขอ 8. ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคำปรึกษา 
        ขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอำนวยการการเรียนรู 

ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖3 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ผูรับผิดชอบโครงการ ชื่อ นายบุญยฤทธิ์ ปยะศรี ตำแหนง ศึกษานิเทศก เบอรติดตอ 081 266 5066 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

การศึกษาเปนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและสงเสริมความรูความคิดใหกับเยาวชนของประเทศ
โดยเฉพาะในโลกของศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ท้ังดานเทคโนโลยีการสื่อสารและการคิดคน
พัฒนาองคความรูใหม ๆ ท้ังนี้ในการเรียนรูภาษาไทยสำหรับผูเรียนถือไดวาเปนหัวใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียน    การสอนภาษาไทย เนื่องจากภาษาไทยเปนเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู การติดตอสื่อสาร                    
เพ่ือสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีตอกัน อันจะสงผลตอการเรียนรู การประกอบกิจธุระ การงานและ     
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การดำรงชีวิตรวมกันตอไป การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเปนพ้ืนฐานเพ่ือใหผูเรียนนำไปใชเปน
เครื่องมือในการแสวงหาความรู และการดำรงชีวิต  

จากการวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National Education 
Test : O-NET) วิชาภาษาไทย การประเมินการอานและการเขียนของนักเรียน และการประเมินการรูเรื่องการอาน 
(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA) รวมท้ังผลการแขงขันทักษะ
ความสามารถภาษาไทย นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ผูสอนยังจำเปนตองใหตองความสำคัญ
กับสาระท้ัง 5 สาระ ไดแก การอาน การเขียน การฟง การดู และการพูด หลักการใชภาษาไทย และวรรณคดีและ
วรรณกรรม เปนตน  

ดังนั้นการจัดการเรียนรูภาษาไทย ครูควรเปนเปลี่ยนบทบาทของนักเรียนจากการเปน “ผูรับ” มาเปน 
“ผูเรียน” และเปลี่ยนบทบาทของครูจาก “ผูสอน” มาเปน “ผูจัดกิจกรรมการเรียนรู” ดังนั้นครูภาษาไทยจึงควร
ลดการบรรยายในชั้นเรียน และใชเทคนิค Active Learning ซ่ึงเนนกระบวนการคิดและใหนักเรียนมีสวนรวม          
ในกิจกรรมการเรียนรูท่ีตื่นตัว การเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ       
ซ่ึงเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมาย ผานการปฏิบัติกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน การพูด การอาน     
การอภิปราย การเขียน เพ่ือสรางความรูและทักษะตาง ๆ ดวยตนเอง และสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการ
คิดการเรียนรูเชิงรุกนี้เปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาการคิด เพราะการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ดวยตนเอง
จะสงเสริมใหนักเรียนคิด 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดเรงเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย ซ่ึงไดวาเปนวัฒนธรรมในการแสวงหาความรูของผูเรียน เยาวชน และประชาชนทุกคน โดยปจจุบันเปน
สังคมโลกเปนสังคมแหงการเรียนรู  และการแขงขัน ทักษะทางดานภาษาไทยจึงเปนวิธีการท่ีจะชวยใหประชากร     
ไดความรู ขอมูลขาวสาร และแนวคิดใหม ๆ อันจะเปนการพัฒนาตนเองและรูจักปรับตัวใหอยูในสังคมอยางมี
ความสุข โดยผานกิจกรรมเสริมสรางการฟง การพูด การอาน การเขียน การดู รวมถึงการจัดกิจกรรมหองสมุด     
โดยการสงเสริมสนับสนุนหองสมุดมีชีวิตภายในโรงเรียน กิจกรรมและนวัตกรรมการอาน สนับสนุนโรงเรียนใหมี   
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานท้ังในหองและนอกหองเรียนอยางสม่ำเสมอ อาทิเชน การอานผานรูปแบบกิจกรรม 
นวัตกรรมการอาน และการใชระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ในการบริหารจัดการหองสมุด การสรางเครือขาย    
ความรวมมือของโรงเรียนในการพัฒนาทักษะภาษาไทยสงเสริมนิสัยรักการอาน และพัฒนาหองสมุดชีวิต มีการ
กำกับ ติดตาม ประเมินผล จัดทำขอมูลสารสนเทศ และรายงานผลการดำเนินงานสงเสริมการอานเสนอตอ
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

๒. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหผูบริหาร ครูผูสอนภาษาไทย ครูบรรณารักษใหคำสำคัญ มีความตระหนักและรวมรับผิดชอบ
ในการเรงรัดพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
          2.2 เพ่ือใหครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูในโรงเรียนมีความรูความเขาใจและสามารถเชื่อมโยงการจัด  
การเรียนรูเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
          2.3 เพ่ือสงเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาในสังกัดใหมีความเขมแข็งโดยมุงผลสัมฤทธิ์สู
คุณภาพของผูเรียน     
          2.4 เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความสามารถในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามมาตรฐานการเรียนรู         
ท่ีกำหนด 

2.5 เพ่ือนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีสงผลตอ
คุณภาพของผูเรียน และการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งานนโยบาย จุดเนนของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และงานนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
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 2.6 เพ่ือสงเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียน      
การสอนของครูท่ีสงตอคุณภาพผูเรียน 
๓.  เปาหมาย 

      3.1 เชิงปริมาณ 

   3.1.1 ผูบริหาร ครูผูสอนภาษาไทย ครูบรรณารักษใหคำสำคัญ มีความตระหนักและรวมรับผิดชอบใน
การเรงรัดพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  
   3.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูการเรียนรูภาษาไทยเพ่ิมข้ึนรอยละ 3  
            3.1.3 มีระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผลการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการนิเทศ สื่อ 
เครื่องมือในการนิเทศโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำไปใชในการนิเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ 
        3.1.4 สถานศึกษาทุกแหง สามารถบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 
       3.2.2 ครูผูสอนจัดกิจกรรมเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสำคัญท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความแตกตาง
ระหวางบุคคล  
            3.2.3 โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีเสริมสรางทักษะภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพ 

  3.2.4 โรงเรียนดำเนินโครงการท่ีเสริมสรางสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีมุงผลสัมฤทธิ์   
สูคุณภาพผูเรียน 

  3.2 .5 โรงเรียนดำเนิน โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ งานนโยบาย จุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และงานนโยบายของ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
๔.  วิธีดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานท่ีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ข้ันตอน ระยะเวลา/สถานท่ีดำเนินงาน 

1 ข้ันเตรียมการและวางแผน 1.1 จัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของ 
1.2 ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
1.3 กำหนดความรับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม 
1.4 เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

1 พ.ย.2562 
กลุมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

2 ข้ันดำเนินการ 2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ คูมือ 
ผลิตสื่อ และเครื่องมือนวัตกรรมในการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
2.2 แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจเยี่ยม ประเมินผลการจัดการศึกษา 
2.3 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจเยี่ยม ประเมินผลการจัดการศึกษา 
2.4 ประชุมอบรม สัมมนาเพ่ือเสริมสราง
สมรรถนะการสอน 

1 – 20 พ.ย.2562 
 
 
1 – 20 พ.ย.2562 
 
1 – 20 พ.ย.2562 
 
พฤษภาคม 2563 
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ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ข้ันตอน ระยะเวลา/สถานท่ีดำเนินงาน 

3 ข้ันตรวจสอบกำกับติดตาม 3.1 ดำเนินการนิเทศตามแผน/
ปฏิทินการนิเทศโดยนิเทศเปน
รายบุคคลและเปนทีม 

กุมภาพันธ 2563 และ สิงหาคม 
2563 

4 ข้ันการทบทวน/สะทอนผล/
ประเมินรายงาน 

4.1 สรุปผลการนิเทศ 
4.2 เสนอรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

กันยายน 2563 

 
5. งบประมาณ     
 จำนวน 376,960 บาท  (สามแสนเจ็ดหม่ืนหกพันเการอยหกสิบบาทถวน) จาก สพม.30 รายละเอียด ดังนี้ : 
รายละเอียดงบประมาณการใชงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ

ท่ีใช 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 
๑ กิจกรรมการพัฒนาความสามารถ       

ในการแขงขัน จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 
110,660 20,160 

 
52,500 

 
38,000 

 
 1.1 กิจกรรมการแขงขันทักษะ

ภาษาไทยเพ่ือคัดเลือกตัวแทน            
มีรายละเอียด ดังน้ี 
          - คาอาหารกลางวัน จำนวน 
100 คน ๆ ละ 80 บาท 
          - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
จำนวน 100 คน ๆ ละ 35 บาท   
จำนวน 2 มื้อ 
          - ปาย 
          - คาบำรุงสถานท่ี  
          - คาวัสดุ 
          - คาจางทำเลมรายงาน  
      2) กิจกรรมโครงการรักษภาษาไทย 
มีรายละเอียด ดังน้ี  
         - คาอาหารกลางวัน จำนวน 100 
คน ๆ ละ 80 บาท 
         - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
จำนวน 100 คน ๆ ละ 35 บาท   
จำนวน 2 มื้อ 
          - ปาย 
          - คาบำรุงสถานท่ี 
          - คาวัสดุ 
          - คาจางทำเลมรายงาน   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8,000 
 

7,000 
 
 
- 

3,000 
 
 
 
 

8,000 
 

7,000 
 
 
- 

3,000 
- 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
 

1,000 
- 

15,000 
1,500 

 
 
- 
 
- 
 
 

1,000 
- 

15,000 
1,500 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ

ท่ีใช 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 
 3) กิจกรรมประกวดหองสมุด และ

กิจกรรมสงเสริมการอาน                 
มีรายละเอียด ดังน้ี 
    - เบ้ียเลี้ยง (พนักงานขับรถ)    
จำนวน 3 คน ๆ ละ 240 บาท    
จำนวน 3 วัน 

    - คาตอบแทนคณะกรรมการตดัสิน 
จำนวน 15 คน ๆ ละ 400 บาท 
จำนวน 3 วัน 

    - คาน้ำมันเช้ือเพลิง จำนวน 3 วัน   
    - คาจางทำเลมรายงาน 

    - คาวัสดุ 

  
 
 

2,160 
 
 

18,000 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

15,000 
1,500 

- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 

3,000 

2 กิจกรรมพัฒนาทักษะการอานคลอง
เขียนคลอง  

110,320 22,620 81,200 6,500 

     - คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 12 
ช่ัวโมง 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  
   - คาเบ้ียเลี้ยง (พนักงานขับรถ) 
จำนวน 2 คน ๆ 240 บาท        
จำนวน 2 วัน  
   - คาท่ีพักสำหรับวิทยากร จำนวน 2 
คืน ๆ ละ 1,200 บาท จำนวน 2 คืน 

   - คาวัสดุ  
   - คาจางทำเอกสารประกอบการอบรม 
จำนวน 120 เลม ๆ 150 บาท 
   - คาน้ำมันเช้ือเพลิง  
   - คาเบ้ียเลี้ยงสำหรับการนิเทศ 
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 

 14,400 
 
- 
 
 
- 
 
 

960 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,260 
 
 
 

- 
 

36,000 
 
 

16,800 
 
 
- 
 
 

2,400 
 
 

18,000 
 

8,000 
- 

- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

5,000 
- 
 
- 
- 
 
 
 
 
 

1,500 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ

ท่ีใช 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 
3 กิจกรรมศึกษาดูงานหองสมุดตนแบบ 155,980 480 144,000 11,500 
 - 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 

- คาเชาท่ีพัก จำนวน 50 คน ๆ ละ  
600 บาท จำนวน 1 คืน 

- คาเบ้ียเลี้ยง (พนักงานขับรถตู สพม. 
30) จำนวน 2 คน ๆ ละ 240 บาท 
จำนวน 2 วัน  
   - คาจางเหมา (รถปรับอากาศ 2 ช้ัน) 
จำนวน 2 วัน 

- คาน้ำมันเช้ือเพลิง (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  
   - คาของท่ีระลึก จำนวน 2 ช้ิน ๆ 
1500 บาท  
   - คาจางทำเลมรายงาน 

   - คาวัสดุ  

 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

480 

26,000 
 
 

13,000 
 
 

4,000 
 

7,000 
 
 

30,000 
 
 
 
 

40,000 
 

6,000 
 
 

15,000 
 
 

3,000 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

1,500 
10,000 

รวมงบประมาณ 376,960 43,260 277,700 56,000 

 
6. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
    6.1 ปจจัยความเส่ียง 
          1) ความรวมมือของผูเขารวมโครงการ 
          2) ความเหมาะสมของชวงระยะเวลาดำเนินการ 
    6.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
          1) เพ่ิมมาตรการหรือแรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
          2) พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ 
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 7. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใชประเมิน 

7.1 เชิงปริมาณ 
      1) โรงเรียนในสังกัดจำนวน 
37 โรงเรียน ไดรับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 
100 % 

 
1) สอบถาม 
2) สังเกตการสอน 
 
3) ประเมินผลการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 
 

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

7.2 เชิงคุณภาพ 
      1) โรงเรียนในสังกัดไดรับการ
พัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 

 
100 % 

 
1) สัมภาษณ 
 
2) วิเคราะหเอกสาร 
 
 

 
1) แบบสัมภาษณแบบ
มีโครงสราง 
2) แบบวิเคราะห
เอกสาร 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   8.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงไดรับการนิเทศโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพอยางท่ัวถึง
ตอเนื่องเปนระบบ และมีคุณภาพ  
   8.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเพ่ิมข้ึน  
            8.3 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผล    
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการนิเทศ สื่อ เครื่องมือในการนิเทศโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และนำไปใชในการนิเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
        8.4 สถานศึกษาทุกแหงสามารถบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ 
            8.5 นักเรียนมีผลการประเมินทักษะการอานตามแนวทางการวัดและประเมินผล PISA สูงข้ึน 
       8.6 ครูผูสอนจัดกิจกรรมเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสำคัญท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความแตกตาง
ระหวางบุคคล  
            8.7 โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

  8.8 โรงเรียนดำเนินโครงการตาง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งานนโยบาย จุดเนนของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และงานนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ  การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยนวัตกรรมของการวิจัยและพัฒนา เพ่ือพัฒนา 
   คุณภาพ ผูเรียนสูความเปนเลิศ ปการศึกษา 2563 
สอดคลองยุทธศาตรชาติ ขอ 2 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
                               ขอ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยการพัฒนาและเสริมสราง 
                                       ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
นโยบาย สพฐ.             นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
ตัวช้ีวัด สพฐ.              ขอ 1. จำนวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูท่ีสอดคลองกับทักษะ 
                                      ท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21  

ขอ 2. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะท่ีจำเปนดานการรูเรื่องการอาน  
        (Reading Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และ 
        ดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
ขอ 3. รอยละของผูเรียนท่ีมีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 
ขอ 4. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 
21  
        (3R8C) 
ขอ 5. รอยละผูเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3            
        ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำ        
        ตามความถนัดและความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับ        
        ความตองการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนการเงินท่ีเหมาะสม และ   
        นำไปปฏิบัติได 
ขอ 6. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง 
        มีความสุข มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได ภายใต 
        สังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม  
ขอ 7. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถ 
        ดำรงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 
ขอ 8. ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคำปรึกษา 
        ขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอำนวยการการเรียนรู 

ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖3 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ผูรับผิดชอบโครงการ ชื่อ นายบุญยฤทธิ์ ปยะศรี ตำแหนง ศึกษานิเทศก เบอรติดตอ 081 266 5066 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

การศึกษาเปนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและสงเสริมความรูความคิดใหกับเยาวชนของประเทศ 
โดยเฉพาะในโลกของศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ท้ังดานเทคโนโลยีการสื่อสารและการคิดคน
พัฒนาองคความรูใหม ๆ ท้ังนี้ในการเรียนรูภาษาไทยสำหรับผูเรียนถือไดวาเปนหัวใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนการสอนภาษาไทย เนื่องจากภาษาไทยเปนเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู การติดตอสื่อสาร                    
เพ่ือสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีตอกัน อันจะสงผลตอการเรียนรู การประกอบกิจธุระ การงาน          
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และการดำรงชีวิตรวมกันตอไป การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเปนพ้ืนฐานเพ่ือใหผูเรียนนำไปใช        
เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู และการดำรงชีวิต  

ท้ังนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกำหนดนโยบายดานการพัฒนาและสรางเสริม
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเริ่มต้ังแตประชากรวัยเรียนทุกชวงวัย ตลอดจน   
การพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชากรวันเรียนทุกคน ทุกชวงวัย ตั้งแตชวงปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผูเรียนท่ีมีความตองการดูแลเปนพิเศษ ใหมีความพรอมท้ังทางดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคม และสติปญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรูไดดวยตนเอง มีความสามารถ     
ในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตอยางมีคุณคา โดยการพัฒนาระบบ      
การเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม พัฒนาระบบ     
การเรียนรูตลอดชีวิต ผูเรียนสามารถกำกับการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเนื่อง แมจะออกจากระบบ
การศึกษาแลว รวมถึงความตะหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลายและการพัฒนาและรักษาผู มี
ความสามารถพิเศษของพหุปญญาแตละประเภท เสริมสรางใหผูเรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและ
พลานามัย และพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพ ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดาน
การสรางความสามารถในการแขงขัน ใหความสำคัญกับศักยภาพ และคุณภาพของทรัพยากรมนุษยเปนสำคัญ 
เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสูเปาหมาย
การเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและ       
คุณภาพผูเรียน ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการจึงมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดำเนินการใหสอดคลองกัน          
โดยเนนปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา                
ใหเปนสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อยางเต็ม
ศักยภาพ มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีความเปนเลิศ ดานทักษะสื่อสาร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี ๓ มีทักษะความรูดานดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใชเปนเครื่องมือ             
ในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปน  
คนไทย ท่ีมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เปนนักคิด เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร เปนผูประกอบการ เปนเกษตรกร      
ยุคใหม และอ่ืน ๆ สอดคลองกับความตองการของประเทศ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทำงาน     
รวมกับผูอ่ืนไดภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะ
ท่ีดี สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุข ท้ังดานรางกายและจิตใจ และยังสอดคลองกับนโยบายของรัฐใหความสำคัญ
ตอการวิจัยเพ่ือสรางความเปนเลิศใหกับทรัพยากรมนุษย เพราะวาการวิจัย เปนกระบวนการของการสรางเสริม
กระบวนการคิดวิเคราะห คิดแกปญหาอยางเปนระบบ เกิดกระบวนการเรียนรู และพัฒนาตอยอดการสราง         
องคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยี รวมถึง วิทยาการใหม ๆ ใหตอบสนองตอการนำไปใชประโยชน และ         
สรางมูลคาสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกดาน  

การศึกษาเปนองคประกอบแรกท่ีมีความสำคัญและมีการวางระบบการศึกษาใหเชื่อมโยงกับการผลิต       
และพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกกลุม ทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ มีศักยภาพในการแขงขัน เพ่ือเปนฐานหลักสนับสนุน    
การพัฒนาประเทศในทุกดานอยางยั่งยืน เจตนารมณของกระทรวงศึกษาธิการมุงเสริมสรางและวางระบบการวิจัย 
และพัฒนา การสรางนวัตกรรมในสถาบันการศึกษา พรอมผลักดันใหมีการนำไปใชประโยชนเพ่ือใหบรรลุ
สัมฤทธิผลและเปาหมายการพัฒนาการศึกษาสูการพัฒนาคน สังคมและประเทศชาติ การวิจัยทางการศึกษาจึง
นับเปนยุทธศาสตรหนึ่งในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยการวิจัยท่ีมีคุณภาพจะสรางฐานความรูและ
นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีคุณคา รวมท้ังพัฒนาวิทยาการท่ีเหมาะสม อันกอเกิดประโยชนตอการนำมาใช
แกปญหา ปรับปรุง และกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมยิ่งข้ึน การจัดทำ กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศเปนแนวทางหนึ่งเพ่ือ
สงเสริม สนับสนุนใหบุคคลและหนวยงานทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา ตลอดจนทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการ
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วิจัยท้ังในสวนกลาง และสวนภูมิภาคไดใชเปนกรอบแนวคิด แนวปฏิบัติในการวางแผน การวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา รวมท้ังกระตุน สงเสริมสนับสนุน และผลักดันใหมีการใชประโยชนของผลงานวิจัยในเชิง
พาณิชยและสาธารณะ อันจะทำใหเกิดประสิทธิภาพ ในการใชทรัพยากรการวิจัย ท่ีเชื่อมโยงอยางบูรณาการและ
ตอบสนองตอความตองการและทิศทาง การพัฒนาประเทศโดยรวม 
        สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดเล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาผานกระบวนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูความเปนเลิศและสามารถแขงขันได  
โดยการพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา  
มีประสิทธิภาพในการเรียนรู สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรมใหมีลักษณะเปนไป
ตาม            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะ
ทางดานภาษาไทย                 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการประกอบ
อาชีพ มีความรู และ                  ทักษะดานวิทยาศาสตรนำไปสูการพัฒนานวัตกรรม ความสามารถดานดิจิทัล 
(Digital) และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือ    ในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถใชขอมูลจากการ
ดำเนินการวิจัยมาชวยในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การบริหารจัดการ
ส ถ า น ศึ ก ษ า โ ด ย ใ ช พ้ื น ท่ี เ ป น ฐ า น  
การจัดการเรียนการสอนของครูใหมีความสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน และพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับ
ศักยภาพและความแตกตางระหวางบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 
  
๒. วัตถุประสงค 
          2.1 เพ่ือศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนา         
สูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูความเปนเลิศท่ีมีประสิทธิภาพ           
          2.2 เพ่ือออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนา      
สูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
          2.3 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัย 
และพัฒนาสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
    2.4 เพ่ือเผยแพรผลงานนวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัย และพัฒนาสู      
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 
๓.  เปาหมาย 

      3.1 เชิงปริมาณ 

   3.1.1 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สถานศึกษา ครู มีนวัตกรรมการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนาสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
   3.1.2 ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจในการพัฒนานวัตกรรมการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนา  
            3.1.3 มีระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผลการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการนิเทศ สื่อ 
เครื่องมือในการนิเทศเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวย
กระบวนการวจิัยและพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
        3.1.4 บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สถานศึกษา ครู มีนวัตกรรม    
การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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     3.2 เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 ผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและสอดคลองกับศักยภาพตามความแตกตางระหวางบุคคล 
       3.2.2 บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา คร ูมีนวัตกรรมการในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความแตกตางระหวางบุคคล  
            3.2.3 บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สถานศึกษา ครู ไดรับการ
เผยแพรผลงานนวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาท่ีสามารถนำไปสูความกาวหนาทางวิชาชีพ 
   3.2.4 บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สถานศึกษา ครู ไดแลกเปลี่ยน
เรียนรู (PLC) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวย
กระบวนการวิจัยและพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ           

 
๔.  วิธีดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานท่ีการดำเนินงาน 
 
ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ข้ันตอน ระยะเวลา/สถานท่ีดำเนินงาน 

1 ข้ันเตรียมการและวางแผน 1.1 จัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของ 
1.2 ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
1.3 กำหนดความรับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม 
1.4 เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

1 พ.ย.2562 
กลุมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

2 ข้ันดำเนินการ 2.1 ประชุมเพ่ือสรางความรู 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 

พ.ย.2562 
 
 
 

3 ข้ันตรวจสอบกำกับติดตาม 3.1 ดำเนินการนิเทศตามแผน/ปฏิทิน  
การนิเทศโดยนิเทศเปนรายบุคคลและ  

พ.ค.-ส.ค.2563 
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เปนทีม 
4 ข้ันการทบทวน/สะทอน

ผล/ประเมินรายงาน 
4.1 สรุปผลการนิเทศ 
4.2 เสนอรายงานผลการจดักิจกรรม 

ก.ย.2563 

 
5. งบประมาณ     
 จำนวน 221,900 บาท (สองแสนสองหม่ืนหนึ่งพันเการอยบาทถวน) จาก สพม.30 รายละเอียด ดังนี้ : 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ

ท่ีใช 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 
๑ กิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ        

มีรายละเอียด ดังน้ี 
158,710 36,680 79,480 42,550 

 1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนานวัตกรรมการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาดวยกระบวนการวิจัยและ
พัฒนา มีรายละเอียด ดังน้ี 
          - คาตอบแทนวิทยากร          
(มิใชวิทยากรภาครัฐ จำนวน 12 ช่ัวโมง 
ๆ 1,200 บาท จำนวน 2 วัน 
          - คาท่ีพักสำหรับวิทยากร 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 
          - คาบำรุงสถานท่ี  
          - คาวัสดุ 
          - คาจางทำเลมรายงาน  
          - คาจางทำเอกสารประกอบการ
อบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 167 เลมๆ 
ละ 150 บาท  
          - คาเบ้ียเลี้ยงสำหรับพนักงานขับ
รถสำหรับรับสงวิทยากร จากสนามบิน – 
ท่ีพัก – สถานท่ีอบรม จำนวน 2 วัน ๆ 
ละ 240 จำนวน 1 คน  
          - คาน้ำมันเช้ือเพลิง จาก สพม.30 - 
สนามบิน – สถานท่ีอบรม   ไป – กลับ  

  
 
 
 

28,800 
 
 

2,400 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

480 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,100 
 

23,380 
 
 
- 

6,000 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

1,000 
- 

15,000 
1,500 

25,050 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

2 การนิเทศ ติดตาม ตรวจเย่ียม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา              
มีรายละเอียด ดังน้ี 

 
63,190 

 
19,440 

 
33,750 

 
10,000 

 1.1 เบ้ียเลี้ยงสำหรับคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจเยี่ยมฯ ประกอบดวย 
      - คณะกรรมการ ตำแหนงวิทยฐานะ
เช่ียวชาญ จำนวน 2 คน ๆ 270 บาท 

  
 

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  

 
2,880 

 
14,400 

 

 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 

 

 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ

ท่ีใช 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 
 1.2 คาอาหารกลางวัน สำหรบัประชุม

เตรียมการนิเทศฯ จำนวน 15 คน ๆ ละ 
80 บาท 
1.3 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม     
จำนวน 15 คน ๆ ละ 35 จำนวน 2 มื้อ 
1.4 คาน้ำมันเช้ือเพลิง 
1.5 คาวัสด ุ
1.6 คาถายเอกสาร 
1.7 คาจัดจางทำรูปเลมรายงาน เลมละ 
150 บาท จำนวน 10 เลม 

  
 

1,200 
 
 

1,050 
 

15,000 
- 

15,000 
1,500 

- 
- 
- 
- 
 
- 

10,000 
- 
- 

รวม 221,900 56,120 113,230 52,550 
 

6. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
    6.1 ปจจัยความเส่ียง 
          1) ความรวมมือของผูเขารวมโครงการ 
          2) ความเหมาะสมของชวงระยะเวลาดำเนินการ 
    6.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
          1) เพ่ิมมาตรการหรือแรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
          2) พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ 
      
 7. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

 

ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใชประเมิน 

7.1 เชิงปริมาณ 
      1) โรงเรียนในสังกัดจำนวน 
37 โรงเรียน ไดรับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 
100 % 

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

 
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
พัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 

 
100 % 

 
1) สัมภาษณ 
 
2) วิเคราะหเอกสาร 

 
1) แบบสัมภาษณแบบ
มีโครงสราง 
2) แบบวิเคราะหเอกสาร 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   8.1 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 สถานศึกษา ครู มีนวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวย
กระบวนการวิจัยและพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   8.2 ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจในการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนา  
            8.3 มีระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผลการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการนิเทศ สื่อ เครื่องมือ  
ในการนิเทศเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยกระบวนการวิจัย
และพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
        8.4 ผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและสอดคลองกับศักยภาพตามความแตกตางระหวางบุคคล 
       8.5 บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู มีนวัตกรรมการในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา  สูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความแตกตางระหวางบุคคล  
            8.6 บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สถานศึกษา ครู ไดรับการเผยแพร
ผลงานนวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนา          
ท่ีสามารถนำไปสูความกาวหนาทางวิชาชีพ 

  8.7 โรงเรียนดำเนินโครงการตาง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งานนโยบาย จุดเนนของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และงานนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
         8.8 บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สถานศึกษา ครู ไดแลกเปลี่ยน
เรียนรู (PLC) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน        
ดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ  
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โครงการ โครงการสนับสนุนการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ และเครื่องมือการวัดและ 

ประเมินผลระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ 
นานาชาติ (PISA : TheProgrammefor IInternationalStudentAssessment) 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    ข้อ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

นโยบาย สพฐ.      นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ตัวช้ีวัดสพฐ.      นโยบายที่ 21 จำนวนผู้เรยีนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่ 
สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่อง 
การอ่าน (ReadingLiteracy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (MathematicalLiteracy)  
และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (ScientificLiteracy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
นโยบายที่ 21. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21(3R8C) 

    3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
    (O–NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน2562 – กันยายน 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. 30   
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค ์ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  เบอร์ติดต่อ 087 - 8197155 
    
1. หลักการและเหตุผล 
 จากการที่ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (The Programme 
for International Student Assessment : PISA) โดยมีวตัถุประสงค์ของโครงการเพื่อประเมินคุณภาพของ
ระบบการจัดการศึกษาในการเตรียมเยาวชนให้มีความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
มากกว่า 70 ประเทศ OECD (องค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ: Organization for Economic Co – 
operationand Development – OECD) ถือว่าศักยภาพหรือความสามารถพ้ืนฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเพ่ือใช้
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
ความสามารถพ้ืนฐานในการดำเนินชีวิตหรือไม่อย่างไร และคุณภาพของผู้เรียนนี้ยังสะท้อนให้เห็นภาพความน่าลงทุน
และความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศอีกด้วยในปีการศึกษา 2561 PISA 2018 ได้ทำการประเมินเมื่อ
เดือนสิงหาคม 2561 ในครั้งนั้นมีโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 153 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 54 โรงเรียน 
จาก 45 เขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา 99 โรงเรียน จาก 39 เขตพ้ืนที่การศึกษา สำหรับสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 โรงเรียน 
คือ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 
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 เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2021 ในปีการศึกษา 
2564 และพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเพ่ือใช้ในการดำเนินชีวิตให้กับผู้ เรียนทั้ง 3 ด้าน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA : The 
Programme for International Student Assessment) ให้กับโรงเรียนในสังกัด 
 
2.วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA : The Programme for International Student Assessment) 
 2.2  เพ่ือพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเพ่ือใช้ในการดำเนินชีวิตให้กับผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน คือ 
ความสามารถด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  
และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
 2.3  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาตามแนวทาง PISA 
ให้แก่ครูผู้สอนเพ่ือเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2021 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัด สพม. 30 มีการพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเพ่ือใช้ในการดำเนินชีวิต
ให้กับผู้เรียน และเตรียมความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2021 ร้อยละ 100   
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 1)  โรงเรียนในสังกัด สพม. 30 มีเครื่องมือการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องตามแนวทาง 
การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติที่มีประสิทธิภาพ 
         2)  ครูผู้สอนในสังกัด สพม. 30 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานที่ทุกคน
จำเป็นต้องมีเพ่ือใช้ในการดำเนินชีวิตให้กับผู้เรียนทั้ง 3 ด้านให้กับผู้เรียน    
  3)  ครูผู้สอนในสังกัด สพม. 30 สามารถประเมินทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาตามแนวทาง PISA ของผู้เรียนได้ 
         4)  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมิน PISA 

4.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
1 Plan : ขั้นเตรียมการและวางแผน 

 
1.1  จัดทำโครงการ/ขออนุมัติ
ดำเนินโครงการ 
1.2  แต่งตั้งและประชุม
คณะกรรมการ วางแผน 
การดำเนินงาน 

พฤศจิกายน 2562 

2 Do : ขั้นดำเนินการ 
 

2.1 ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
2.2 จัดทำเอกสาร เครื่องมือ 
การอบรม 
2.3 จัดการอบรมตามโครงการ 

ธันวาคม 2562 – มกราคม 
2563   
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ที ่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
3 Check : ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม) 

 
3.1  นิเทศโดยใช้เทคนิค 
Coaching ผ่านกิจกรรม AAR 
ของโรงเรียน  
3.2  ตรวจสอบการส่งรายงาน
การดำเนินงาน 

พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 

4 Act: ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/
ประเมินรายงาน 

4.1  สรุปผลการดำเนินโครงการ 
4.2  รายงานผลการดำเนินงาน 

สิงหาคม – กันยายน 2563 

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

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1     
 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัด

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

99,650 7,200 647,00 27,750 

2 กิจกรรมที่ 2     
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องตาม
แนวทาง PISAให้กับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ในระดับชั้น 
ม.ต้น 

99,650 7,200 647,00 27,750 

3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - - - - 
 รวมงบประมาณ 199,300 14,400 129,400 55,500 
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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. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด  

ร้อยละ 100 1. การใช้แบบทดสอบ 
2. การสอบถามความ 
พึงพอใจ 
3. การนิเทศติดตาม 

1. แบบทดสอบก่อน
และหลังการฝึกอบรม 
2. แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
3. แบบนิเทศติดตาม 

2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนาเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องตาม
แนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA : Programme for 
International Student Assessment) 

ร้อยละ 100 1. การใช้แบบทดสอบ 
2. การสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
3. การนิเทศติดตาม 

1. แบบทดสอบก่อน
และหลังการฝึกอบรม 
2. แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
3. แบบนิเทศติดตาม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1) ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการสอบและลักษณะของแบบทดสอบการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (PISA) 
     2) ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
     3) ครูผู้สอนได้แนวทางในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลนักเรียนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
     4) นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดและมีพัฒนาการเรียนรู้ครอบคลุมในทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต 
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โครงการ                 การพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   
สอดคลองยุทธศาตรชาติ ขอท่ี 2  ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
                               ขอท่ี 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย                                
นโยบาย สพฐ.             นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
                               นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ตัวช้ีวัด สพฐ.              ตัวชี้วัดท่ี 2.1  จำนวนผูเรียนมีคาวมเปนเลิศทางดานวิชาการ  มีทักษะความรู 
                               ท่ีสอดคลองกับทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21  
                               ตัวข้ีวัดท่ี 2.3  รอยละของผูเรียนท่ีมีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขัน                  
                               ระดับนานาชาติ 
                               ตัวชี้วัดท่ี 3.4  รอยละผูเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
                               ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  มีทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำตามความ 

 ถนัดและความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการ 
                               ของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได 
                               ตัวชี้วัดท่ี 3.5 ผูเรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคม 
                               ไดอยางมีความสุข  มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได   
                               ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖3 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางวนิชา  ประยูรพันธุ และคณะ  เบอรติดตอ  087-9603864 
    
๑. หลักการและเหตุผล 
          กระทรวงศึกษาธิการ ไดดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดย
เพ่ิมสาระท่ี 4 เทคโนโลยี ประกอบดวย การออกแบบเทคโนโลยี และวิทยากรคำนวณไวในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนสาระท่ีมีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศ และเปนรากฐานสำคัญท่ีจะชวยใหมนุษย    
มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางรอบ
ครอบและถ่ีถวนสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวัน ซ่ึงจะเริ่มตนใชในปการศึกษา 2561 ใน 4 ชั้นเรียน คือชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 สงผลใหการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูใหสามารถพัฒนาผูเรียนไดตามาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีกำหนดในหลักสูตร 

การจัดการเรียนรู  วิทยาการคำนวณ “Coding และ Computing Science” เปนการจัดการเรียนรู ท่ี
สงเสริมผูเรียนดานการพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค  ผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังแบบท่ีเปน
สื่อ Online และแบบ Offline (Unplug) รวมถึงนวัตกรรมผานการออกแบบและการสรางเครื่องบินพลังยาง การ
สรางเครื่องบินบังคับวิทยุ ดวยหลักอากาศพลศาสตร เปนการจัดการเรียนรูแบบ STEM Education เปนรูปแบบ
หนึ่งของการเรียนการสอนในแบบ Active Learning เปนการเรียนรู ท่ีเนนใหเด็กรูจักการประดิษฐและการ
สรางสรรคนวัตกรรม ดวยการใชสื่อการเรียนรูในรูปท่ีสามารถสรางสรรคไดหลากหลายรูปแบบมาประยุกตเขากับ
การเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมไปพรอมๆ กัน เนื้อหาในหลักสูตรมุงเนนใหเด็กไดกลาคิด กลา
ทดลอง              และรูจักแกไขปญหาโดยการนำความรูตางๆ ในหลายๆ ดานมาบูรณาการเขาดวยกัน และ
นำมาใชในการแกไขโจทยปญหาตางๆ ตลอดจนชี้ใหเห็นถึงการนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง หรือการนำไปสราง
เปนเทคโนโลยีตางๆ ท่ีมีอยูในปจจุบัน 
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            ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีความตระหนักและเห็นความสำคัญเปนอยาง
ยิ่ง จึงไดจัดใหมีโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรูการสรางเครื่องบินพลังยาง  การสรางเครื่องบินบังคับวิทยุ                           
ดวยหลักอากาศพลศาสตร  ตามการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีนวัตกรรมเพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิมสอดคลองกับประเทศไทย 4.0 ใหกาวทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเกิดข้ึนอยาง
รวดเร็วนอกจากจะทำใหนักเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึนทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมแลว นักเรียนยังสามารถเรียน 
ไดอยางสนุกสนานและทาทายความสามารถในการออกแบบ นักเรียนสามารถถายทอดจินตนาการไปสูชิ้นงานท่ีทำ
ไดจริง และสามารถพัฒนาผูเรียนไดตามมาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีกำหนดในหลักสูตร 
 

๒. วัตถุประสงค 
       2.1 เพ่ือพัฒนาจัดการเรียนรูการสรางเครื่องบินพลังยาง  การสรางเครื่องบินบังคับวิทยุ ดวยหลักอากาศ
พลศาสตร  ตามการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)   
       2.2 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูบูรณาการสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณิตศาสตร  ศิลปะ และสาระ
อ่ืนๆ สงเสริมความเปนอัจฉริยะและศักยภาพของนักเรียนดานวิทยาศาสตรอากาศยาน  
       2.3  เพ่ือใหครูและนักเรียนสรางนวัตกรรมผานการออกแบบและการสรางเครื่องบินพลังยาง การสราง
เครื่องบินบังคับวิทยุ ดวยหลักอากาศพลศาสตร เปนการจัดการเรียนรูแบบ STEM Education ในสถานศึกษาสราง
มูลคาเพ่ิมสอดคลองกับประเทศไทย 4.0 
     2.3 เพ่ือนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา  
(STEM Education) ในสถานศึกษา 

๓.  เปาหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ๓.๑.๑ ครูแกนนำ โรงเรียนละ 1 คน ท่ีสอนวิชาวิทยาศาสตร  ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 30 ท้ังหมด 37 โรงเรียน สามารถจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
        3.1.2 นักเรียนแกนนำโรงเรียนละ 2 คน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ท้ังหมด  
37 โรงเรียน รวมกันใชความคิดสรางสรรคในการออกแบบนวัตกรรมผานการออกแบบและการสรางเครื่องบินพลัง
ยาง  การสรางเครื่องบินบังคับวิทยุ ดวยหลักอากาศพลศาสตร เปนการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
(STEM  Education)    
        3.1.3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 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 ครูสามารถจัดการเรียนรูท่ีเนนฝกฝนใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง (Self-Directed 

learning) โดยมีครูทำหนาท่ีเปนผูใหคำแนะนำ (Adviser) 
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           ๓.๒.4 โรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ใหกับ

ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 ๔.  วิธีดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานท่ีการดำเนินงาน 
 
ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ข้ันตอน ระยะเวลา/สถานท่ีดำเนนิงาน 
๑ ประชุมชี้แจงคณะทำงานโครงการ 1.1 จัดเตรียมเอกสารท่ี

เก่ียวของ 
1.2 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการฯ 
1.3 จัดประชุมคณะกรรมการฯ 

สิงหาคม  2563  
สิงหาคม  2563  
สิงหาคม  2562 /หองประชุม            
สพม.30 

๒ อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรูการ
สรางเครื่องบินพลังยาง               
การสรางเครื่องบินบังคับวิทยุ  
ดวยหลักอากาศพลศาสตร               
ตามการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education)   
 

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู
การสรางเครื่องบินพลังยาง               
การสรางเครื่องบินบังคับวิทยุ  
ดวยหลักอากาศพลศาสตร               
ตามการจัดการเรียนรูแบบสะ
เต็มศึกษา (STEM Education)   
 

สิงหาคม  2562 

 
5. งบประมาณ     
 จำนวน 198,000 บาท  (หนึ่งแสนเกาหม่ืนแปดพันบาทถวน) แหลงงบประมาณ (ระบุ)  จาก สพม.30    
   รายละเอียดังนี้ : 
รายละเอียดงบประมาณการใชงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ

ท่ีใช 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 
๑ กิจกรรมท่ี ๑       

 1.1 ประชุมชี้แจงคณะทำงานโครงการ 12,000 3,000 8,000 1,000 

๒ กิจกรรมท่ี ๒       

 ๒.๒ อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรูการสราง
เครื่องบินพลังยาง  การสรางเครื่องบิน
บังคับวิทยุ ดวยหลักอากาศพลศาสตร               
ตามการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
(STEM Education)   

180,000 40,000 95,000      45,000 

4 คาใชจายอ่ืนๆ 6,000 - 6,000 - 
 รวมงบประมาณ 198,000 43,000 109,000 46,000 

 

6. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
    6.1 ปจจัยความเส่ียง 
           6.1.1  ความรวมมือของศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู และสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 
           6.1.2  ความเหมาะสมของชวงระยะเวลาดำเนินการ 
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     6.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
           6.2.1  เพ่ิมมาตรการหรือแรงจูงใจในการเขารวมโครงการ         
           6.2.2  พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ 
 
7. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใชประเมิน 

เชิงปริมาณ 
   1. รอยละครูแกนนำ โรงเรียนละ 1 คน 
ท่ีสอนวิชาวิทยาศาสตร  ในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30   
ท้ังหมด  37  โรงเรียน  สามารถจัดการ
เรียนรูใหกับผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

 
      100 % 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
1.  การเขารวมของครูการ

สรางเครื่องบินพลัง
ยาง  การสราง
เครื่องบินบังคับวิทยุ 
ดวยหลักอากาศ
พลศาสตร เปนการ
จัดการเรียนรูตาม
แนวทาง สะเต็ม
ศึกษา (STEM  
Education)    

 
1. แบบบันทึกการลง
เวลาการเขารวมอบรม
เชิงปฏิบัติการการสราง
เครื่องบินพลังยาง  การ
สรางเครื่องบินบังคับ
วิทยุ ดวยหลักอากาศ
พลศาสตร เปนการ
จัดการเรียนรูตาม
แนวทาง สะเต็มศึกษา 
(STEM  Education)    

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

100 % 
 
 
 
 
 
 

2.   การเขารวมของ
นักเรียนการสราง
เครื่องบินพลังยาง  
การสรางเครื่องบิน
บังคับวิทยุ ดวยหลัก
อากาศพลศาสตร 
เปนการจัดการเรียนรู
ตามแนวทาง สะเต็ม
ศึกษา (STEM  
Education)    

3. แบบบันทึกการลง 
เวลาการเขารวมอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
สรางเครื่องบินพลัง
ยาง  การสราง
เครื่องบินบังคับวิทยุ 
ดวยหลักอากาศ
พลศาสตร เปนการ
จัดการเรียนรูตาม
แนวทาง สะเต็มศึกษา 
(STEM  Education 
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   3.  รอยละโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30                 
มีกระบวนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
(STEM  Education) ใหกับผูเรียนไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 
  

100 % 
 

 

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

3. แบบสอบถามการ
จัดการเรียนรูแบบ          
สะเต็มศึกษา (STEM 
Education)                
ใหกับผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 

ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใชประเมิน 

เชิงคุณภาพ 
      ครูสามารถจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมดาน

การพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรคใหกับ

ผูเรียน  นักเรียนสามารถใชความคิด

สรางสรรคในการออกแบบและการสราง

เครื่องบินพลังยาง  การสรางเครื่องบิน

บังคับวิทยุ ดวยหลักอากาศพลศาสตร  ตาม

การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM  

Education)  ท่ีเนนฝกฝนใหนักเรียน

สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง (Self-

Directed  learning) โดยมีครูทำหนาท่ีเปน

ผูใหคำแนะนำ (Adviser) และโรงเรียนมี

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูแบบ

สะเต็มศึกษา (STEM  Education) ใหกับ

ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
80 % 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 1. ประเมินชิ้นงาน           

ท่ีออกแบบวัตกรรมผาน

การออกแบบและการ

สรางเครื่องบินพลังยาง  

การสรางเครื่องบินบังคับ

วิทยุ ดวยหลักอากาศ

พลศาสตร  ตามการ

จัดการเรียนรูแบบสะเต็ม

ศึกษา (STEM  

Education)   

 
 ๑.  แบบสอบถามความ

พึงพอใจแบบสังเกต   

 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๙.๑ ครูและนักเรียนโรงเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีโอกาสใชความคิด
สรางสรรคในการออกแบบนวัตกรรมผานการออกแบบและการสรางเครื่องบินพลังยาง การสรางเครื่องบินบังคับวิทยุ
ดวยหลักอากาศพลศาสตร  ตามการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

๙.๒ ครูผูสอนไดนำประสบการณมาใชพัฒนาผูเรียน 
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9.3 นักเรียนไดนำประสบการณในการสรางสรางเครื่องบินพลังยาง  การสรางเครื่องบินบังคับวิทยุดวยหลัก
อากาศพลศาสตร ตามการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือนำไปเขาสูเวทีการแขงขัน
ระดับนานาชาติ 
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1. ช่ือโครงการ   งานแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปงบประมาณ 2563    

    1.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอท่ี  2  ดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

    1.2 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ขอท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  

                                                            การวัดและประเมินผล 

   1.3 ยุทธศาสตร สพฐ.ท่ี 2  ขอท่ี 3   ประเด็นกลยุทธ   

                                      3.3  พัฒนาคุณภาพของผูเรียน  ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี  21 มีความเปน 

                                            เลิศดานวิชาการ นำไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน                                                

   1.4 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ    ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 45 ของผูเรียนท่ีจบ 

                                     การศึกษาตอสายอาชีพตามความถนัดและความสนใจของตนเอง 

   1.5 สนองคำรับรองการปฏิบัติราชการ(KRS/ARS) ................................ 

   1.6 สนองตัวช้ีวัดความสำเร็จขอ............................................................ 

   1.7 สนองจุดเนนสพม.เขต 30 ท่ี 16 ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนน  O-NET  

                                                 ตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไปในแตละกลุมสาระมีจำนวนเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 

   1.8 มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ................................................................................. 

   1.9 ลักษณะโครงการ / งาน      (     ) ตอเนื่อง     (      )   ใหม 

   1.10 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

   1.11 สถานท่ีดำเนินการ        โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

   1.12 ช่ือผูรับผิดชอบโครงการ  นางวนิชา  ประยูรพันธุ และคณะ 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. หลักการและเหตุผล  
 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาทุกแหง   ไดมีการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดพัฒนาผูเรียน     

ในทุกระดับการศึกษา  พัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  สอดคลองกับบริบทและความตองการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู เรียนแตละกลุมสาระการเรียนรู  

การศึกษาพิเศษเรียนรวม เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออกทางดานความรู ความสามารถ อยางเต็มศักยภาพ       

ท้ังดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย ศิลปะ นาฏศิลป และงานอาชีพ มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค ประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ ใฝรู  และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนจึงเปนอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีจะสงเสริมใหนักเรียน  ครู และผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนา

ตนเองท่ีสงผลใหการจัดการศึกษา ในสถานศึกษา มีคุณภาพอยางเปนรูปธรรม และสอดคลองตามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีความตระหนักและเห็นความสำคัญ        

เปนอยางยิ่ง จึงไดจัดใหมีโครงการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ข้ึนทุกปอยางตอเนื่อง 

เพ่ือเปนเวทีใหครู นักเรียน  ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา แสดงออกตามความสามารถของตนเองอยางอิสระ
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และสรางสรรค ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนรวมท้ังการใชกิจกรรมเปนสื่อเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

เสริมสรางวิถีประชาธิปไตย คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และการสรางภูมิคุมกันภัยยาเสพติด                  

ซ่ึงนับเปนผลสำเร็จของการจัดการศึกษาท่ีครูผูสอนสามารถนำไปประกอบการทำผลงานเชิงประจักษเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษาพัฒนาแตละกลุมสาระการเรียนรู และขอเลื่อนวิทยฐานะเผยแพรผลงานดานการศึกษาตอ

สาธารณชนท้ังในระดับเขตพ้ืนท่ี  และระดับชาติ 
 

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือสงเสรมิสนับสนุนใหนกัเรียนปกติและเด็กพิเศษเรียนรวมไดเขารวมการแขงขันทักษะทางดานวิชาการ 

ดนตรี กีฬา ศิลปหัตถกรรมการแสดงวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมพ้ืนบาน และสิ่งประดิษฐ ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

และระดับชาติ 

  3.2 เพ่ือสงเสริมใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การนำเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับนักเรียน ครู ผูบริหาร 

บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองนักเรียนตลอดจนประชาชนท่ัวไป 

  3.3 เพ่ือคัดเลือกผูชนะเลิศแตละกิจกรรมไปประกวดแขงขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับชาติตอไป  

        3.4  เพ่ือนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการโครงการการแขงทักษะวิชาการ ระดับเขตพ้ืนท่ี  และระดับชาติ 

4. เปาหมาย (Out put) 

     4.1  เชิงปริมาณ   

  4.1.1  ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 37 โรงเรียน เขารวมกิจกรรมแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาทุกโรงเรียน 

 4.1.2 นักเรียนท่ีเขารวมแขงขันทักษะวิชาการกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศไปเขารวมการแขงขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติทุกประเภทกิจกรรม   

      4.2  เชิงคุณภาพ 

 4.2.1 นักเรียนมีความรู  มีทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยีรวมท้ังกิจกรรมท่ีเปนหนทาง

สรางอาชีพในการดำรงชีวิต 

 4.2 .2 นั ก เรียน มีสมรรถนะสำคัญ ตาม ท่ี ระบุ ไว ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน         

พุทธศักราช 2551  

 4.2.3 นักเรียนไดแสดงออกซ่ึงความสามารถทักษะในงานวิชาการ  ทักษะชีวิต  และวิชาชีพตามความ

สนใจ 
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5.  วิธีดำเนินการ 

 

 

 

ท่ี ข้ันตอนการดำเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาในการดำเนินการ 

หมาย 

เหตุ 
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. 

1. Plan : การวางแผน 

- ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 

- กำหนดความรับผิดชอบโครงการ/

กิจกรรม 

- เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

 

 

 

            

2. 

 
Do : การดำเนินงาน 

2.1 กิจกรรมการประชุมเพ่ือเตรียมการ

จัดการแขงขันงานศิลปหตัถกรรม

นักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี  และระดบัชาติ 

    

 

         

2.2 กิจกรรมนิ เทศ กำกับ ติดตาม         

การดำเนิน กิจกรรมโครงการงาน

แขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

 

                    

 

             

 2.3 กิจกรรมการจดัการแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระ 

การเรยีนรู 

1) ภาษาไทย 

2) คณิตศาสตร 

3) วิทยาศาสตร/นักบินนอย 

4) สังคมศึกษาฯ 

5) สุขศึกษาและพลศึกษา 

6) ศลิปะ (ดนตรี, นาฏศิลป, ทัศนศิลป) 

7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี/ 

    คอมพิวเตอร /หุนยนต 

8) ภาษาตางประเทศ 

9) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

10) กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม 

11) ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 

12) พิธีเปด 
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6.   ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 

7.   งบประมาณ (In put)    

       จำนวน  322,870  บาท  (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.30)  

       7.1 จำแนกตามรายการใชจายและแหลงงบประมาณไดดังนี้ 

กิจกรรม/ขัน้ตอนการดำเนินงาน 
แหลงงบประมาณ 

รวม 
ผลผลิต งาน/โครงการ กิจกรรม 

1.การยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดาน

ความสามารถทางศิลปะหัตกรรม วชิาการ และ

เทคโนโลยีนักเรียน                 

    

1.ข้ัน P:Plan……..     

2ข้ัน D:Do.........   1,750  

3.ข้ันC:Check...........   321,120  

4.ข้ันA:Act…..........     

รวม   322,870  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ขั้นตอนการดำเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาในการดำเนินการ 

หมาย 

เหตุ 
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. 

3. 

 

 

Check : กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ

และนเิทศ  

- กิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตามการ

ดำเนินการกิจกรรมโครงการ 

             

4. A: Act (ขัน้การทบทวน/สะทอนผล/

ประเมินรายงาน) 

- เขียนรายงานการสรุปผลการจัด

กิจกรรม 

- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 
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7.2 รายละเอียดคาใชจายโครงการ 

กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมการประชุมเพ่ือเตรยีมการจัดการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัเขตพ้ืนท่ี  ระดับชาติ  

                  จำนวน  1,750  บาท   (ถัวจายทุกรายการ) 
 

 

งบรายจาย/รายการ (กิจกรรม/หลักสตูร) 

รายละเอียดงบประมาณป พ.ศ. 2563 

ครั้ง/

รุน 

จำนวน (คน) 

วัน 

หรือ 

ชม. 

อัตรา

ที่ตั้ง 

รวม

เงิน 

สถานที่ดำเนินการ 

(ใสเคร่ืองหมาย √ ) ประเภท ก 

(ระดับ 9 

ขึ้นไป) 

ประเภท ข 

(ระดับ 8 

ลงมา) 

บุคคล 

ภายนอก 

 

รวม 
ราชการ เอกชน 

รวมทั้งส้ิน 1         1,750 √  

งบรายจาย           

- คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)           

- คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ)           

- คาอาหารกลางวัน           

- คาอาหารเย็น           

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม   50   1 35 1,750   

- คาเบ้ียเล้ียง                 

- คาเชาท่ีพัก           

- คาพาหนะ           

- คาวัสดุ           

- คาน้ำมันเชื้อเพลิง           

- คาใชจายอื่น ๆ (เขารวมการประชุมระดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

กิจกรรมท่ี 2   กิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการงานแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต ิ                   

                     จำนวน  41,120 บาท  (ถัวจายทุกรายการ) 

 

งบรายจาย/รายการ (กิจกรรม/หลักสตูร) 

รายละเอียดงบประมาณป พ.ศ. 2563 

ครั้ง/

รุน 

จำนวน (คน) 

วัน 

หรือ 

ชม. 

อัตรา

ที่ตั้ง 

ร

รวมเงิน 

สถานที่ดำเนินการ 

(ใสเคร่ืองหมาย √ ) ประเภท ก 

(ระดับ 9 

ขึ้นไป) 

ประเภท ข 

(ระดับ 8 

ลงมา) 

บุคคล 

ภายนอก 

 

รวม 
ราชการ เอกชน 

รวมทั้งส้ิน 1       41,120 √  

งบรายจาย           

- คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)           

- คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ)           

- คาอาหารกลางวัน           

- คาอาหารเย็น           

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม           

- คาเบ้ียเล้ียง        12   4   240 11,520   

- คาเชาท่ีพัก        12   3 600 21,600   

- คาพาหนะ           

- คาวัสดุ           

- คาน้ำมันเชื้อเพลิง      4 2,000 8,000   

- คาใชจายอื่น ๆ (เขารวมการประชุม)           
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กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมการดำเนินงานจัดการแขงขันงานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศกึษา จัดสรรงบประมาณการ 

                  ดำเนินการใหกับศนูยพัฒนาสาระการเรียนรู  จำนวน  280,000 ดังน้ี 

ท่ี ศูนยพัฒนาสาระการเรียนรู โรงเรียน งบประมาณ (บาท) 
หมาย
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) กาญจนาภเิษกวิทยาลัย ชัยภมู ิ 45,000  

7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี เมืองพญาแลวิทยา 30,000  

คอมพิวเตอร เมืองพญาแลวิทยา   

หุนยนต ชัยภูมิภักดีชุมพล 10,000  

8 ภาษาตางประเทศ สตรีชัยภูม ิ 20,000  

9 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน หนองบัวแดงวิทยา 20,000  

10 กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม บานคายวิทยา 20,000  

11 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน บานแทนวิทยา 20,000  

12 พิธีเปด ชัยภูมิภักดีชุมพล 20,000  

รวมท้ังสิ้น (สองแสนแปดหมื่นบาทถวน) 280,000  
 

8. การประเมินผล 

 8.1  ประเมินผลการดำเนินโครงการ 

 8.2  รอยละของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 

 8.3  นิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการ 

            8.4  ตัวชีว้ัดความสำเร็จและคาเปาหมาย 
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  ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย เกณฑ 

8.4.1 เชิงปริมาณ 

   1. รอยละของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะ 

ทางวชิาการในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 

นักเรียนระดับเขตพื้นที่  

   2. นักเรียนไดเปนตัวแทนไปแขงขันระดับชาติ  

 

100 % 

 

80 % 

 

 

เกณฑการประกวดของ สพฐ. 

8.4.2 เชิงคุณภาพ 

    นักเรียนมีความรู  มทัีกษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรม           

และเทคโนโลยีรวมท้ังกิจกรรมท่ีเปนหนทางสรางอาชีพใน            

การดำรงชีวิต และเปนผูมสีมรรถนะสำคญัตามท่ีระบุไวใน

หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551             

อันเกิดจากการแขงขันแลกเปลีย่นเรียนรูและประสบการณซึ่งกัน

และกันในระดับ เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และในระดับท่ีสูงข้ึน    
 

 

90 % 

 

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

แบบสังเกต 

         

 

9. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. ความรวมมือของศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู  

และสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ 

2. ระยะเวลาดำเนนิการ 

1. เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเขารวมโครงการ         

2. พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ 

 
 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

      10.1 นักเรียนตัวแทนท่ีเขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ  ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี 

ระดับชาติ  ไดรับประสบการณจากการเขารวมกิจกรรมและนำประสบการณมาพัฒนาตนเองและกิจกรรมตอไป 

 10.2 ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดนำประสบการณมาใชพัฒนาผูเรียน 

 10.3 ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูเก่ียวของทุกภาคสวน มีความภาคภูมิใจ

รวมกันในการเขารวมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกระดับ 

         10.4 สถานศึกษาในสังกัดนำผลการนิเทศ กำกับติดตาม การดำเนินกิจกรรมโครงการไปใชในการพัฒนาการ

ดำเนินกิจกรรมในปตอไป 
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โครงการ พัฒนาระบบงานนิเทศการศกึษา 
สอดคลองยุทธศาตรชาติ ขอ 2 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
นโยบาย สพฐ.             นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
ตัวช้ีวัด สพฐ.              ขอ ๑. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

        (3R8C)  
ขอ 2. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน    
        (O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 
ขอ 3. รอยละผูเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3            
        ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำ  
        ตามความถนัดและความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการ 
        ของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนการเงินท่ีเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได 
ขอ 4. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง 
        มีความสุข มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได ภายใต 
        สังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม  
ขอ 5. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี 
        สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 
ขอ 6. ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคำปรึกษา 
        ขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอำนวยการการเรียนรู 

ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖3 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ผูรับผิดชอบโครงการ ชื่อ นายบุญยฤทธิ์ ปยะศรี ตำแหนง ศึกษานิเทศก เบอรติดตอ 081 266 5066 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงานทุกระดับ ประกอบดวย กระบวนการบริหารกระบวนการเรียน
การสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา กระบวนการบริหารจุดเนนอยู ท่ีระบบของการบริหารราชการ 
กระบวนการเรียนการสอนเปนกระบวนการหลักในการจัดการเรียนรูใหกับเยาวชน ซ่ึงถือวาเปนหัวใจสำคัญ        
ของการพัฒนาคนในชาติใหมีคุณภาพสำหรับกระบวนการนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการท่ีเสริมคุณภาพของ      
การจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติการนิเทศการศึกษาจึงเปนการปฏิบัติงานท่ีมุงสนับสนุนความสามารถของครู
ใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงผลตอการเรียนรูของนักเรียนอยางแทจริง 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงกำหนดนโยบายการนิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน   
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยยึดโรงเรียนและ
นักเรียนเปนฐานในการพัฒนา (School Based Management : SBM) และเปนการประสานงานความรวมมือ
ระหวางเขตพ้ืนท่ีการศึกษากับผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะชวยใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยทำความเขาใจในเนื้อหาหลักสูตรการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใหผูบริหารสถานศึกษาพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยเนนท่ีคุณภาพของผูเรียน และหองเรียนเปนสำคัญ (Room Based Management : RBM) 
ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผู เรียนเปนศูนยกลางเปนพ้ืนฐาน               
ของความแตกตางระหวางบุคคล 
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 เพ่ือใหการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการดำเนินการตามโครงการตาง ๆ ของ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงตองมีการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ทุกกลุมสาระ     การเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดใหสูงข้ึนและมีประสิทธิภาพ ภายใตการปฏิบัติการนิเทศตาม
ภาระงานหลัก อาทิเชน การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ     การจัดการศึกษา, การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการปฏิบัติ (Active Learning), 
การนิเทศภายในโดยใชหองเรียนเปนฐาน, การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (New DLIT), 
การสรางชุมชนแหงการเรียนรู (Professional Leaning Community (PLC)), การเสริมสรางทักษะอาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21, การพัฒนาการเรียน      การสอนสูการวิจัยเปนฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจน
รองรับการดำเนินงานตามนโยบาย อาทิ เชน ปฏิบัติการนิเทศตามงานนโยบาย ประกอบดวย โครงการการนอมนำ
พระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 สูการปฏิบัติ, โครงการการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
, โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล, โรงเรียนคุณธรรม, สะเต็มศึกษา (STEM Education), โครงการการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย, โครงการโรงเรียนประชารัฐ, โครงการเศรษฐกิจพอเพียง, การบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก, การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม, การสรางชุมชนแหงการเรียนรู (Professional 
Leaning Community (PLC)) และอ่ืน ๆ  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดตระหนักถึงความสำคัญดังกลาว จึงไดกำหนด
แนวทาง  ในการพัฒนาท้ังดานการบริหารจัดการ ดานวิชาการ ดานบุคลากร และดานผูเรียนใหมีความสอดคลอง
ตามสภาพ   การดำเนินงาน จัดใหมีการพัฒนาระบบนิเทศการศึกษาโดยเสริมสรางการนิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนท่ี
เปนฐาน     เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับผู เรียน ผานกระบวนการปฏิบัติรวมกันระหวาง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
คณะกรรมการเครือขายสหวิทยาเขต ศึกษานิเทศก ผูนิเทศและผูรับการนิเทศทุกระดับเพ่ือปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของผูรับ     การนิเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน ตาม
นโยบาย จุดเนนกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน   เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ใหเปนไปตาม
เปาหมายท่ีไดกำหนดไว 
  
๒. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือพัฒนาระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูคุณภาพของผูเรียน 
          2.2 เพ่ือใหสถานศึกษาไดรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบอยางท่ัวถึงตอเนื่องเปนระบบและมีคุณภาพ 
          2.3 เพ่ือสงเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาในสังกัดใหมีความเขมแข็งโดยมุงผลสัมฤทธิ์ 
สูคุณภาพของผูเรียน     
          2.4 เพ่ือนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งานนโยบาย จุดเนน
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และงานนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 
 2.5 เพ่ือสงเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียน      
การสอนของครูท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB7baKperWAhXFwI8KHQrQBOcQFgg6MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.gotoknow.org%2Fposts%2F611762&usg=AOvVaw11ZB7WzGl2MMqfjUxPrv1x
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๓.  เปาหมาย 

      3.1 เชิงปริมาณ 

   3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงไดรับการนิเทศโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพอยาง
ท่ัวถึงตอเนื่องเปนระบบ และมีคุณภาพ  
   3.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรูเพ่ิมข้ึน  
            3.1.3 มีระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผลการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการนิเทศ สื่อ 
เครื่องมือในการนิเทศโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำไปใชในการนิเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ 
        3.1.4 สถานศึกษาทุกแหง สามารถบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
       3.2.2 ครูผูสอนจัดกิจกรรมเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสำคัญท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความแตกตาง
ระหวางบุคคล  
            3.2.3 โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

  3.2.4 โรงเรียนดำเนินโครงการตาง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งานนโยบาย จุดเนนของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และงานนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

๔.  วิธีดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานท่ีการดำเนินงาน 
 
 

ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ข้ันตอน ระยะเวลา/สถานท่ีดำเนินงาน 
๑ ข้ันเตรียมการและวางแผน 1.1 จัดเตรียมเอกสารท่ี

เก่ียวของ 
1.2 ประชุมวางแผนโครงการ/
กิจกรรม 
1.3 กำหนดความรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม 
1.4 เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ  

1 พ.ย. 2562 
กลุมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

๒ ข้ันดำเนินการ 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    

1 – 20 พ.ย.2562 
 
 
1 – 20 พ.ย.2562 
 
 
1 – 20 พ.ย.2562 
 
 
ส.ค. 2563 – ก.ย.2563 



91 

 

เพ่ือพัฒนาศึกษานิเทศก 

ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ข้ันตอน ระยะเวลา/สถานท่ีดำเนินงาน 
3 ข้ันตรวจสอบกำกับติดตาม 3.1 ดำเนินการนิเทศตามแผน/

ปฏิทินการนิเทศโดยนิเทศเปน 
รายบุคคลและเปนทีม 

ธ.ค.2562, ก.พ.2563 
มิ.ย.2563, ส.ค.2563 

4 ข้ันการทบทวน/สะทอนผล/
ประเมินรายงาน 

4.1 สรุปผลการนิเทศ 
4.2 เสนอรายงานผลการจดั
กิจกรรม 

ต.ค.2563 

 
5. งบประมาณ     
 จำนวน 238,420 บาท  (สองแสนสามหม่ืนแปดพันสี่รอยยี่สิบบาทถวน) จาก สพม.30 รายละเอียด ดังนี้ : 
รายละเอียดงบประมาณการใชงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ

ท่ีใช 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 
๑ กิจกรรมท่ี ๑ นิเทศ ติดตาม    

ตรวจเย่ียม ประเมินผลการจัด
การศึกษา   

129,700 30,000 89,700 10,000 

 1.1 เบ้ียเลี้ยงสำหรับคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจเยี่ยมฯ 
      - คณะกรรมการ ตำแหนงวิทยฐานะ
เช่ียวชาญ 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 คาน้ำมันเช้ือเพลิง 
1.5 คาวัสด ุ
1.6 คาถายเอกสาร 
1.7 คาจัดจางทำรูปเลมรายงาน เลมละ 
150 บาท จำนวน 10 เลม 

  
 

2,160 
 
 

27,840 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
- 
 

9,000 
4,200 

60,000 
- 

15,000 
1,500 

 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
- 

10,000 
- 
- 
 

๒ กิจกรรมท่ี ๒ ประชุม สัมมนา
พัฒนาศึกษานิเทศก   

108,720 6,720 72,000 30,000 

 2.1 คาเบ้ียเลี้ยง จำนวน 14 คน ๆ ละ 
240 บาท จำนวน 2 วัน 
2.2 คาน้ำมันเช้ือเพลิง    
2.3 คาท่ีพัก จำนวน 4 คืน ๆ 600 บาท 
จำนวน 14 คน 
2.4 คาของท่ีระลึก จำนวน 2 ช้ิน ๆ ละ 
1,500 บาท 

   6,720 
 
- 
- 
 
- 
 

- 
 

15,000 
 

33,600 
 

3,000 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ

ท่ีใช 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 
 2.5 คาลงทะเบียนประชุม สัมมนาฯ 

จำนวน 12 คน ๆ ละ 850 บาท 
จำนวน 2 ครั้ง 

 - 20,400 - 

3 คาวัสด ุ  - - 30,000 

 รวมงบประมาณ 230,020 36,720 161,700 40,000 

 
6. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
    6.1 ปจจัยความเส่ียง 
          1) ความรวมมือของผูเขารวมโครงการ 
          2) ความเหมาะสมของชวงระยะเวลาดำเนินการ 
    6.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
          1) เพ่ิมมาตรการหรือแรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
          2) พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ 
      
 7. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใชประเมิน 

7.1 เชิงปริมาณ 
      1) โรงเรียนในสังกัดจำนวน 
37 โรงเรียน ไดรับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 
100 % 

 
1) สอบถาม 
2) สังเกตการสอน 
 
3) ประเมินผลการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 
 

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

7.2 เชิงคุณภาพ 
      1) โรงเรียนในสังกัดไดรับการ
พัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 

 
100 % 

 
1) สัมภาษณ 
 
2) วิเคราะหเอกสาร 
 
 

 
1) แบบสัมภาษณแบบ
มีโครงสราง 
2) แบบวิเคราะห
เอกสาร 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   8.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงไดรับการนิเทศโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพอยางท่ัวถึง
ตอเนื่องเปนระบบ และมีคุณภาพ  
   8.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรูเพ่ิมข้ึน  
            8.3 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผล    
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการนิเทศ สื่อ เครื่องมือในการนิเทศโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และนำไปใชในการนิเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
        8.4 สถานศึกษาทุกแหงสามารถบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ 
            8.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
       8.6 ครูผูสอนจัดกิจกรรมเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสำคัญท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความแตกตาง
ระหวางบุคคล  
            8.7 โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

  8.8 โรงเรียนดำเนินโครงการตาง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งานนโยบาย จุดเนนของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และงานนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ การพัฒนาสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  
ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย สพฐ.    ข้อ 3. ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์   
ตัวช้ีวัด สพฐ.     ข้อ 1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

(3R8C) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  ข้อ 1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 
    ข้อ 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมรรถนะสำคัญ 
    ตามหลักสูตร 
กิจกรรม  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร สู่ทักษะ 

การเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
ลักษณะโครงการ / งาน  (    ) ต่อเนื่อง      (✓)   ใหม ่
ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2563 – กันยายน 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีดา นิตยารส ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
............................................................................................................................................................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล                       

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ื นฐาน  
ได้กำหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 
– 2579)  และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยนโยบาย 6 ด้าน ได้แก่ นโยบายที่ 1 ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง นโยบายที่ 2 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  
ในการจัดการศึกษา    

จากความสำคัญของนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในนโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทางสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายนี้ เพ่ือส่งเสริมให้
โรงเรียนขนาดเล็กสามารถขับเคลื่อนได้สำเร็จตามเป้าประสงค์ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะพัฒนาผู้เรียนในทุกระดับให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานตาม
นโยบาย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน โรงเรียนขนาดเล็กในการพัฒนาให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค์                                          
      2.1 เพ่ือพัฒนาครูให้มีความสามารถจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร 
สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
      2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียนตามหลักสูตร สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
 
3. เป้าหมาย (Out put) 

       3.1 เชิงปริมาณ 
              3.1.1 ครฝู่ายวิชาการของโรงเรียนในสังกัด สพม.30 จำนวนโรงเรียนละ 1 คน  
              3.1.2 โรงเรียนในสังกัด สพม.30 ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์  
      3.2 เชิงคุณภาพ 
             3.2.1 ครสูามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร สู่ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             3.2.2 สถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร สู่ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             3.2.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
 

4.  วิธีดำเนินการ 
 

   
5.  ระยะเวลาดำเนินการ  มีนาคม 2563 – กันยายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนการดำเนินการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ 
หมายเหต ุ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. 
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) 
- เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกจิกรรม 
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6.   งบประมาณ (In put)    
       งบประมาณ จำนวน  25,000.- บาท ได้มาจาก งบพัฒนาของ สพม.30 ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้
งบประมาณ ดังนี้ 
        6.1 จำแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 
 

กิจกรรม/ขัน้ตอนการเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
รวม 

 ผลผลิต งาน/โครงการ กิจกรรม 
1. ขั้น P : Plan…เตรียมเอกสาร - - - - 
2. ขั้น D : Do…ประชุม - - 25,000 25,000 
3. ขั้น C : Check….ประเมิน - - - - 
4. ขั้น A : Act…รายงานสรุปผล -  - - 

รวม - - 25,000 25,000 
 
 6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ 
กิจกรรม  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3R8C) 
 

งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสตูร) 

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 

ครั้งที่ 

จำนวน (คน) 
วันหรือ 

ชม. 
อัตรา
ที่ตั้ง 

รวมเงิน 

สถานที่ดำเนินการ 
ประเภท 
ก (ระดับ 
9 ขึ้นไป) 

ประเภท ข 
(ระดับ 8 
ขึ้นไป) 

บุคคล 
ภายนอก 

รวม ราชการ เอกชน 

รวมทั้งสิ้น        25,000 ✓  
งบรายจ่าย...25,000  บาท           
1. โครงการการพัฒนาสมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตร สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3R8C) 

1        1  

-  ค่าใช้จา่ยในประเทศ           
- ค่าสัมมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรฐั)   5   10 600 6,000   
- ค่าสัมมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)    1  2 600 1,200   
- ค่าอาหารกลางวัน   50   2 60 6,000   
- ค่าอาหารเย็น           
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   50   4 30 6,000   
- ค่าเบี้ยเล้ียง           
- ค่าเช่าที่พกั           
- ค่าพาหนะ           
- ค่าวัสด ุ        5,800   
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง           
- ค่าจา้งทำป้ายไวนิล  
 

          
- ค่าจา้งทำเล่มรายงาน ... เล่ม           
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7. การประเมินผล  
 7.1 ประเมินผลการดำเนินโครงการ 
 7.2 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการของสถานศึกษา 
 7.3 ตัวชีว้ัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ ์

7.3.1 เชิงปริมาณ 
  1)  ร้อยละครูฝ่ายวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัด สพม.30 
  2)  ร้อยละโรงเรียนในสังกัด สพม.30   

 
 

100 % 
 

100 % 

 
 

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

7.3.2 เชิงคุณภาพ 
   1)  ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 
สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3R8C)  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   2)  สถานศึกษาท่ีจัดให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตร สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 (3R8C)  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
100 % 

 
 
 

100 % 
 

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

 
7.4 เครื่องมือประเมินโครงการ  
    

 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
1) ร้อยละของผู้ เรียนนักเรียนที่ ได้รับการเรียนรู้ ให้มี
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกับสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร  

1.  แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม 
2.  แบบสอบถาม 

 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 

8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
8.1.1 ความร่วมมือของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
8.1.2 ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ 

8.2.1  เพ่ิมมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วม
โครงการ 
8.2.2 พิจาณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ ์
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      9.1 สถานศึกษามีจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร สู่ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3R8C) อย่างมีคุณภาพ 
          9.2 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร สู่ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3R8C) ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ          

9.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
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โครงการ         การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นทักษะชีวิต  
ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี    ข้อ 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
นโยบาย สพฐ.          ข้อ 3. ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์   
ตัวช้ีวัด สพฐ.          ข้อ 5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง  

    มีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคม 
                   ที่เป็นพหุวัฒนาธรรม  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  ข้อ 1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต 
ข้อ 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ทักษะพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิต 

กิจกรรม  กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต  
ลักษณะโครงการ / งาน  (✓) ต่อเนื่อง      (    )   ใหม ่
ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2563 – กันยายน 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีดา นิตยารส ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
............................................................................................................................................................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล                       

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้
กำหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 
– 2579)  และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยนโยบาย 6 ด้าน ได้แก่ นโยบายที่ 1 ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง นโยบายที่ 2 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา    

จากความสำคัญของนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในนโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทางสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายนี้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
ทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถทำงานกับผู้ อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่ เป็นพหุวัฒนาธรรม ได้ ตามเป้าประสงค์ ที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตให้
สำเร็จได้ตามเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานตาม
นโยบาย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30 ในการพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค์                                          
      2.1 เพ่ือพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นทักษะชีวิต  
      2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นทักษะชีวิต 
 
3. เป้าหมาย (Out put) 

       3.1 เชิงปริมาณ 
              3.1.1 ครฝู่ายวิชาการและครูสอนสุขศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพม.30 จำนวนโรงเรียนละ 2 คน  
              3.1.2 โรงเรียนในสังกัด สพม.30 ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์  
      3.2 เชิงคุณภาพ 
             3.2.1 ครสูามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
             3.2.2 สถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพ 
             3.2.3 ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 

4.  วิธีดำเนินการ 
 

   
5. ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2563 – กันยายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนการดำเนินการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ 
หมายเหต ุ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. 
1
. 

P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน) 
- ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
- กำหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
- เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ 

             

2
. 

D: (ขั้นดำเนินการ) 
- กิจกรรมการประชุมเชิงปฏบิัติการการ
จัดการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต 

             

3
. 

C: Check (ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม) 
- สังเกต, สอบถาม    
- นิเทศ กำกับ ติดตาม, เสวนา 

             

4
. 

A: Act (ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/
ประเมินรายงาน) 
- เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกจิกรรม 
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6.   งบประมาณ (In put)    
       งบประมาณ จำนวน  50,000.- บาท ได้มาจาก งบพัฒนาของ สพม.30 ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้
งบประมาณ ดังนี้ 
        6.1 จำแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 
 

กิจกรรม/ขัน้ตอนการเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
รวม 

 ผลผลิต งาน/โครงการ กิจกรรม 
1. ขั้น P : Plan…ประชุม เตรียมเอกสาร - - - - 
2. ขั้น D : Do… ดำเนินการกิจกรรม  - - 35,300 35,300 
3. ขั้น C : Check…. นิเทศ ติดตาม ประเมิน - - 14,700 14,700 
4. ขั้น A : Act…รายงานสรุปผล -  - - 

รวม - - 50,000 50,000 
 
 6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ 

 
กิจกรรม  กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต  

งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสตูร) 

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 

ครั้งที่ 

จำนวน (คน) 
วันหรือ 

ชม. 
อัตรา
ที่ตั้ง 

รวมเงิน 

สถานที่ดำเนินการ 
ประเภท 
ก (ระดับ 
9 ขึ้นไป) 

ประเภท ข 
(ระดับ 8 
ขึ้นไป) 

บุคคล 
ภายนอก 

รวม ราชการ เอกชน 

รวมทั้งสิ้น        50,000 ✓  
งบรายจ่าย...50,000  บาท           
1. โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นทักษะชีวิต 1        1  

-  ค่าใช้จา่ยในประเทศ           
- ค่าสัมมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรฐั)   5   10 600 6,000   
- ค่าสัมมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)    1  2 600 1,200   
- ค่าอาหารกลางวัน   85   2 60 10,200   
- ค่าอาหารเย็น           
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   85   4 30 11,900   
- ค่าเบี้ยเล้ียง   6   5 240 7,200   
- ค่าเช่าที่พกั           
- ค่าพาหนะ           
- ค่าวัสด ุ        6,000   
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง   3   5 500 7,500   
- ค่าจา้งทำป้ายไวนิล  
 

          
- ค่าจา้งทำเล่มรายงาน ... เล่ม           
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7. การประเมินผล  
 7.1 ประเมินผลการดำเนินโครงการ 
 7.2 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการของสถานศึกษา 
 7.3 ตัวชีว้ัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ ์

7.3.1 เชิงปริมาณ 
  1)  ร้อยละของครูฝ่ายวิชาการและครู
สอนสุขศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพม.30 
  2)  ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด สพม.
30 ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศโดย
ศึกษานิเทศก์     

 
 

100 % 
 

100 % 

 
 

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

7.3.2 เชิงคุณภาพ 
   1)  ครสูามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ  
   2)  สถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพ  

 
100 % 

 
 

100 % 
 

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

 

7.4 เครื่องมือประเมินโครงการ 
     

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
1) ร้อยละของครูที่มีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ทักษะชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ทักษะ
พ้ืนฐานในการดำรงชีวิต  

1.  แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม 
2.  แบบสอบถาม 

 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 

8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
8.1.1 ความร่วมมือของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
8.1.2 ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ 

8.2.1  เพ่ิมมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วม
โครงการ 
8.2.2 พิจาณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ ์

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      9.1 สถานศึกษามีจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต อย่างมีคุณภาพ 
          9.2 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ          

9.3 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข       
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โครงการ การพัฒนาครูผูสอนการจัดการเรียนรูสุขภาวะในโรงเรียน  
ยุทธศาตรชาติ 20 ป ขอ 3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
นโยบาย สพฐ.   ขอ 3. ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย   
ตัวช้ีวัด สพฐ.   ขอ 6. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี  
    สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  ขอ 1. รอยละ 100 ของผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดี 
   ขอ 2. รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดใหมีกิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับการจัดการสุขภาวะ 
กิจกรรม  กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี  
ลักษณะโครงการ / งาน  () ตอเนื่อง      (    )   ใหม 
ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2563 – กันยายน 2563 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ   
   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ผูรับผิดชอบโครงการ นายปรีดา นิตยารส ตำแหนง ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
.............................................................................................................................................................................................................  

1. หลักการและเหตุผล                       
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีภารกิจในการจัดและสงเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได

กำหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 
– 2579)  และยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวยนโยบาย 6 ดาน ไดแก นโยบายท่ี 1 ดานการจัด
การศึกษาเพ่ือความม่ันคง นโยบายท่ี 2 ดานการสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นโยบายท่ี 4 ดานโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา นโยบายท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นโยบายท่ี 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา    

จากความสำคัญของนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในนโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทางสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จะตองดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายนี้เพ่ือสงเสริมใหผูเรียน
ทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดาน
รางกายและจิตใจไดตามเปาประสงคท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด  เพ่ือมุงเนนพัฒนา
ผูเรียนทุกคนมีสุขภาวะท่ีดีใหสำเร็จไดตามเปาประสงคอยางมีประสิทธิภาพ  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ไดตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานตาม
นโยบาย   จึงไดจัดทำโครงการนี้ข้ึนเพ่ือสงเสริม  สนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30 สามารถพัฒนาใหครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรูสุขภาวะในโรงเรียนใหแกผูเรียนไดอยางมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค                                          
      2.1 เพ่ือพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูสุขภาวะในโรงเรียน  
      2.2 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาวะในโรงเรียน  
 
3. เปาหมาย (Out put) 

       3.1 เชิงปริมาณ 
              3.1.1 ครฝูายวิชาการและครูสอนสุขศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพม.30 จำนวนโรงเรียนละ 2 คน  
              3.1.2 โรงเรียนในสังกัด สพม.30 ทุกโรงเรียนไดรับการนิเทศโดยศึกษานิเทศก  
      3.2 เชิงคุณภาพ 
             3.2.1 ครสูามารถจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมผูเรียนใหมีสุขภาวะท่ีดี ไดอยางมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
             3.2.2 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหมีสุขภาวะท่ีดี ไดอยางมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
             3.2.3 ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ดำรงชีวิต อยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 
 

4.  วิธีดำเนินการ 
 

   
5. ระยะเวลาดำเนินการ  มีนาคม 2563 – กันยายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนการดำเนินการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ 
หมายเหต ุ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. 
1
. 

P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน) 
- ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
- กำหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
- เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ 

             

2
. 

D: (ขั้นดำเนินการ) 
- กิจกรรมการประชุมเชิงปฏบิัติการการ
จัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี 

             

3
. 

C: Check (ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม) 
- สังเกต, สอบถาม    
- นิเทศ กำกับ ติดตาม, เสวนา 

             

4
. 

A: Act (ขั้นการทบทวน/สะทอนผล/
ประเมินรายงาน) 
- เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกจิกรรม 
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6.  งบประมาณ (In put)    
       งบประมาณ จำนวน  45,000.- บาท ไดมาจาก งบพัฒนาของ สพม.30 ดังมีรายละเอียดประกอบการใช
งบประมาณ ดังนี้ 
        6.1 จำแนกตามรายการใชจายและแหลงงบประมาณไดดังนี ้

กิจกรรม/ขัน้ตอนการเนินงาน แหลงงบประมาณ 
รวม 

 ผลผลิต งาน/โครงการ กิจกรรม 
1. ข้ัน P : Plan…ประชุม เตรียมเอกสาร - - - - 
2. ข้ัน D : Do… ดำเนินการกิจกรรม  - - 30,300 30,300 

3. ข้ัน C : Check…. นิเทศ ติดตาม ประเมิน - - 14,700 14,700 

4. ข้ัน A : Act…รายงานสรุปผล -  - - 
รวม - - 45,000 45,000 

 

 6.2 รายละเอียดคาใชจายโครงการ 
 
กิจกรรม  กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี  

งบรายจาย/รายการ (กิจกรรม/หลักสตูร) 

รายละเอียดงบประมาณป 2562 

ครั้งที่ 

จำนวน (คน) 
วันหรือ 

ชม. 
อัตรา
ที่ตั้ง 

รวมเงิน 

สถานที่ดำเนินการ 
ประเภท 
ก (ระดับ 
9 ขึ้นไป) 

ประเภท ข 
(ระดับ 8 
ขึ้นไป) 

บุคคล 
ภายนอก 

รวม ราชการ เอกชน 

รวมทั้งส้ิน        45,000   
งบรายจาย... 45,000  บาท           
1. โครงการการพัฒนาครูผูสอนการจัดการ
เรียนรูสุขภาวะในโรงเรียน 1        1  

-  คาใชจายในประเทศ           
- คาสัมมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)   5   10 600 6,000   
- คาสัมมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ)    1  2 600 1,200   
- คาอาหารกลางวัน   85   2 60 10,200   
- คาอาหารเย็น           
- คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม   85   4 30 11,900   
- คาเบี้ยเล้ียง   6   5 240 7,200   
- คาเชาที่พกั           
- คาพาหนะ           
- คาวัสดุ        1,000   
- คาน้ำมันเชื้อเพลิง   3   5 500 7,500   
- คาจางทำปายไวนิล  
 

          
- คาจางทำเลมรายงาน ... เลม           
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7. การประเมินผล  
 7.1 ประเมินผลการดำเนินโครงการ 
 7.2 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการของสถานศึกษา 
 7.3 ตัวชีว้ัดความสำเร็จ คาเปาหมาย และเกณฑ 
 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑ 

7.3.1 เชิงปริมาณ 
  1)  รอยละของครูฝายวิชาการและครู
สอนสุขศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพม.30 
  2)  รอยละของโรงเรียนในสังกัด สพม.
30 ทุกโรงเรียนไดรับการนิเทศโดย
ศึกษานิเทศก   

 
 

100 % 
 

100 % 

 
 

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

7.3.2 เชิงคุณภาพ 
   1)  ครูสามารถจัดการเรียนรูท่ีสงเสริม
ผูเรียนใหมีสุขภาวะท่ีดี ไดอยางมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ  
   2)  สถานศึกษามีการจัดใหมีกิจกรรม
สงเสริมผูเรียนใหมีสุขภาวะท่ีด ี 

 
100 % 

 
 

100 % 
 

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

 
7.4 เครื่องมือประเมินโครงการ     

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เครื่องมือท่ีใช 
1) รอยละของครูท่ีสามารถจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมผูเรียน
ใหมีสุขภาวะท่ีดี ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
ผูเรียนใหมีสุขภาวะท่ีดี ไดอยางมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ  

1.  แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม 
2.  แบบสอบถาม 

 
8. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
 

8.1 ปจจัยความเส่ียง 8.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
8.1.1 ความรวมมือของสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 
8.1.2 ความเหมาะสมของชวงระยะเวลาดำเนินการ 

8.2.1  เพ่ิมมาตรการหรือแรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
8.2.2 พิจาณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
      9.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหมีสุขภาวะท่ีดี ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
          9.2 ครูสามารถจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมผูเรียนใหมีสุขภาวะท่ีดี ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ          

9.3 ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดำรงชีวิตอยางมี
ความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ  ขอ 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
นโยบาย สพฐ.               นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ตัวช้ีวัด สพฐ.                ขอ 3  รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา
ท่ีผานมา  

ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภูมิ และคณะ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ดวยกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีนโยบายพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหผูเรียนไดรับการสงเสริม ใหมีศักยภาพสูงสูมาตรฐานสากล และทัดเทียมกับ
นานาชาติ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงตอบสนองเจตนารมณดังกลาว โดยกำหนด
เปาหมายใหสถานศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา สำหรับปการศึกษา 2562 การท่ีจะ
ดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไว สถานศึกษาจำเปนตองพัฒนาการศึกษาอยางตลอดแนว  
ท้ังในดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ตลอดจนการวัดและประเมินผล  
 จากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการใน ปการศึกษา 2562 ท่ีผานมา แมวาจะมีการพัฒนาการเรียนการ
สอนทกุกลุมสาระการเรียนรู อยางเขมขน  มีการพัฒนาครู พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง  แตผลการประเมินการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) คาคะแนนเฉลี่ยรายวิชาหลักยังมีคาคะแนนเฉลี่ยไมถึง         
รอยละ 50  ดังตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ดังนี้ 
 

ระดับชั้น ปการศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
ม.3 2561 53.49 - 28.19 28.86 35.86 
ม.6 2561 43.82 33.60 26.88 21.13 29.50 

 

 จากผลการทดสอบดังกลาวเม่ือพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ปการศึกษา 2562 ท่ีผานมา  สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดตั้งเปาหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพ่ิมข้ึนมากกวา
รอยละ 50 พบวาทุกกลุมสาระการเรียนรู มีผลการทดสอบไมเปนไปตามเปาหมาย และมีคาคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ท้ังระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ต่ำกวาคะแนน
ระดับประเทศทุกกลุมสาระการเรียนรู ยกเวนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีคาคะแนน
เพ่ิมข้ึนมากกวา  รอยละ 50 
 ดังนั้น  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  จึงจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ือยกระดับคุณภาพผูเรียนใหมีความรูและใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรมข้ึน 
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2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 และชั้นมัธยมศึกษา       
ปท่ี 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 เพ่ิมสูงข้ึนรอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 แตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 
 2.2 เพ่ือพัฒนาครูในการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ไปใชในการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
 2.3 เพ่ือสงเสริมระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) 
  

3.  เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ทุกโรงเรียนในสังกัด เขารับการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ทุกคน 
 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ทุกโรงเรียนในสังกัด  ไดรับการทดสอบเพ่ือเตรียมความพรอมในการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (Pre O-NET) ทุกคน 
 3) ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูไดรับการพัฒนาในการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ไปใชในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 

4) ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  
ไดรับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินกิจกรรมจากตนสังกัด 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ทุกโรงเรียนในสังกัด เพ่ิมสูงข้ึนรอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา  
 2)  ครูผูสอนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นำผลการทดสอบไปวางแผน 
การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนใหมีคุณภาพท่ีสูงข้ึนมีนวัตกรรมในรูป Best practice หรืองานวิจัย 
การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

4.  วิธีดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานท่ีการดำเนินงาน 
 
ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ข้ันตอน ระยะเวลา/สถานท่ี

ดำเนินงาน 
1 การวางแผน 1.1 ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 

1.2 กำหนดความรับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม 
1.3 เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

20 พ.ย. 62 
20 พ.ย. 62 

 
30 พ.ย. 62 

2 2.1 กิจกรรมการจัดสอบ Pre O-NET 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระดับ     
ชั้น ม.3  

2.1 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.2 ประชุมคณะทำงาน/ผูรับผิดชอบ 
2.3 จัดสอบ Pre O-NET ชั้น ม.3 

พ.ย. 62 
ธ.ค. 62 

23-27 ธ.ค.62 
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 2.4 นำผลการสอบไปพัฒนานักเรียน 
2.5 สรุปและรายงานผล 

ธ.ค.62-ม.ค.63 
ม.ค.63 

ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ข้ันตอน ระยะเวลา/สถานท่ี
ดำเนินงาน 

 2.2 กิจกรรมยกระดับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

2.1 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.2 ประชุมคณะทำงาน/ผูรับผิดชอบ 
2.3 สหวิทยาเขตท้ัง 7 แหง จัดกิจกรรม 
พัฒนาผูเรียนเพ่ือยกระดับผลการทดสอบ 
O-NET ชั้น ม.3 และ ชั้น ม.6 
2.4 นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
2.5 ครนูำผลการสอบไปพัฒนานักเรียน 
2.6 สรุปและรายงานผล 

ธันวาคม 2562 
ธันวาคม 2562 
ธันวาคม 2562- 
มกราคม 2563 
 
 
พ.ค.- ก.ย. 2563 
ก.ย.2563 

3 กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบและ
นิเทศ  

3.1 ดำเนินการนิเทศตามแผน/ปฏิทิน 

การนิเทศการจัดกิจกรรมสอบ Pre O-NET  
3.2 ดำเนินกิจกรรมยกระดบัผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ธันวาคม 2562 
 
ธันวาคม 2562- 
มกราคม 2563 

4 การทบทวน/สะทอนผล/ประเมิน
รายงาน 
 

4.1 เขียนรายงานการสรปุผลการจัดกิจกรรม 

4.2 เสนอรายงานผลการจดักิจกรรม 
กันยายน 2563 
กันยายน 2563 

 
5. งบประมาณ     
 จำนวน 123,000 บาท  (หนึ่งแสนสองหม่ืนสามพันบาทถวน) แหลงงบประมาณจาก เงินนอกงบประมาณ  
สพม.30 รายละเอียดังนี้ : 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 
1 กิจกรรมการจัดสอบ Pre O-NET ระดับ 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาระดับ ชั้น ม.3 
 

3,000  3,000 - 

2 กิจกรรมยกระดบัผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
1)  ประชุมเชิงคณะกรรมการเตรียมความพรอม 

)  กิจกรรมยกระดบัผลการทดสอบ O-NET  
    โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 16 โรงเรียนๆละ      

     5,000  บาท 
 3) นิเทศ กำกับ ติดตามการยกระดับ O-NET 
 

120,000  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- 

 
 

 
 
 

80,000 
 

40,000 

 
 
 

รวมท้ังส้ิน 123,000 - 123,000  
 

6. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
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    6.1 ปจจัยความเส่ียง 
          1) ความรวมมือของสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 
          2) ระยะเวลาดำเนินการ 
    6.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
         1) เพ่ิมมาตรการหรือแรงจูงใจในการเขารวมโครงการ         
         2) พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ 
 
 7. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใชประเมิน 

1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
3 ทุกโรงเรียน จำนวน 37 
โรงเรียน  ไดรับการทดสอบเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน (Pre O-NET)  ใน 4 
กลุมสาระการเรียนรูหลัก 
 

100 
 

การทดสอบ แบบทดสอบ  
Pre O-NET 

2) ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนน 
O-NET ตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไป 
ในแตละกลุมสาระมีจำนวนเพ่ิมข้ึน
จากปท่ีผานมา 
 

มากกวารอยละ 
50 

การทดสอบ แบบทดสอบ O-NET 

 3) ครูผูสอนไดรับการพัฒนา 
และมีการนำผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ไปใชในการยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอน                  
 

80 สังเกตและสอบถาม แบบสอบถาม 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไดรับการเตรียมความพรอมดานความรูทักษะ
กระบวนการในแตละวิชากอนการทดสอบ 
 8.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอบ 
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ทุกวิชาเพ่ิมข้ึนรอยละ 3  
 8.3 ครูผูสอนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  นำผลการทดสอบไปวางแผนการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนใหมีคุณภาพท่ีสูงข้ึน 
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 8.4 ผูบริหาร ครู ศึกษานิเทศก และ สพม.30 มีนวัตกรรมท่ีเปน Best practice ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 8.5 โรงเรียนสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบการนิเทศคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
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โครงการ พัฒนาสมรรถนะสำคัญของผูเรียนเชื่อมโยงอาชีพและมีงานทำตามคุณลักษณะ 
 ของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21  
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ ขอ 3. ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
นโยบาย สพฐ.             นโยบายท่ี 3. ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย  
ตัวช้ีวัด สพฐ.              ขอ ๑. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษ  
                               ท่ี 21 ( 3R8C ) 
   ขอ 4. รอยละผูเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีทักษะ 
                               การเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัดและความตองการของตนเอง  
                               มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทาง 
                               การเงินท่ีเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖3 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุม นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ผูรับผิดชอบโครงการ     นางปรียารัตน  ขาวปน  ตำแหนง  ศึกษานเิทศก   เบอรติดตอ 0935011759
   

๑. หลักการและเหตุผล 
               นโยบายดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
เริ่มตั้งแตประชากรวัยเรียนทุกชวงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา และเปนผูมีบทบาทสำคัญ 
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
เปลี่ยนบทบาท ครูใหเปนครูยคุใหม จากครูผูสอน เปน Coach ทำหนาท่ีกระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู 
และวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน โดยมุงผลไปยัง
ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนำไปสูการพัฒนานวัตกรรม ตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูอาชีพและ 
การมีงานทำ มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ี
เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได 
  
๒. วัตถุประสงค 
            เพ่ือสงเสริมใหครูสามารถจัดทำหลักสูตรเชิงสมรรถนะเชื่อมโยงอาชีพและมีงานทำ ตามคุณลักษณะ
ของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21  
 
๓.  เปาหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ     
 ๓.๑.๑  ครูไดรับความรูการจัดทำหลักสูตรเชิงสมรรถนะ  37 โรงเรียน จำนวน 74 คน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.๑  ครูสามารถจัดทำหลักสูตรเชิงสมรรถนะ เชื่อมโยงอาชีพและมีงานทำ ตามคุณลักษณะของผูเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21  
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๔.  วิธีดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานท่ีการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ข้ันตอน ระยะเวลา/สถานท่ีดำเนินงาน 
๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1.1 จัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของ 

1.2 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการฯ 
1.3 ติดตอวิทยากร สถานท่ี 
1.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

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

๒    

  
5. งบประมาณ     
 จำนวน 40,000 บาท  (สี่หม่ืนบาทถวน) แหลงงบประมาณ (ระบุ)  จาก สพม.30 รายละเอียดดังนี้ : 
รายละเอียดงบประมาณการใชงบประมาณ 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณท่ีใช เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 
๑ กิจกรรมท่ี ๑       

 1.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 40,000 3,600 18,700  17,700  
      

2 คาใชจายอ่ืนๆ  - -  
 รวมงบประมาณ 40,000 3,600 18,700 17,700 

 

6. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
    ปจจัยความเส่ียง 
        6.๑ งบในการดำเนินงานจัดสรรมาลาชา 
    แนวทางการบริหารความเส่ียง 
        6.๒ เสนอโครงการ และขอใชเงินสำรอง 
 

 7. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช
ประเมิน 

ครูไดรับความรูการจัดทำหลักสูตร 
เชิงสมรรถนะ  37 โรงเรยีน 

100 สอบถาม แบบสอบถาม /
ทะเบียนลงเวลา 

ครูสามารถจัดทำหลักสูตรเชิงสมรรถนะ 
เชื่อมโยงอาชีพและมีงานทำ ตามคุณลักษณะ
ของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

80 ประเมิน / ชิ้นงาน แบบการจัดทำ
หลักสูตรฯ 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ ครูไดรับความรูการจัดทำหลักสูตรเชิงสมรรถนะท้ัง  37 โรงเรียน 
 ๙.๒ ครูสามารถจัดทำหลักสูตรเชิงสมรรถนะ เชื่อมโยงอาชีพและมีงานทำ ตามคุณลักษณะของผูเรียน 
ในศตวรรษ ท่ี  21 ไดรอยละ 80 
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โครงการ             โครงการลดเวลาเรียน – เพ่ิมเวลารู ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

นโยบาย สพฐ.               ขอท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย  และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ตัวช้ีวัด สพฐ.                ขอท่ี ๒  พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
     สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ 
ผูรับผิดชอบโครงการ       ชือ่ นางสาวปภาวรา  ประเสริฐ ตำแหนง ศึกษานิเทศก  เบอรติดตอ  ๒๘๔-๒๙๘๑๐๔๖ 
  
๑. หลักการและเหตุผล 

 ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมุงเนนพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุมเปาหมาย สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดมีนโยบายใหมีโครงการลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารูผานกิจกรรมการปฏิบัติ

จริง (Active  Learning) ซ่ึงมีแนวทางการดำเนินการเพ่ือสงเสริมและพัฒนาครูใหออกแบบการเรียนรู การจัดการ

เรียนรูใหสอดคลองกับการวัดประเมินผลท่ีเนนทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) และสงเสริม  

สนับสนนุใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) และเพ่ือ

พัฒนาการนิเทศ กำกับ ดูแล ใหคำแนะนำ ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน โรงเรียน ผูบริหารและครูใหสามารถ

จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย มีเปาหมายพัฒนานิเทศการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบาย  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยไดจัดทำแนวทางการ

นิเทศแบบบูรณาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา สรางเครื่องมือนิเทศ ติดตาม แบบบูรณาการเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสพฐ. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ ไดดำเนินการจัดทำ

โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เพ่ือนิเทศ กำกับ และติดตาม

การยกระดับคุณภาพการศึกษา และติดตามการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวขางตน 

 

๒. วัตถุประสงค 

        ๒.๑ เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน - เพ่ิมเวลารู และกิจกรรม Active Learning           

ของโรงเรียนในสังกัดท้ัง ๒๕  โรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ. 

     ๒.๒ เพ่ือนิเทศ กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน - เพ่ิมเวลารู และกิจกรรม Active  

Learning ของโรงเรียนในสังกัด 
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๓. เปาหมาย  (out put)  

     เชิงปริมาณ 

          ๑. โรงเรียนในสังกัดรอยละ ๑๐๐  สามารถจัดกิจกรรมตามแนวทาง นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 

    ไดอยางมีคุณภาพเปนปรกติ 

          ๒. โรงเรียนมีรูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพ่ิมเวลารูและจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผาน

กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active  Learning) ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 

    เชิงคุณภาพ 

          ๑. ผูเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถพ้ืนฐานตามหลักสูตรและคุณภาพเด็กไทยยุค ๔.๐ 

          ๒. ครูจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active  Learning) 

          ๓. โรงเรียนในสังกัดมีระบบการนิเทศภายในท่ีสงผลตอการปรับคุณภาพการสอนมากข้ึน  

    ๔.  วิธีดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานท่ีการดำเนินงาน 

 
 

 

 

ข้ันตอนการดำเนินงาน  
ระยะเวลาดำเนินงาน หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
๑  P : ขั้นเตรยีมการและวางแผน 

1.1 เขียนแผนโครงการ เสนอ 
1.2 จัดทำหนังสือแจงโรงเรียน 

             

๒  D : (ขั้นดำเนนิการ) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มัธยมศึกษา 

เขต ๓๐ ประชุมชีแ้จงแนวทางการจดักจิกรรมและ

นิเทศติดตามการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรยีนเพ่ิม

เวลารู”ที่เนน Active  Learning  สอดคลองกับ

มาตรฐานและตัวชีว้ัด พัฒนานกัเรยีนไดครอบคลุม

ดาน  ๔  H 

             

๓  C : check (ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต

๓๐ นิเทศโดยใชเทคนิค Coaching ผาน

กิจกรรม AAR  ของโรงเรียน ๑ ครั้ง : เดือน 

             

๔  A : Act (ขั้นการทบทวน/สะทอนผล/

ประเมนิผล/สรุป/รายงาน) 
-สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา

เขต ๓๐ รวม Coaching นเิทศ ติดตามและ

ประเมนิผลผานระบบปฏิบัติการของโรงเรยีน  
ภาคเรยีนละ ๑ ครัง้ / โรงเรยีนสรุปและรายงาน

ผลการดำเนนิกจิกรรมตอสำนกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ 
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๕. งบประมาณ (In put) รวมท้ังสิ้น  ๖๕,๖๐๐ บาท  (หกหม่ืนหาพันหกรอยบาทถวน) แหลงงบประมาณ 
    จากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐   รายละเอียดดังนี้ : 
     รายละเอียดงบประมาณการใชงบประมาณ 
 

 

 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

แหลงงบประมาณ  

 

            รวม 
 

เงินอุดหนุน 

รายหัว 

 

พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 

เงินรายได
สถานศึกษา 

โครงการลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารูผานกิจกรรม 

การปฏิบัติจริง (Active  Learning) 

 ๖๕,๖๐๐ บาท  ๖๕,๖๐๐ บาท 

๑.ขั้น P : Plan  -  - 

๒.ขั้น D : Do  ๖๓,๔๐๐ บาท  ๖๓,๔๐๐ บาท 

๓.ขั้น C: Check  ๒,๒๐๐ บาท  ๒,๒๐๐ บาท 

๔.ขั้น A : Act  -     - 
 

 
๖. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
     ๖.๑ ปจจัยความเส่ียง 
           (๑)  เวลา อาจไมเปนไปตามกำหนดเนื่องจากมีงานนโยบายเรงดวนท่ีตองดำเนินการ 

           (๒)  งบประมาณ  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรอาจไมสอดคลอง หรือเพียงพอกับการจัดกิจกรรมสงผลให
การจัดกิจกรรมอาจมีประสิทธิภาพลดลง 

     ๖.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

               (๑) มีแผน/ปฏิทินการดำเนินงานท่ีชัดเจน  สามารถจัดกิจกรรมตรงตามเวลาท่ีกำหนดได 
               (๒) บริหารจัดการงบประมาณท่ีมีอยูอยางรัดกุมใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 
 ๗. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใชประเมิน 

  ๑. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมตาม
แนวทาง นโยบาย “ ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู ” ไดอยางมีคุณภาพจนเปน
กิจกรรมปรกติของโรงเรยีน 

รอยละ ๑๐๐ - นิเทศติดตาม 
- สอบถาม 
 

- แบบนิเทศ   ติดตาม 
-แบบสอบถาม 
 

  ๒. โรงเรียนจัดการเรียนรูใหผูเรียนได

เรียนผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

Active  Learning   

ครบ ๒๕ 
โรงเรียน 

- นิเทศตดิตาม 
- การรายงาน 
- ตรวจสอบการดำเนนิงาน    
  โรงเรียนเชิงประจักษ 

- แบบรายงาน 
  ผลการดำเนนิงาน 
  โรงเรียน 
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๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๘.๑ โรงเรียนมีวัสดุในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูท่ีเนน Active  Learning ท่ีสอดคลอง       
กับมาตรฐานและตัวชี้วัด  และครอบคลุมการพัฒนา ๔ H 

 ๘.๒ โรงเรียนมีรูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูเนน Active  Learning กลุมสาระการ

เรียนรูหลักท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตรอยางนอย 3 กลุมสาระหลัก 

          ๘.๓ ผูเรียนไดรับการพัฒนาตนเองครอบคลุม ๔ H อยางมีคุณภาพ และมีความสามารถพ้ืนฐาน  

ตามหลักสูตร 
         ๘.๔ ผูเรียนมีความสามารถสอดคลองกับคุณภาพเด็กไทยยุค ๔.๐ 

         ๘.๕ ครูมีการพัฒนาและปรับแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนกิจกรรม  Active Learning       
ทำใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพมากข้ึน  
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โครงการ   แข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 44 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ.                นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ          รอ้ยละ 80 ของผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
                                  สติปัญญาและพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
                                  รอ้ยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจำเป็น 
                                  และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  30 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

  เบอร์ติดต่อ 097 - 3359451 
 
  
1 . หลักการและเหตุผล 
 กีฬาเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม         
สร้างบุคคลให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรัก ความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบและรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  นอกจากนี้  การเล่นกีฬายังมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน  
นักศึกษา โดย  เฉพาะการนำกิจกรรมกีฬามาเป็นการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านระเบียบวินัย          
การเคารพกฎ กติกาและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะกีฬาแต่ละชนิด แต่ละประเภท
ด้วยและในมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การพิจารณาเพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดไว้ว่าผู้เรียนมีความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ 
เช่น การปลูกฝังให้ผู้เรียนชอบดูกีฬา เล่นกีฬาเป็น เปิดโอกาสให้โรงเรียนและผู้เรียน มีผลงานด้านกีฬา/
นันทนาการ ฝึกให้ผู้เรียนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา ช่วยให้ห่างไกลจากอบายมุข และห่างไกลจาก 
ยาเสพติดทุกชนิด สร้างเสริมสุขนิสัยสุขภาพท่ีดีแก่นักเรียน นักศึกษา ต่อไป 
        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จึงร่วมกับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 37 โรงเรียน 
จัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 44 ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษาของสถานศึกษา 
2. เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ ให้นักเรียน มีพลานามัยแข็งแรง ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม 

สติปัญญา ห่างไกลจากยาเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักความสามัคคี ปลูกฝังการเป็นนักกีฬาที่ดี
ให้แก่นักเรียน มีระเบียบ มีวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา   

3. เพ่ือพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งนักเรียน นักกีฬา  
ครูผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม และการบริหารจัดการร่วมกัน ให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นนักกีฬาที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

4. เพ่ือระดมทรัพยากรภาครัฐ 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 ครูและบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 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 นักเรยีน นักศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นนักกีฬาที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
 3.2.5 บุคลากรที่เป็นกรรมการเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬาได้พัฒนาศักยภาพด้านการ
จัดการ  และการตัดสินกีฬาตามกติกาสากลได้อย่างมีมาตรฐานอย่างดียิ่งขึ้น 
4 . เป้าหมาย   
 4.1 สถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมกิจกรรม  แยกตามสังกัดดังนี้ 

     1) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  30     จำนวน         37  โรงเรยีน 
              2) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ                                  จำนวน         26  โรงเรียน 
              3) สังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ          จำนวน          4  โรงเรียน 
              4) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1, 2, 3 
 
 
 

-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) 
-จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
-ประชุมผู้บริหารวางแผนการแข่งขัน 
-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

 
ต.ค.2562 
พ.ย.2562 

     นางกัญญาณัฐ 
สมบัติธีระ 
และคณะ 

 

ขั้นดำเนินการ (D) 
-รับสมัครนักกีฬาแต่ละชนิด 
-จัดการแข่งขัน 

 
ธ.ค.2562 
ธ.ค.2562 

 นางกัญญาณัฐ 
สมบัติธีระ 
และคณะ 

 

ขั้นติดตาม/ประเมินผล (C) 
-ประเมินผลโครงการและสรุปการจัดกิจกรรม 
 

 
ม.ค.2562 

 นางกัญญาณัฐ 
สมบัติธีระ 
และคณะ 

 

ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (A)  
-เขียนรายงานสรุปการจัดกิจกรรม 

 
ม.ค.-ก.พ. 
2562 

 นางกัญญาณัฐ 
สมบัติธีระ 
และคณะ 

 

 
6.ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. – ธ.ค. 2562 
 
7. งบประมาณ จำนวน  277,230  บาท(งบบริหารจัดการเขตพื้นที่) 
    แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 
   
 
    กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

                      แหล่งงบประมาณ  
   รวม งบดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพ เงินรายได้

สถานศึกษา 
1.ขั้นวางแผนเตรียมการ - - - - 
2.ขั้นดำเนินการ 277,230 - - 277,230 
3.ขั้นติดตามและประเมินผล - - - - 
4.ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข - - - - 

รวม 277,230   277,230 
 
 

- 4- 
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ 
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งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/
หลักสูตร) 

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2563 
ค

ครั้
ง/
รุ่น 

       จำนวน (คน) วั
วัน 
หรือ 
ชม. 

อั
อัต
รา

ที่ตั้ง 

ร
รวม
เงิน 

สถานที่ดำเนินการ 
(ใส่ครื่องหมาย √ ) ประเภท 

ก 
(ระดับ 
9 ขึ้น
ไป) 

ประเภท 
ข 

(ระดับ 
8 ลงมา) 

บุ
บุคคล 
ภาย 
นอก 

ร
รว
ม 

ร
รา

ชการ 

 
  
เอกชน 

รวมทั้งสิ้น                     

งบรายจ่าย.................                     
1. โครงการ
........................................ 

                    

   ค่าใช้จ่ายในประเทศ                     
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากร
ของรัฐ) 

                    

- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่
บุคลากรของรัฐ)  

    
        

- ค่าอาหารกลางวัน      
   

  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 
 
 
 
 
 

 
 

-5- 
8.  สถานที่ดำเนินการจัดการแข่งขัน 
     -สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ 
     -สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ 
     -สนามกีฬาเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
     -สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     
     -สนามกีฬาโรงเรียนชัยภมูิภักดีชุมพล 
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     -สนามกีฬาโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
     -สนามกีฬาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 
     -สนามกีฬาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ      
 
9. การประเมินผล 
    9.1 สังเกตการณ์เข้าร่วมของครูและนักเรียน  
    9.2  แบบสอบถาม 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เครื่องมือการประเมิน 
1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
  สังคม สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

แบบสำรวจ,แบบสอบถาม 

2.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร 
  ตามความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น  
  และสังคม 

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 พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา Digital Technology 
สอดคล้องยุทธศาตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
นโยบาย สพฐ.             นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ.              ข้อ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน 
                                รว่มในการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นายชาตรี ทวีนาท ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 08-1661-
1757                        
   ๒. นายพงศธร ซุยสี   ตำแหน่ง นัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ  08-0856-9705 
 
1. หลักการและเหตุผล 
      ด้วยนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นโยบายที่ 3 
พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประเด็นนโยบายที่ 3 นำ Digital Technology มาใช้ในการ
พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ และนโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 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 และการส่งเสริมการใช้งานและเข้าถึงเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ทั้งภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่ ซึ่งปัจจัยสำคัญท่ีจะผลักดันการใช้งาน Digital Technology คือระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของสำนักงานและสถานศึกษา 
และสามารถจัดเก็บข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้อีกด้วย 
 เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 และโรงเรียนในสังกัดมีประสิทธิภาพ และตอบสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 30 จึงจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการศึกษาขึ้น 
  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 และโรงเรียนในสังกัด 
 2.2 บุคลากรผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสามารถติดตั้ง บำรุง แก้ไขปัญหา และ
ออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้ 
 2.3 เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีระบบระบุตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
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3. เป้าหมาย (Out put) 
 3.1 เชิงปริมาณ : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และโรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 80  
มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรสามารถออกแบบ ติดตั้ง ดูแล และแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในสำนักงานหรือโรงเรียนได้เอง 
 3.2 เชิงคุณภาพ : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และโรงเรียนในสังกัด มีระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่ที่มีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว และครอบคลุมพ้ืนที่ของสำนักงานและ
โรงเรียน 

4.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 

ที่ ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
ระยะเวลาในการดำเนินการ 

หมาย
เหต ุ

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. 

 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำนักงาน / 
สถานศึกษา 

             

 P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน) 
 1) เตรียมวางแผนเสนอโครงการ 
 2) เสนอขออนุมัติโครงการ 
 3) ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน 

             

 D: (ขั้นดำเนินการ) 
 1) แต่งต้ังคณะทำงาน 
 2) แจ้งประสานผู้เกีย่วขอ้ง 
 3) ดำเนินการจัดอบรม 

             

 C: (ขั้นตรวจสอบและกำกบัติดตาม) 
 1) ติดตามระหวา่งดำเนินการอบรม 
 2) ปรับแกป้ัญหาระหวา่งดำเนินการ 
 3) ประชุม ก่อน-หลัง ดำเนินการ 
 4) จดบันทึกเพือ่การปรับปรุง 

             

 A: (ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/ 
ประเมินรายงาน) 
 1) แต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์ 
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) แต่งต้ังคณะทำงาน 
 2) แจ้งประสานผู้เกีย่วขอ้ง 
 3) ดำเนินการจัดอบรม 
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 C: (ขั้นตรวจสอบและกำกบัติดตาม) 
 1) ติดตามระหวา่งดำเนินการอบรม 
 2) ปรับแกป้ัญหาระหวา่งดำเนินการ 
 3) ประชุม ก่อน-หลัง ดำเนินการ 
 4) จดบันทึกเพือ่การปรับปรุง 

             

 A: (ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/ 
ประเมินรายงาน) 
 1) แต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์การดำเนินงานที่ผ่านมา 
 2) สรุปผลการดำเนินงาน 
 3) รายงานผลการดำเนินงาน 
 4) เสนอการรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 

             

 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบระบุ
ตัวตนและจดัเก็บข้อมูลการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต 

             

 P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน) 
 1) เตรียมวางแผนเสนอโครงการ 
 2) เสนอขออนุมัติโครงการ 
 3) ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน 

             

 D: (ขั้นดำเนินการ) 
 1) แต่งต้ังคณะทำงาน 
 2) แจ้งประสานผู้เกีย่วขอ้ง 
 3) ดำเนินการจัดอบรม 

             

 C: (ขั้นตรวจสอบและกำกบัติดตาม) 
 1) ติดตามระหวา่งดำเนินการอบรม 
 2) ปรับแกป้ัญหาระหวา่งดำเนินการ 
 3) ประชุม ก่อน-หลัง ดำเนินการ 
 4) จดบันทึกเพือ่การปรับปรุง 

             

 A: (ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/ 
ประเมินรายงาน) 
 1) แต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์ 
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
และเครือข่าย 

7.2.1. แจ้งความสำคัญของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต 
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8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์ 
           8.1.1 เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตสำนักงาน  
2. บุคลากรผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน 

 
1. จำนวนร้อยละ 100 
 
2. จำนวนร้อยละ 100 

 
1. ผ่านการอบรมร้อยละ 80 
 
2. ผ่านการอบรมร้อยละ 80 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์ 
           7.2.1 เชิงคุณภาพ 
1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของ
สำนักงาน 
2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของ
โรงเรียนในสังกัด 

 
1. จำนวนร้อยละ 100 
 
2. จำนวนร้อยละ 100 

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

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 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 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
นโยบาย สพฐ.             ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน ๒๕๖3 – พฤษภาคม ๒๕๖3 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมอำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 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 
และกระจายไปท่ัวโลก สำหรับประเทศไทยพบผูติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว โดยคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ 
ไดประกาศใหเปนโรค ระบาด ลำดับท่ี 14 ปจจุบันพบผูติดเชื้อเปนจำนวนมาก และมีแนวโนมการตัดเชื้อไวรัส
อัตราสูงข้ึน ท้ังนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ  พ.ศ.2563 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตผูจบ
การศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการมัธยมศึกษาตอนตน สำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพ่ือดำเนินการ
ซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบท่ีประสบภัยธรรมชาติ และนำไปดำเนินการปองกันติดตามรายงานผล
บุคลากรและสถานศึกษาท่ีอาจไดรับผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

 เพ่ือเปนไปตามมาตรการเฝาระวังและปองกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโคนา 2019 (COVID-19)   
ตามท่ีรัฐบาลไดประกาศมาตรการหามบุคคลออกนอกเคหสถานตามเวลาท่ีกำหนด หามพบปะผูคนหมูมาก                   
เวนระยะทางสังคม (Social Distancing) รวมท้ังวิธีการอ่ืนๆ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30           
เปนหนวยงานทางการศึกษาท่ีมีบุคลากรมาปฏิบัติงานประจำและการใหบริการผูมารับการบริการเปนจำนวนมาก 
ท้ังนี้ ไดปรับลดเวลาการทำงานของบุคลากรลง พรอมสนับสนุนการใชระบบการติดตอสื่อสารระบบทางไกล                
ดวยระบบทางอินเตอรเน็ต แตยังตองจำเปนในการใหการบริการประชาชน และผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 37 โรงเรียน รวมท้ังหนวยงานอ่ืนๆ ดังนั้นเพ่ือเปนไปตามมาตรการเฝาระวัง
และปองกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโคนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงจัดโครงการนี้ข้ึน 
  
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไววัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากร              
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
 2.2 เพ่ือคัดกรองผูมาติดตอราชการ ในการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไววัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)      
 2.3 เพ่ืออำนวยความสะดวกในการติดตอสื่อสารงานราชการดวยระบบการสื่อสารทางไกล ทางระบบ
อินเตอรเน็ต (เวนระยะทางสังคม (Social Distancing))   
 2.4 เพ่ือดำเนินการติดตามรายงานผลบุคลากรและสถานศึกษาท่ีอาจไดรับผลกระทบจาการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)      
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3. เปาหมาย (Out put) 
 3.1 เชิงปริมาณ : ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา /ประชาชนท่ัวไปท่ีมาติดตอราชการ
รวมท้ังบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ทุกคนไดรับการดูแลและปองกันตาม
มาตรการเฝาระวังและปองกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโคนา 2019 (COVID-19)  
 3.2 เชิงคุณภาพ : ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30  /ประชาชนท่ัวไปท่ีมาติดตอราชการ ทุกคนมีความปลอดภัย พรอมปฏิบัติตามมาตรการเฝา
ระวังและปองกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโคนา 2019 (COVID-19)  

4.  วิธีดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานท่ีการดำเนินงาน 

ที่ ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
ระยะเวลาในการดำเนินการ 

หมาย
เหต ุ

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. 

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

             

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

       
 
 
 

      

 

5. งบประมาณ     ( ตามท่ี สพฐ. จัดสรรความจำเปนเรงดวน) 
 5.1 งบประมาณ   จำนวน 89,760  บาท ( แปดหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน ) 
 5.2 รายละเอียดการขอใชงบประมาณ (ขอถัวจายทุกรายการ) 
 

ท่ี รายละเอียด/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม (บาท) 

ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ รวม(บาท) 
 
 
 

1 
 
 

2  
 
 

3  
 

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

  
 
 
300*24 
 
 
120*43 
 
 
300*12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7,200 
 
 
5,160 
 
 
3,600 
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 1000ml*12 แกลลอน  
 
ท่ี 
 

รายละเอียด/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก  

หมายเหตุ ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ รวม(บาท) งบประมาณ 

4 
 

5 
6 
7 
8 
9 
 

10 
 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 

สบูเหลวลางมือ(ขวดปม) 
225ml*24 ขวด 
หนากากอนามัย *200 ช้ิน 
ผาถูพ้ืนพรอมดามชนิดถังปนน้ำ*4 ถัง 
ไมเช็ดกระจก10น้ิว(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/ผูบรหิารในสำนักงาน *12 แผน  
-บอรดปายรณรงคปองกันการแพร
ระบาด *12 แผน (หนาหองแตละกลุม) 
จัดจางพนฉีดยาฆาเช้ือไวรสัโคโรนา 
หองทำงานใน สพม.30 
กิจกรรมที่ 2 การกำกับ ติดตามการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

เอกสารสรุปรายงาน การกำกับ 
ติดตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12,800 
 
 
 
 
 
 

150*24 
 
200*20 
 
 
4*300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1,500*4 
6*200 
 
2*300 
 
2*200 
 
 
2*4,000 
 
12*1,500 
 
12*1,500 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 
 
4,000 
6,000 
1,200 
1,200 
600 
 
400 
 
 
8,000 
 
18,000 
 
18,000 
 
12,800 

  

 รวม    89,760   

 
 

6. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

6.1 ปจจัยความเสี่ยง 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- วัสดุมีจำนวนจำกัด และหายาก - ประสาน สอบถาม รานคาท่ีมีรายการวัสดุ 
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7. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย เกณฑ 
           7.1 เชิงปริมาณ 
1. ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
2. ประชาชนท่ัวไปท่ีมาติดตอราชการ  
 
3. บุคลากรในสำนักงาน  

 
1. จำนวนรอยละ 100 
 
2. จำนวนรอยละ 100 
 
3. จำนวนรอยละ 100 

 
1. ผานการตรวจคัดกรอง  
ดูแลและปองกัน รอยละ 100 
2. ผานการตรวจคัดกรอง 
ดูแลและปองกัน รอยละ 100 
3. ผานการตรวจคัดกรอง 
ดูแลและปองกัน รอยละ 100 

           7.2 เชิงคุณภาพ 
1. ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทุกคน  
 
 
 
2. ประชาชนท่ัวไปท่ีมาติดตอราชการ ทุกคน 
 
 
3. บุคลากรในสำนักงาน ทุกคน 

 
1. จำนวนรอยละ 100 
 
 
 
 
2. จำนวนรอยละ 100 
 
 
3. จำนวนรอยละ 100 

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

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดดำเนินการดูแลและปองกันตามมาตรการเฝาระวัง
และปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโคนา 2019 (COVID 19) ตามมาตรการสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สรางขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีใหกับบุคลากรในสังกัดทุกคน รวมท้ังการสราง
ความเชื่อม่ันในการใหการบริการ การรับขอมูลขาวสารแกผูมาขอรับบริการในสำนักงานและทางระบบอินเตอรเน็ต 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      
 



131 
 

โครงการ   ฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2563 
สอดคล้องยุทธศาตร์ชาติ ข้อ 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

นโยบาย สพฐ.             นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัด สพฐ.             ๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม 
       ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  
                                 ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา 
   ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกันต์ชย  ธุลีจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

เบอร์ติดต่อ 0844791831 
_________________________________________________________________________________ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีนโยบายที่จะพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี         

อีกทั้งให้โรงเรียนถือเป็นภาระหลักในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะก่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ต่อสังคมไทย คือ ความเป็นผู้มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ รู้จักเสียสละ มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  รู้จักการ
ทำงานเป็นกลุ่มรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิต
อยู่ ในสั งคม  ได้อย่ างมี ความสุ ข  มี ความยืดหยุ่ นทางด้ านความคิด  สามารถทำงานร่วมกับผู้ อ่ื น ได้                                
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ ได้เล็งเห็นกระบวนการของลูกเสือ เป็นกระบวนการที่
มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะผู้ผ่านการอบรมไปแล้ว สามารถจะนำวิธีการเหล่านี้ไปปรับใช้ได้ทั้งในการส่วนตัว และ
การบริหารองค์กรที่ผู้บริหารรับผิดชอบอยู่ได้อย่างดียิ่ง เห็นสมควรสนับสนุนให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ              ใน
สถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ทักษะทางลูกเสือสามารถนำหลักการกระบวนการและวิธีการทางลูกเสือ
สามารถทำหน้าที่บริหารงานในกองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของ
ตน พัฒนาตนเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์    
  ๒.๑ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้บังคับบัญชาลูกเสือเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และวิธีการในการ
ฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่ ตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลก  
 2.๒ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถวางแผนดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี สามารถนำทักษะ 
วิธีการ และกระบวนการทางลูกเสือไปใช้ประโยชน์แก่โรงเรียน เยาวชน และสังคม 
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 ๒.3 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถทำหน้าที่บริหารงานในกองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน พัฒนาตนเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” 

๒.4 ให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือนำความรู้ไปเสริมสร้างและพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ทางด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สามารถดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

3. เป้าหมาย (Out put) 
๓.๑ เชิงปริมาณ  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

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 

 

ที ่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานท่ีดำเนินงาน 
๑ ประชุมชี้แจงคณะทำงานโครงการ 1.1 จดัเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
1.3 จัดประชุม 

4 พ.ค. 63 
6 พ.ค. 63 
15 พ.ค. 63 /ห้องประชุม 2 สพม.30 

๒ การดำเนินงานฝึกอบรมโครงการฯ 2.1 เชิญวิทยากร / เชิญผู้เข้าอบรม 
2.2 เตรยีมสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ ์
2.3 ดำเนินการฝึกอบรมฯ 

18 – 22 พ.ค. 63 
17 – 18 มิ.ย. 63 /ห้องประชุม 1 สพม.30 
19 มิ.ย. 63 /ห้องประชุม 1 สพม.30 

3 การกำกับติดตามโครงการฯ 3.1 ประเมินผลผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ 
 

19 มิ.ย. 63 /ห้องประชุม 1 สพม.30 
 

4 การทบทวน สะท้อนผล ประเมินผล 4.2 กำกับ ตดิตาม การจดัการเรยีน     
      การสอนลูกเสือในสถานศึกษา 
4.2 สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ 

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 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่ใช้ เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑ กิจกรรมที่ ๑       
 1.1 ฝึกอบรมทบทวนผูบ้ังคับบัญชาลูกเสือ  ใน

สถานศึกษา ประจำปี 2563 
40,000    

 - ค่าตอบแทนวิทยากร  18,000   
 - ค่าอาหารบุฟเฟ่ต์ 1 มื้อ (100 คน= 120บาทx100)   12,000  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มือ้ 

 (100 คน = 35บาทx100x2) 
  7,000  

 - ค่าวัสดุ อุปกรณ ์    3,000 
  2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  - - - 
 รวมงบประมาณ 40,000 18,000 19,000 3,000 

 
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. ผู้ดำเนินโครงการมีขาดประสบการณ์ทำงานด้านลูกเสือ 
  2. สถานศึกษาในสังกัดอาจจะไม่เห็นความสำคัญและไม่ให้ความร่วมมือ 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1. ตั้งคณะทำงานโดยมีทีมที่มีประสบการณ์   
  ๒. ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนการจัดทำโครงการฯ 
  ๓. ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำสถานศึกษาในสังกัดให้เห็นความสำคัญของโครงการฯ 
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7. ตวัชี้วัดและค่าเป้าหมา 
 

 ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
วิธีประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมิน 

          7.๓.1 เชิงปริมาณ 
1. จำนวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ 80 คน 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

 
1. ร้อยละ 100 
2. ร้อยละ 80 
 

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

 
1. บัญชีลงเวลา 
2. แบบสอบถาม 
 
 

           7.๓.๒ เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้บังคับบญัชาลูกเสือ ที่เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกดิความ
ตะหนักและสามารถปฏิบัตติน พรอ้มกับ
จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในโรงเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาตน
ใหเ้ป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือยุคใหม่ ปรับ
บทบาทจาก “ครูผู้สอน”เป็น 
“ผู้อำนวยการการเรยีนรู้” 

 
ร้อยละ 80 

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

 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมิน /
แบบทดสอบ/การปฏิบตัิ 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 มีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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โครงการ  พัฒนาผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีสมรรถนะ 

          ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
นโยบาย สพฐ.   นโยบายท่ี 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ตัวช้ีวัด สพฐ.   1. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู 

   ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
2. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคำปรึกษา 
   ขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอำนวยการการเรียนรู  

ระยะเวลาดำเนินการ   พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  
ผูรับผิดชอบโครงการ    1. นางวิไลลักษณ ชา  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  

    ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    เบอรติดตอ 092-2485242 
2. นางสาวปรียาภรณ อุดมเศรษฐ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
    เบอรติดตอ 091-8293764 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เปนหนวยงานการศึกษามีหนาท่ีประสานการระดม

ทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะ ขีดความสามารถ เพ่ือใหเปนผูปฏิบัติงานท่ีมีความรู 
ความสามารถ สามารถปฏิบัติงานภายใตหลักการและระบบบริหารแนวใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ กาวทันการ
เปลี่ยนแปลง มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30จึงเห็นควรจัดโครงการพัฒนาผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือเสริมสรางความรูและพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย สามารถนำความรู 
มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมีความเปนมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพข้ันสูง 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาผูบริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและองคความรูในการปฏิบัติงานสามารถนำความรู 

มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางผูเขารับการพัฒนา อันจะนำไปสูการสรางเครือขาย 

และความรวมมือในการปฏิบัตงิาน 
4. เพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกและเสริมสรางแรงจูงใจใหเกิดความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมืออาชีพ 
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3. เปาหมาย(Out put) 

3.1 เชิงปริมาณ 

-  ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม 
3.2.2 ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและ 

องคความรูในการปฏิบัติงานสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพและสามารถนำความรูท่ีไดรับ 
มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานท่ีการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ข้ันตอน ระยะเวลา/สถานท่ีดำเนินการ 
1 ข้ันเตรียมการ 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
4. กำหนดหลักสูตร 

- ปงบประมาณ 2563 
- สถานท่ีราชการ/สถานท่ีเอกชน 

2 ข้ันดำเนินการ 1. จัดทำหนังสือเชิญวิทยากรและ
ผูเขารวมประชุม 
2. จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ ท่ี
จำเปนตองใชในการดำเนินงาน 
3. จัดประชุมตามโครงการ 

3 ข้ันตรวจสอบกำกับติดตาม 1. สรปุประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการ 

4 ข้ันการทบทวน/สะทอนผล/
ประเมินรายงาน 
 

1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
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5.   งบประมาณ 
งบประมาณจำนวน 602,000บาท (หกแสนสองพันบาทถวน)งบประมาณสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้ 
 

 
งบรายจาย/รายการ 

(กิจกรรม/หลักสูตร) 

รายละเอียดงบประมาณป พ.ศ. 2563 
ค

คร้ัง/รุน 
       จำนวน (คน) 

วัน 
หรือ 
ชม. 

อั
อัตรา
ท่ีต้ัง 

 
รวมเงิน 

สถานท่ีดำเนินการ 
(ใสครื่องหมาย √) ประเภท 

ก 
(ระดับ 9 
ขึ้นไป) 

ประเภท 
ข 

(ระดับ 8 
ลงมา) 

บุคคล 
ภาย 
นอก 

รวม 

ราชการ 
แ

เอกชน 

รวมท้ังสิ้น 
       

602,00
0 

  
 

กิจกรรมท่ี 1การพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารสถานศึกษา 

  
70 

 
70 1 วัน 

 
22,000 

  

     - คาสมนาคุณวิทยากร       
       

5,700 
  

     - คาอาหารกลางวัน 
  

70   70 1ม้ือ 120 8,400 
  

     - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 
  

70   70 2ม้ือ 35 4,900 
  

     - คาวัสดุ 
       

3,000 
  

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพ 
ครูผูชวยสูความเปนครูมืออาชีพ 

  
120 

 
12
0 

2 วัน 
 

95,000 
  

     - คาสมนาคุณวิทยากร       
       

10,000 
  

     - คาอาหารกลางวัน 
 

 120   12
0 

2ม้ือ 220 52,800 
  

     - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 
 

 120   12
0 

4ม้ือ 50 24,000 
  

     - คาวัสดุ 
       

8,200 
  

กิจกรรมท่ี 3การพัฒนาการจัด 
การเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

  
 

130 
 
13
0 

1 วัน 
 

56,000   
 

     - คาสมนาคุณวิทยากร       
       

8,000 
  

     - คาอาหารกลางวัน 
  

130 
 
13
0 

1 ม้ือ 220 28,600 
  

     - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 
  

130 
 
13
0 

2 ม้ือ 50 13,000 
  

     - คาวัสดุ 
       

6,400 
  

กิจกรรมท่ี 4การพัฒนาผูปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียน 

  85  85 1 วัน  20,000   

     - คาสมนาคุณวิทยากร              5,000   

     - คาอาหารกลางวัน   85  85 1ม้ือ 60 5,100   

     - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม   85  85 2ม้ือ 35 5,950   

     - คาวัสดุ        3,950   
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งบรายจาย/รายการ 
(กิจกรรม/หลักสูตร) 

รายละเอียดงบประมาณป พ.ศ. 2563 
ค

คร้ัง/รุน 
       จำนวน (คน) 

วัน 
หรือ 
ชม. 

อั
อัตรา
ท่ีต้ัง 

 
รวมเงิน 

สถานท่ีดำเนินการ 
(ใสครื่องหมาย √) ประเภท 

ก 
(ระดับ 9 
ขึ้นไป) 

ประเภท 
ข 

(ระดับ 8 
ลงมา) 

บุคคล 
ภาย 
นอก 

รวม 

ราชการ 
แ

เอกชน 

กิจกรรมท่ี 5การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

  
 

       80   80 3วัน 
 

390,00
0 

  
 

 - คาสมนาคุณวิทยากร       
   

    12,000 
  

 - คาอาหารเชา 
  

80  - 80  1 ม้ือ 150 12,000 
  

- คาอาหารกลางวัน 
 

 80  - 80 3 ม้ือ 250 60,000 
  

- คาอาหารเย็น 
 

 80  - 80 3 ม้ือ 350 84,000 
  

     - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม   80  - 80 6 ม้ือ 50 24,000   

     - คาท่ีพัก   80  - 80 2 คืน 600/ 
1,200 

97,200   

     - คายานพาหนะในการเดินทาง     2 
คัน 

2 วัน 23,000
/คัน/วัน 

92,000   

     - คาใชจายอื่นๆ         8,800   

กิจกรรมท่ี 6การประชุมชี้แจงและ 
ใหความรูเก่ียวกับการดำเนินการ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ประเมินวิทยฐานะ 

   85  85 1 วัน  20,000   

     - คาสมนาคุณวิทยากร              5,000   

     - คาอาหารกลางวัน   85  85 1ม้ือ 60 5,100   

     - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม   85  85 2ม้ือ 35 5,950   

     - คาวัสดุ        3,950   

 
6. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
 6.1 ปจจัยความเส่ียง 
            1. จำนวนผูเขารับการพัฒนา เขารวมกิจกรรมไมครบตามจำนวนท่ีกำหนดไว 
 6.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
              1. ประสานเพ่ือใหกลุมเปาหมาย  เห็นความสำคัญของกิจกรรมตามโครงการ พรอมใหแจง
ยืนยันการเขารวมโครงการ  
                       2. แจงสถานศึกษาหรือผูเขารับการอบรมทราบลวงหนา 
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7. ตัวชี้วัดความสำเร็จและคาเปาหมาย 
 

ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

วิธีประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชประเมิน 

1. ผูเขาอบรมไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานครบตามความจำเปน  
ในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 100 
 

การสรุปความคดิเห็นของผูเขาอบรม
จากแบบประเมินโครงการ 

แบบประเมิน 

2. ผูเขาอบรมสามารถนำความรูมา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

รอยละ 100 การสรุปความคิดเห็นของผูเขาอบรม
จากแบบประเมินโครงการ 

แบบประเมิน 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจำเปน ใน
การจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  2. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและ 
องคความรูในการปฏิบัติงานสามารถนำความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. สถานศึกษามีความเขมแข็งดานการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน 
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โครงการ             โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ระดับมัธยมศึกษา  
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ ขอ ๔. การสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม  
นโยบาย สพฐ.               นโยบายท่ี ๔. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ฯ 
ตัวช้ีวัด สพฐ.                ขอ ๑. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
     สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นางสาวปภาวรา  ประเสริฐ  ตำแหนง  ศึกษานิเทศก  เบอรติดตอ  ๒๘๔-๒๙๘๑๐๔๖ 
    
๑. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เปนโรงเรียนท่ีเกิดข้ึนตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี “๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ”  ท่ีสอดรับกับคำกลาวท่ีวา “จะไมท้ิงใครไวขางหลัง” ซ่ึงโรงเรียน
ในโครงการนี้ จะตองไดรับการพัฒนา ๓ ดาน คือ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานสงเสริมการศึกษาและดานการสราง
เครือขายและการมีสวนรวมโดยมีจุดเนน คือพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามบริบทของตนเอง  
ลดความเหลื่อมล้ำใหเกิดความเทาเทียมกันและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ สรางโรงเรียนใหมีความพรอมใน
การจัดการเรียนการสอนมีสื่ออุปกรณอำนวยความสะดวกตอการจัดการเรียนรู ผูบริหารและครูมีประสิทธิภาพและ
สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพใหกับผูเรียนเพ่ือการพัฒนาทักษะ
ของผูเรียนใหดำรงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพในศตวรรษท่ี ๒๑  
 

๒. วัตถุประสงค 
         ๑) เพ่ือใหโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีความเขมแข็งทางวิชาการ เปนสถานศึกษาคุณธรรม มีความ
โปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และเปนแหลงเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ           
และสุขภาพอนามัย เปนโรงเรียนศูนยรวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถใหบริการการศึกษาแกนักเรียนอยาง
ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

๒) เพ่ือใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพรอมในทุกดาน ท้ังสมรรถนะ ศักยภาพ และ
สามารถบริหารจัดการ  มีความคิดสรางสรรคนวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอนสรางคลังนวัตกรรม
การเรียนการสอน คลังความรูอยางเปนรูปธรรมและมีความยั่งยืน 
 

๓.  เปาหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
          รอยละ ๑๐๐ โรงเรียนประจำตำบล ตองมีความเขมแข็งทางวิชาการ เปนสถานศึกษาคุณธรรม มีความ
โปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และเปนแหลงเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพและ
สุขภาพอนามัย เปนโรงเรียนศูนยรวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถใหบริการการศึกษาแกนักเรียนและชุมชน 
อยางม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนในสังกัดไดรับโอกาสและเขาถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตองมีความ
เขมแข็งทางวิชาการ เปนสถานศึกษาคุณธรรม  มีความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และเปน
แหลงเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพและสุขภาพอนามัย เปนโรงเรียนศูนยรวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
และเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแกปญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมในทองถ่ินชนบท 
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๔.  วิธีดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานท่ีการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ข้ันตอน ระยะเวลา/สถานท่ีดำเนินงาน 
๑ ประชุมชี้แจงคณะทำงานโครงการ 1.1 จัดเตรียมเอกสารท่ี

เก่ียวของ 
1.2 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการฯ 
1.3 จัดประชุมเตรียมการ   
    รับทราบนโยบายรวมกัน 

๓๐ พ.ย. ๖๒ 
๒๕ ธ.ค. ๖๒ 
๓๐ ม.ค. ๖๓ 
ณ หองประชุมสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๐ 

๒ จัดอบรมการเปนสถานศึกษา
คุณธรรมมีความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) 
และเปนแหลงเรียนรูดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 ๓๐ มี.ค.๒๕๖๓ – กันยายน 
๒๕๖๓  โรงเรียนในสังกัดครบ 
ท้ัง ๒๐ โรงเรียน 

  
๕. งบประมาณ     
 จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  (หนึง่แสนบาทถวน) แหลงงบประมาณ จาก สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๐   รายละเอียดดังนี้ : 
รายละเอียดงบประมาณการใชงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณท่ีใช เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 
๑ กิจกรรมท่ี ๑       

 ๑.๑.จัดอบรมการเปนสถานศึกษา
คุณธรรมมีความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA)  
และเปนแหลงเรียนรูดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

๓๐,๐๐๐ บาท - ๓๐,๐๐๐ บาท  - 

๒ กิจกรรมท่ี ๒       

 ๒.๒ จัดบริบทสถานศึกษา ๗๐,๐๐๐ บาท - - ๗๐,๐๐๐ บาท 
4 คาใชจายอ่ืนๆ  - - - 
 รวมงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท   - ๓๐,๐๐๐ บาท ๗๐,๐๐๐ บาท 

 
๖. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
        ๖.๑ ปจจัยความเสี่ยง 

           (๑)  เวลา อาจไมเปนไปตามกำหนดเนื่องจากมีงานนโยบายเรงดวนท่ีตองดำเนินการ 

            (๒)  งบประมาณ   งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรอาจไมสอดคลอง หรือเพียงพอกับการจัดกิจกรรมสงผลให
การจัดกิจกรรมอาจมีประสิทธิภาพลดลง 
 

        ๖.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

           (๑) มีแผน/ปฏิทินการดำเนินงานท่ีชัดเจน  สามารถจัดกิจกรรมตรงตามเวลาท่ีกำหนดได 
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           (๒) บริหารจัดการงบประมาณท่ีมีอยูอยางรัดกุมใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 ๗. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใชประเมิน 

      โรงเรียนประจำตำบล ตองมีความ
เขมแข็งทางวิชาการ เปนสถานศึกษา
คุณธรรม มีความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา (ITA) และเปนแหลง
เรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ 
และสุขภาพอนามัย เปนโรงเรียนศูนยรวม
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถใหบริการ
การศึกษาแกนักเรียน และชุมชน อยาง
ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

รอยละ ๑๐๐  - นิเทศติดตาม 
- สอบถาม 
 

- แบบนิเทศ   ติดตาม 
-แบบสอบถาม 
 

     โรงเรียนในสังกัดไดรับโอกาสและ
เขาถึงการบริการและสวัสดิการทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตองมีความเขมแข็ง
ทางวิชาการ เปนสถานศึกษาคุณธรรม    
มีความโปรงใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา (ITA) 

ครบ ๒๐ โรงเรียน - นิเทศตดิตาม 
- การรายงาน 
- ตรวจสอบการดำเนนิงาน
โรงเรียนเชิงประจักษ 

 

- แบบรายงาน 
ผลการดำเนนิงาน 
โรงเรียน 

 
๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๘.๑ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีความเขมแข็งทางวิชาการ เปนสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปรงใส 
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และเปนแหลงเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย 
 เปนโรงเรียนศูนยรวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถใหบริการการศึกษาแกนักเรียน และชุมชน อยางม่ันคง ม่ังค่ัง 
และยั่งยืน 
      ๘.๒ ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพรอมในทุกดาน ท้ังสมรรถนะ ศักยภาพ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสรางสรรคนวัตกรรมการบรหิาร การจัดการเรียนการสอน สรางคลัง
นวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรูอยางเปนรูปธรรมและมีความยั่งยืน 
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โครงการ   โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสราง      

                                 ขีดความสามารถในการแขงขัน  
นโยบาย สพฐ.               นโยบายท่ี ๔. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพฯ 
ตัวช้ีวัด สพฐ.                ขอ ๑. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
     สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นางสาวปภาวรา  ประเสริฐ  ตำแหนง  ศึกษานิเทศก  เบอรติดตอ  ๒๘๔-๒๙๘๑๐๔๖ 
    
 
๑. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  

กำหนดใหการประกันคุณภาพการศึกษา เปนการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา  โดยมีกลไกในการการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหาร

คุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดข้ึนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเก่ียวของและ

สาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  ในการนี้เพ่ือให

สอดคลองและตอบสนองตามนโยบายของรัฐดังกลาว  รวมถึงความสอดคลองกับจุดเนนของการปฏิรูปการศึกษา 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการดำเนินการสื่อสารและการสรางความเขาใจเก่ียวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก

หนวยงาน   ตนสังกัดจึงตองสรางความเขาใหกับสถานศึกษาเพ่ือท่ีจะรองรับการประเมินคุณภาพรอบสี่ตอไป 
 
๒. วัตถุประสงค 

  ๑. เพ่ือใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดนิเทศ  กำกับ  ติดตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ในสังกัด 

           ๒. เพ่ือใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดเขารวมสังเกตการณ  ใหขอมูลสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดการประเมินคุณภาพ

จากสำนักรับรองมาตรฐานภายนอกรอบสี่ทุกโรงเรียน 

๓.  เปาหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ๓.๑.๑  รอยละ ๑๐๐ โรงเรียนในสังกัดไดรับการนิเทศ กำกับ  ติดตาม ตามเกณฑท่ีกำหนด 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

        ๓.๒.๑   โรงเรียนในสังกัดไดรับการนิเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเขาใจแนวทางการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ นำไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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๔.  วิธีดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานท่ีการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ข้ันตอน ระยะเวลา/สถานท่ีดำเนินงาน 
๑ ประชุมชี้แจงคณะทำงานโครงการ ๑ ๑ จัดเตรียมเอกสารท่ี

เก่ียวของ 
๑.๒ เสนอแตงตั้งคณะกรรมการฯ 
 

๓๐ พ.ย. ๖๒ 
๒๕ ธ.ค. ๖๒ 
๓๐ ธ.ค. ๖๒ 
ณ หองประชุมสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๐ 

๒ การประชุมเตรียมการประเมิน   
Mock  Assessment 
โรงเรียนในสังกัดท่ีเขารับการ
ประเมินภายในป ๒๕๖๓ จำนวน 
๓๕ โรงเรียน 

๒. เตรียมการประเมิน  Mock  
Assessment โรงเรียนในสังกัดท่ี
เขารับการประเมินภายในป 
๒๕๖๓ จำนวน ๓๕ โรงเรียน 

๓๐ ม.ค.๒๕๖๓ – กันยายน 
๒๕๖๓  โรงเรียนในสังกัดท้ัง ๓๕ 
โรงเรียน 

  
๕. งบประมาณ     
 จำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท  (เจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน) แหลงงบประมาณ จาก สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๐   รายละเอียดดังนี้ : 
รายละเอียดงบประมาณการใชงบประมาณ 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณท่ีใช เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน  ใชสอย วัสดุ 
๑ กิจกรรมท่ี ๑       

 1.1 ประชุมช้ีแจงคณะทำงานโครงการ ๑๕,๐๐๐ บาท ๙,๖๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาท  ๓,๔๐๐บาท 

๒ กิจกรรมท่ี ๒       

 ๒.๒ การประชุมเตรียมการประเมิน    
Mock  Assessment 
โรงเรียนในสังกัดท่ีเขารับการประเมิน
ภายในป ๒๕๖๓ จำนวน ๓๕ 
โรงเรียน 

๓๕,๐๐๐ บาท ๒๘,๐๐๐ บาท ๗,๐๐๐ บาท - 

๔ คาใชจายอ่ืนๆ (ชดเชยคาน้ำมัน) ๒๕,๐๐๐ บาท - - ๒๕,๐๐๐ บาท 
 รวมงบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท ๓๔๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ บาท ๒๘,๔๐๐ บาท 

 

๖. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 

            ๖.๑ ปจจัยความเสีย่ง 

               (๑)  เวลา อาจไมเปนไปตามกำหนดเนื่องจากมีงานนโยบายเรงดวนท่ีตองดำเนินการ 

               (๒)  งบประมาณ   งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรอาจไมสอดคลอง หรือเพียงพอกับการจัดกิจกรรมสงผล
ใหการจัดกิจกรรมอาจมีประสิทธิภาพลดลง 

             ๖.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

               (๑) มีแผน/ปฏิทินการดำเนินงานท่ีชัดเจน  สามารถจัดกิจกรรมตรงตามเวลาท่ีกำหนดได 
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               (๒) บริหารจัดการงบประมาณท่ีมีอยูอยางรัดกุมใหเกิดประโยชนสูงสุด 

7. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใชประเมิน 

เชิงปริมาณ 
      รอยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนใน
สังกัดไดรับการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   

รอยละ ๑๐๐ - นิเทศติดตาม 
- สอบถาม 
 

- แบบนิเทศ   ติดตาม 
-แบบสอบถาม 
 

เชิงคุณภาพ 
      โรงเรียนในสังกัดดำเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสอดคลองกับแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 

 
รอยละ ๑๐๐ 

- นิเทศติดตาม 
- การรายงาน 
- ตรวจสอบ SAR โรงเรียน 

 

- แบบรายงาน 
ผลการดำเนนิงาน 
SAR โรงเรียน 

 
๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
       ๘.๑ โรงเรียนในสังกัดไดรับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  ครบ ๑๐๐ %  
        ๘.๒  โรงเรียนในสังกัดเขาใจแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  นำไปสูการปฏิบัต ิ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ การพัฒนาครูผู้สอน ผลิตสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
นโยบาย สพฐ.   ข้อ 4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
    และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ.   ข้อ 4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้ 
    เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  ข้อ 1. ร้อยละ 100 ของครูได้รับการสนับสนุน ผลิตสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
   ข้อ 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่สนับสนุน ผลิตสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรม  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  

ลักษณะโครงการ / งาน  (✓) ต่อเนื่อง      (    )   ใหม ่   

ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2563 – กันยายน 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีดา นิตยารส ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
............................................................................................................................................................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล                       

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้
กำหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 
– 2579)  และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยนโยบาย 6 ด้าน ได้แก่ นโยบายที่ 1 ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง นโยบายที่ 2 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา    

จากความสำคัญของนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในนโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา ทางสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายนี้เพ่ือ
ส่งเสริมให้ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนไดส้ำเร็จตาม เป้าประสงค์ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานตาม
นโยบาย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นให้ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 
2. วัตถุประสงค์                                          
      2.1 เพ่ือพัฒนาครูให้มีความสามารถในการผลิตสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ  

2.2 เพ่ือส่งเสริม 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 ครสูามารถผลิตสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
             3.2.2 สถานศึกษาที่มีการส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอน ผลิตสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
             3.2.3 ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้จากสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 

4.  วิธีดำเนินการ 
 

   
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/ขัน้ตอนการเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
รวม 

 ผลผลิต งาน/โครงการ กิจกรรม 
1. ขั้น P : Plan…ประชุม เตรียมเอกสาร - - - - 
2. ขั้น D : Do… ดำเนินการกิจกรรม  - - 55,600 55,600 
3. ขั้น C : Check…. นิเทศ ติดตาม ประเมิน - - 29,400 29,400 
4. ขั้น A : Act…รายงานสรุปผล -  - - 

รวม - - 85,000 85,000 

 
ขั้นตอนการดำเนินการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ 
หมายเหต ุ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. 
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) 
- เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกจิกรรม 
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 6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ 

กิจกรรม  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  
 

งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสตูร) 

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 

ครั้งที่ 

จำนวน (คน) 
วันหรือ 

ชม. 
อัตรา
ที่ตั้ง 

รวมเงิน 

สถานที่ดำเนินการ 
ประเภท 
ก (ระดับ 
9 ขึ้นไป) 

ประเภท ข 
(ระดับ 8 
ขึ้นไป) 

บุคคล 
ภายนอก 

รวม ราชการ เอกชน 

รวมทั้งสิ้น        85,000 ✓  
งบรายจ่าย... 85,000  บาท           
1. โครงการการพัฒนาครูผู้สอน ผลิตสือ่
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 1        1  

-  ค่าใช้จา่ยในประเทศ           
- ค่าสัมมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรฐั)   5   10 600 6,000   
- ค่าสัมมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)    1  2 600 1,200   
- ค่าอาหารกลางวัน   85   2 60 10,200   
- ค่าอาหารเย็น           
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   85   4 30 11,900   
- ค่าเบี้ยเล้ียง   12   5 240 14,400   
- ค่าเช่าที่พกั           
- ค่าพาหนะ           
- ค่าวัสด ุ        26,300   
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง   6   5 500 15,000   
- ค่าจา้งทำป้ายไวนิล  
 

          
- ค่าจา้งทำเล่มรายงาน ... เล่ม           

 

7. การประเมินผล  
 7.1 ประเมินผลการดำเนินโครงการ 
 7.2 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการของสถานศึกษา 
 7.3 ตัวชีว้ัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ ์

7.3.1 เชิงปริมาณ 
  1)  ร้อยละของครูฝ่ายวิชาการและครูสอน
คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัด สพม.30 
  2)  ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด สพม.30 
ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์   

 
 

100 % 
 

100 % 

 
 

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

7.3.2 เชิงคุณภาพ 
   1)  ครูสามารถผลิตสื่อนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   2)  สถานศึกษามีการส่งเสริมพัฒนา
ครูผู้สอน ผลิตสื่อนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 
100 % 

 
100 % 

 

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

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
1) ร้อยละของครู ครู ได้ รับการสนับสนุ น  ผลิตสื่ อ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสนับสนุน ผลิตสื่อนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู้ 

1.  แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม 
2.  แบบสอบถาม 

 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 

9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
9.1.1 ความร่วมมือของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
9.1.2 ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ 

9.2.1  เพ่ิมมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วม
โครงการ 
9.2.2 พิจาณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ ์
 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      9.1 สถานศึกษามีสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนที่มีคุณภาพ            
 9.2 ครูมีสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ          

9.3 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจจากสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ  
 
 
          



150 
 
โครงการ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม   
นโยบาย สพฐ.   ข้อ 4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
    และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา   
ตัวช้ีวัด สพฐ.   ข้อ 3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  
    เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  ข้อ 1. ร้อยละ 100 ของครูสามารถพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   ข้อ 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ Digital 
   ข้อ 3. ร้อยละ 100 นักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
กิจกรรม  กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ลักษณะโครงการ / งาน  (✓) ต่อเนื่อง      (    )   ใหม ่
ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2563 – กันยายน 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีดา นิตยารส ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
............................................................................................................................................................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล                       

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้
กำหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 
– 2579)  และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยนโยบาย 6 ด้าน ได้แก่ นโยบายที่ 1 ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง นโยบายที่ 2 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา    

จากความสำคัญของนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในนโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึง
บริการทางการศึกษา ทางสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
นี้เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนได้ตามนโยบาย ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กำหนดให้สำเร็จได้ตามเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้าน Digital 
Literacy สามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานตาม
นโยบาย   จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะด้าน Digital 
Literacy สามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
ตามสมรรถนะสำคัญของหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  ได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค์                                          
      2.1 เพ่ือพัฒนาครูให้มีความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
      2.2 เพ่ือส่งเสริม 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 ครสูามารถพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
             3.2.2 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้อย่าง
มีคุณภาพ 
             3.2.3 ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้จากสื่อที่มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 

4.  วิธีดำเนินการ 
 

   
 
5.   ระยะเวลาดำเนินการ  มีนาคม 2563 – กันยายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนการดำเนินการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ 
หมายเหต ุ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. 
1
. 

P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน) 
- ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
- กำหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
- เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ 

             

2
. 

D: (ขั้นดำเนินการ) 
- กิจกรรมการประชุมเชิงปฏบิัติการการ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

             

3
. 

C: Check (ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม) 
- สังเกต, สอบถาม    
- นิเทศ กำกับ ติดตาม, เสวนา 

             

4
. 

A: Act (ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/
ประเมินรายงาน) 
- เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกจิกรรม 
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6.   งบประมาณ (In put)    
       งบประมาณ จำนวน  75,000.- บาท ได้มาจาก งบพัฒนาของ สพม.30 ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้
งบประมาณ ดังนี้ 
        6.1 จำแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี ้

กิจกรรม/ขัน้ตอนการเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
รวม 

 ผลผลิต งาน/โครงการ กิจกรรม 
1. ขั้น P : Plan…ประชุม เตรียมเอกสาร - - - - 
2. ขั้น D : Do… ดำเนินการกิจกรรม  - - 45,600 45,600 
3. ขั้น C : Check…. นิเทศ ติดตาม ประเมิน - - 29,400 29,400 
4. ขั้น A : Act…รายงานสรุปผล -  - - 

รวม - - 75,000 75,000 
 
 6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ 

 
กิจกรรม  กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 

งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสตูร) 

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 

ครั้งที่ 

จำนวน (คน) 
วันหรือ 

ชม. 
อัตรา
ที่ตั้ง 

รวมเงิน 

สถานที่ดำเนินการ 
ประเภท 
ก (ระดับ 
9 ขึ้นไป) 

ประเภท ข 
(ระดับ 8 
ขึ้นไป) 

บุคคล 
ภายนอก 

รวม ราชการ เอกชน 

รวมทั้งสิ้น        75,000 ✓  
งบรายจ่าย... 75,000  บาท           
1. โครงการการพัฒนาสือ่นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 1        1  

-  ค่าใช้จา่ยในประเทศ           
- ค่าสัมมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรฐั)   5   10 600 6,000   
- ค่าสัมมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)    1  2 600 1,200   
- ค่าอาหารกลางวัน   85   2 60 10,200   
- ค่าอาหารเย็น           
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   85   4 30 11,900   
- ค่าเบี้ยเล้ียง   12   5 240 14,400   
- ค่าเช่าที่พกั           
- ค่าพาหนะ           
- ค่าวัสด ุ        16,300   
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง   6   5 500 15,000   
- ค่าจา้งทำป้ายไวนิล  
 

          
- ค่าจา้งทำเล่มรายงาน ... เล่ม           

 
 
 
 
 
 



153 
 
7. การประเมินผล  
 7.1 ประเมินผลการดำเนินโครงการ 
 7.2 รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
 7.3 ตัวชีว้ัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ ์

7.3.1 เชิงปริมาณ 
  1)  ร้อยละของครูฝ่ายวิชาการและครูสอน
คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัด สพม.30 
  2)  ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด สพม.30 
ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์   

 
 

100 % 
 
 

100 % 

 
 

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

7.3.2 เชิงคุณภาพ 
   1)  ครูสามารถพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ 
   2)  สถานศึกษามีการจดักิจกรรมการ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ  

 
100 % 

 
100 % 

 

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

 

7.4 เครื่องมือประเมินโครงการ  
    

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
1) ร้อยละของครูที่สามารถพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้อยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธภิาพ 
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดให้มีการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ  

1.  แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม 
2.  แบบสอบถาม 

 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 

8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
8.1.1 ความร่วมมือของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
8.1.2 ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ 

8.2.1  เพ่ิมมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วม
โครงการ 
8.2.2 พิจาณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ ์

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      9.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ          
 9.2 ครูสามารถพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ          

9.3 ผู้เรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy สามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  
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โครงการ พัฒนาบุคลากรสารสนเทศทางการศึกษา ฐานขอมูล Big Data และการพัฒนา 
สารสนเทศทางการศึกษา ระบบ Data Management Center “DMC” 

สอดคลองยุทธศาตรชาติ ขอ ๔. การสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม  
นโยบาย สพฐ.             นโยบายท่ี 4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ฯ 
ตัวช้ีวัด สพฐ.              ขอ ๑. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖3 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ผูรับผิดชอบโครงการ ๑.นายชาตรี ทวีนาท ตำแหนง นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการพิเศษ 08-1661-
1757                        
   ๒.นายพงศธร ซุยสี   ตำแหนง นัวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ  08-0856-9705 
   ๓. นายไกรฤกษ  ตันเบ็ต ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชำนาญการ  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในโลกยุคปจจุบันมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยาง
รวดเร็ว จึงจำเปนท่ีแตละองคกรตองเรียนรูท่ีจะปรับตัวใหทันตอความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา และ
เตรียมท่ีจะเผชิญกับความทาทายกับกระแสโลก หนวยงานทางการศึกษาหรือสถานศึกษา ในยุคปจจุบันเปน
หนวยงานท่ีมีบทบาทสำคัญอยางยิ่งในการรับผิดชอบภารกิจในการพัฒนาขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจ
ในการดำเนินการในระดบัตางๆ โดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการกำหนดนโยบายทางการ
ศึกษา มีความจำเปนตองตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ มีความละเอียด ครบถวน ถูกตองตรง
ตามความตองการ มีความทันสมัยและทันตอเวลา จะชวยใหการวางแผนการบริหารจัดการและการตัดสินใจ
ดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ แกไขปญหาไดอยางถูกตอง แมนยำ โดยเฉพาะศึกษาในยุคปจจุบันจะตองจัด
การศึกษาใหทันยุคทันเหตุการณ มีระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ท่ีทำใหการติดตอสื่อสารและการดำเนินงานเปนไป
ดวยความรวดเร็ว ทันเวลา อีกท้ังยังชวยประหยัดงบประมาณในการเดินทาง โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
เครื่องมือชวยในการดำเนินงาน ดังนั้น การจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห รวมท้ังสืบคนขอมูล จึงเปนสิ่งท่ีจำเปนอยาง
ยิ่ง ท่ีจะตองใชเทคโนโลยีในการปอนขอมูล เทคโนโลยีการแสดงผล ซอฟตแวรเทคโนโลยี  และโปรแกรมระบบการ
จัดการฐานขอมูล  ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30 จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาบุคคลากรสารสนเทศทางการศึกษาระบบ Data Management Center “DMC” 
และการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ Big Data ใหสอดคลองกับการบริหารงานของหนวยงานท้ัง ๔ ดาน คือ 1) 
ดานบริหารท่ัวไป ๒) ดานบริหารงบประมาณ  ๓) ดานบริหารงานบุคคล และ ๔) ดานบริหารวิชาการ  นี้ข้ึน 
๒. วัตถุประสงค 

๒.๑  เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูล Big Data ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
๒.๒  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการดานขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
๒.3  เพ่ือใหมีระบบฐานขอมูล Big Data เชื่อมโยงกับฐานขอมูลสวนกลาง  
2.4 . เพ่ือกำกับติดตามการพัฒนาสารสนเทศทางการศึกษาระบบ Data Management Center 

“DMC” การจัดทำฐานขอมูลเพ่ือการบริหารการศึกษา EMIS ใหถูกตอง ครบถวน และทันกำหนดเวลาในการ
จัดสง           ใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2.5 เพ่ือใหมีแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีชัดเจนและสนับสนุนการ
บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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๓.  เปาหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
        ๓.๑.1  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีเว็บไซตระบบสารสนเทศ ฐานขอมูล Big Data  เพ่ือ
เผยแพรและประชาสัมพันธ ครอบคลุมทุกระบบงาน 
        3.1.2 ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ผูรับผิดชอบการรายงานขอมูล Data 
Management center “DMC’’ และ Big Data ของสำนักงาน สถานศึกษาในสังกัด รวมท้ังสิ้น 99 คน มีความ
เขาในในการจัดทำขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา และดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
           3.2.1 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  มีระบบสารสนเทศ ฐานขอมูล Big 
Data  
และใชขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาระบบ Data Management Center “DMC” และระบบอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุน 
การบริหารการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 
๔.  วิธีดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานท่ีการดำเนินงาน 
 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินงาน หมายเหตุ 
๑ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  มกราคม ๒๕๖3  
๒ แตงตั้งคณะทำงานตามโครงการ มีนาคม ๒๕๖3  

๓ ประชุมคณะทำงาน  เตรียมดำเนินงานตามโครงการ 
- จัดทำแผนและรูปแบบฐานขอมูลสารสนเทศ Big 
Data / Dmc 
- วิเคราะหรูปแบบของขอมูลสารสนเทศ Big Data 
และ Dmc 
- ตรวจสอบขอมูลและนำเขาฐานขอมูล Big Data / 
Dmc 
- แกไขปรับปรุงฐานขอมูล Big Data / Dmc 

 
มีนาคม ๒๕๖3 

 
เมษายน ๒๕๖3 

 
พฤษภาคม ๒๕๖3 

 
พฤษภาคม ๒๕๖3 

 
 

 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำขอมูลเพ่ือสนับสนุนการ
นำเสนอขอมูลผานเว็บไซตของโรงเรียนดวยระบบ
สารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา (EMIS) สำหรับ
โรงเรียนท่ียังไมมีเว็บไซต/เว็บไซตไมมีความ
เคลื่อนไหว จานวน 37 โรงเรียน  

พฤษภาคม ๒๕๖3 
 

 

5 กำกับติดตาม และประเมินผล พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖3 
 

 

๔ ประกาศเผยแพรประชาสัมพันธ มิถุนายน ๒๕๖3  
๕ สรุปและรายงานผล มิถุนายน ๒๕๖3 – 

กันยายน ๒๕๖3 
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5. งบประมาณ    จำนวน  30,000    บาท               
    รายละเอียดงบประมาณการใชงบประมาณ 
 

 
กิจกรรม  / รายละเอียด 

 
งบประมาณ 

หมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย วัสด ุ

1. แตงตั้งคณะทางานจากทุกกลุม/หนวย/สวน/
โรงเรียน 

    

2. อบรมเชิงปฏิบัติการเจาหนาท่ีท่ีจัดทำขอมูลของ
โรงเรียน  
จำนวน 37 คน  โรงเรียนละ 1 คน บคุลากรของเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา จำนวน 25 คน รวมจำนวนท้ังสิ้น 
62คน ระยะเวลา 1 วัน เพ่ือจัดทำขอมูลนักเรียน
รายบุคคล DMC และการจัดทำขอมูลนักเรียนและ
บุคลากรดวยระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา 
(EMIS)  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (99x35x2)  
- อาหารกลางวัน (99x60x1)  
- คาจางถายเอกสารคูมือการใชโปรแกรม  
- คาวิทยากรบรรยายพิเศษ  
      - ผอ.สพม.30  
      - รอง ผอ.สพม.30  
- คาวิทยากรบรรยายหลัก และวิทยากรกลุม 
- คาเกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 
 

6,930 
5,940 

 
 

300 
300 

11,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300 
300 

     11,400 

 
 
 
 
 
 
 

6,930 
5,940 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. กำกับติดตามการบันทึกขอมูล DMC ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน 2563  

 5,130   
 

7. สรุป และรายงานผลใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สวนท่ีเก่ียวของ ทราบ  

    

รวมงบประมาณ  
 

24,870 12,000 12,870  

 
6. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
    ปจจัยความเส่ียง 
     6.๑ ขอมูลสารสนเทศท่ีมีจำนวนหลากหลาย อาจจะมีความคลาดเคลื่อน จะตองใชความละเอียด รอบคอบ 
และตองตรวจสอบความถูกตอง รัดกุม จึงทำใหตองใชจำนวนบุคลากรจำนวนมาก และระยะเวลาในการตรวจสอบ  
    แนวทางการบริหารความเส่ียง 
     6.๒ กำหนดแผนการดำเนินงานใหชัดเจน  
     6.๒ กำหนดบทบาทหนาท่ีในการทำงานใหชัดเจน 
     6.๓ ประมวลผล ติดตาม ข้ันตอนการดำเนินงานทุกกระบวนการ 
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 7. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใชประเมิน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีระบบ
จัดเก็บ รวบรวม ขอมูลบริหารท่ัวไป 
ขอมูลบริหารงานบุคคล  ขอมูลบริหาร
งบประมาณ และขอมูลวิชาการ ครบถวน
และถูกตอง 
 

รอยละ ๑๐๐ ๑. การสังเกต 
๒. แบบสอบถาม 
๓. การบันทึกขอมูลเขาสู 
ระบบ 

๑. แบบสังเกต 
๒. แบบตรวจผลงาน 
๓. แบบสอบถาม 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบ
จัดเก็บฐานขอมูล Big Data และ DMC 
ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

รอยละ ๑๐๐ ๑. การสังเกต 
๒. แบบสอบถาม 
๓. การบันทึกขอมูลเขาสู 
ระบบ 

๑. แบบสังเกต 
๒. แบบตรวจผลงาน 
๓. แบบสอบถาม 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบ
ฐานขอมูล Big Data เชื่อมโยงกับ
ฐานขอมูลสวนกลาง 

รอยละ ๑๐๐ ๑. การสังเกต 
๒. แบบสอบถาม 
๓. การบันทึกขอมูลเขาสู 
ระบบ 

๑. แบบสังเกต 
๒. แบบตรวจผลงาน 
๓. แบบสอบถาม 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.๑ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา  ฐานขอมูล Big Data 
 8.๒ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระบบฐานขอมูล Dmc เชื่อมโยงกับฐานขอมูลสวนกลาง Big Data  
    8.๓ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีเว็บไซตประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ Dmc /Big Data
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โครงการ    อบรมพัฒนาบุคลากรดานการบริหารจัดการโดยใชระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน 
              AMSS++ (Smart Area) และการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS (Smart School) 
สอดคลองยุทธศาตรชาติ ขอ ๔. การสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม  
นโยบาย สพฐ.             นโยบายท่ี 4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ฯ 
ตัวช้ีวัด สพฐ.              ขอ ๑. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖3 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ผูรับผิดชอบโครงการ ๑. นายชาตรี ทวีนาท ตำแหนง นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการพิเศษ 08-1661-1757                        
   ๒. นายพงศธร ซุยสี   ตำแหนง นัวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ  08-0856-9705 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนำมาซ่ึงการเปลี่ยนวิถีการใชชีวิต และวิธีการ
ทำงานเปนอยางมาก วิธีการสมัยใหมทำความชัดเจนในรายละเอียด ขณะเดียวกันใหบทสรุปในภาพใหญ ซ่ึงไมอาจ
ทำงานไดโดยใชเครื่องมือเดิมๆ ท่ีเคยใชอีกตอไป ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart 
Area) และสถานศึกษา SMSS (Smart School)  เปนเครื่องมือท่ีออกแบบและพัฒนาข้ึน โดยกลุมพัฒนาระบบ
บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีสนับสนุนใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ใชบริหารจัดการงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มุงหวังจะกอใหเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลตอการจัดการศึกษา และเปลี่ยนแปลงไปสูการบริหารจัดการ ภายใตหลักการจัดการสมัยใหมท่ีใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) AMSS++ และ SMSS เปน Software ระบบเปดท่ีใหโอกาสทุกคน
สามารถพัฒนาโปรแกรมไดสามารถตอยอด เพ่ือใหตอบสนองงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาใหสมบรณู 

 ท่ีผานมา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดดำเนินการจัดพัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบ
ระดับสำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ไปแลวเม่ือปงบประมาณ 2560 และ 2561  เพ่ือเปนการขับเคลื่อน
นโยบายสูการปฏิบัติอยางตอเนื่อง และเพื่อพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกสออนไลนดวยโปรแกรม 
Smart Obec/Smart Area/Smart School ในการติดตอสื่อสารระหวางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และสถานศึกษาอยางเปนระบบรวดเร็ว ถูกตอง อีกท้ัง
ยังชวยประหยัดงบประมาณในการเดินทางเพ่ือรับ-สงเอกสารราชการ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
ก า ร ศึ ก ษ า 
ข้ันพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดจัดทำโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรดานการบริหารจัดการ โดยใช
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area) และสถานศึกษา SMSS (Smart School) ข้ึน  
  
2. วัตถุประสงค 

2.๑ เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการสำนักงาน               
ท้ังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 2.๒ เพ่ือพัฒนาการใชงานโปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area) 
และสถานศึกษา SMSS (Smart School) ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเปนรูปธรรมมากข้ึนพรอมท้ัง
เพ่ือเปนเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
 2.3 เพ่ือใหการบริหารจัดการสำนักงาน ท้ังสำนักงานเขตพ้ืนท่ี และสถานศึกษา สามารถติอตอสื่อสารได
อยางถูกตองรวดเร็ว ประหยัดคาใชจายในการเดินทางไปติดตอราชการ  
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3.  เปาหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ   (จำนวน 70 คน)  

3.1.1. บุคลากรในสำนักงานเขต สังกัด สพม.30  จำนวน 20 คน 

   3.1.2  บุคลากรในสถานศึกษา สังกัด สพม.30  จำนวน 37 คน 

3.1.3 คณะทำงาน     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/ข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานท่ีการดำเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี ข้ันตอนการดำเนินการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ 
หมายเหต ุ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. 
1. P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน) 

1.1 เตรียมวางแผนเสนอโครงการ 
1.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
1.3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน 

             

2. D: (ขั้นดำเนินการ) 
2.1 แตงต้ังคณะทำงาน 
2.2 แจงประสานผูเกีย่วของ 
2.3 ดำเนินการจัดอบรม 
2.4 ศึกษาดูงาน 

             

3. C: Check (ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม) 
3.1 ติดตามระหวางดำเนินการอบรม 
3.2 ปรับแกปญหาระหวางดำเนินการ 
3.3 ประชุมกอน-หลัง ดำเนินการ 
3.4 จดบันทึกเพื่อการปรับปรุง 

             

4. A: Act (ขั้นการทบทวน/สะทอนผล/
ประเมินรายงาน) 
4.1 แตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะห 
สังเคราะหการดำเนินงานที่ผานมา 
4.2 สรุปผลการดำเนินงาน 
4.3 รายงานผลการดำเนินงาน 
4.4 เสนอการรายงานตอผูบังคับบัญชา
ตามลำดับ 
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5. งบประมาณ  รายละเอียดงบประมาณการใชงบประมาณ  (67,250 บาท) 

งบรายจาย/รายการ (กิจกรรม/
หลักสูตร) 

รายละเอียดงบประมาณป 2563 

คร้ัง
ที่ 

จำนวน (คน) 
วัน
หรือ 
ชม. 

อัตราที่ต้ัง 
รวมเงิน 
บาท 

สถานที่
ดำเนินการ 

ประเภท 
ก (ระดับ 
9 ขึ้นไป) 

ประเภท 
ข (ระดับ 
8 ขึ้นไป) 

บุคคล 
ภายนอก 

รวม 
ราชกา

ร 
เอกชน 

รวมท้ังสิ้น        67,250   
งบรายจายตามกิจกรรมโครงการ           
   คาใชจายในประเทศ           
1. ประชุมคณะกรรมการเตรียม

งาน 
          

- คาอาหารกลางวัน     13 คน 1 มื้อ 60 บาท 780 /  
-คาอาหารวางและเครื่องดืม่     13 คน 2 มื้อ 70 บาท 1,820 /  
2.การดำเนินการอบรม 2 วัน           
- คาอาหารกลางวันสำหรับ
วิทยากร คณะทำงาน และผูเขา
อบรม (อาหารกลอง) 

    70 คน 2 วัน 60 บาท 8,400 /  

- คาอาหารเย็นสำหรบัวิทยากร 
คณะทำงาน และผูเขาอบรม 

          

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม     70 คน 4 มื้อ 35 บาท 9,800 /  
- คาเชาท่ีพักวิทยากร     2 หอง 2 คืน 800 

บาท 
3,200  / 

- คาตอบแทนวิทยากร     / 3 คน 3 ชม. 600 
บาท 

5,400 /  

- คาวัสดุ **        3,000   
- คาน้ำมันเช้ือเพลิงสำหรับ
วิทยากร 

    3 คน ไป-
กลับ 

430 
ก.ม. 

1,720   

- คาจางทำเอกสาร (เอกสารคูมือ)     110 
เลม 

 98 บาท 10,78
0  

 / 

- คากระดาษ A4 (เกียรติบัตร
ขอบทอง) 

    100 
แผน 

 5 บาท 500  / 

3.ศึกษาดูงาน สพท.ตนแบบ  
    2 วัน / 

    25 คน 1 วัน     

- คาอาหารกเชา คณะทำงาน 
และผูเขาศึกษาดูงาน  

    25 คน 1 มื้อ 60 บาท 1,500  / 

- คาอาหารกลางวันสำหรับ
คณะทำงาน และผูเขาศึกษาดูงาน 

    25 คน 1 วัน 120 
บาท 

3,000  / 

- คาอาหารเย็นสำหรบัวิทยากร 
คณะทำงาน และผูเขาอบรม 

          

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม     25 คน 2 มื้อ 35 บาท 1,750 /  
- ยานพาหนะ      3 คัน 1 วัน 3,000บาท 9,000  / 
- คาตอบแทนวิทยากร     / 3 คน 2 ชม. 600 

บาท 
3,600 /  

- คาวัสดุ **        3,000   
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6. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
    6.1 ปจจัยความเส่ียง 
          6.1.๑ กลุมเปาหมายติดราชการเรงดวน 
          6.1.2 กลุมเปาหมายไมเห็นถึงความสำคัญของโครงการ 
    6.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
          6.2.1 แจงกำชับลวงหนาใหผูบริหารทุกโรงเรียนทราบ 
          6.2.2 แจงเปนเรื่องสำคัญท่ีทุกโรงเรียนตองดำเนินการ 
 

 7. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใชประเมิน 

1. ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ 
 

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

4. แบบสอบถาม 
5.  แบบทดสอบ 
6.  สังเกต 
7.  นิเทศ ติดตาม 

2. ผูเขาอบรมสามารถปฏิบัติงานได 100 1. สอบถาม 
2.  ทดสอบ 
3. สรุป/รายงานผล 

8. แบบสอบถาม 
9.  แบบทดสอบ 
10.  สังเกต 
11.  นิเทศ ติดตาม 

 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.๑  บุคลากรใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการสำนักงาน ท้ัง
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 8.2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ี และสถานศึกษา สามารถติอตอสื่อสารไดอยางถูกตองรวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย
ในการเดินทางไปติดตอราชการ  
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โครงการ เตรียมความพร้อมการจัดการควบคุมภายใน การประเมิน ติดตาม มาตรฐานสำนักงาน 
                               เขตพ้ืนที่ และพัฒนามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน 
    เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
สอดคล้องยุทธศาตร์ชาติ ข้อ ๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม  
นโยบาย สพฐ.             นโยบายที่ 4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ฯ 
ตัวช้ีวัด สพฐ.              ข้อ ๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน ๒๕๖3 – กันยายน ๒๕๖3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑.นางสาวมะลิวัน มาเหง่า รอง ผอ.สพม.30          โทร.08-1266-3941 
   2. นายชาตรี ทวีนาท  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  โทร.08-1661-1757 
      
1. หลักการและเหตุผล 

       พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 หมวด 5  
มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.2546 และที่แกไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที่2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสองไดกําหนดใหมีการแบงเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา           
และมัธยมศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหมีสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 183 เขต และสํานักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาจํานวน 42 เขตและไดออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 ลงวันที่ 
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 จำนวน 9 กลุ่ม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (เพ่ิมเติม) พ.ศ.2561 อีกจำนวน 1 กลุ่ม รวมเป็น 10 กลุ่ม 

 การบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงการคลัง ได้วางมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการควบคุมภายใน 
เพ่ือให้ เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน  ทั้งนี้  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ยังได้ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และให้มีการประเมินตนเองเพ่ือพัฒนา
งานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทำให้สามารถเห็นความเป็น
มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมกันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีระบบ
การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ทั้งในรูปแบบเอกสาร
และรายงานทางระบบออนไลน์  

 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดการควบคุมภายใน การประเมิน ติดตาม มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
และพัฒนามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน (KRS) สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงจัดโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเตรียมการดำเนินรายงานตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของหน่วยงาน  ให้มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน 
 3.2 เพ่ือเตรียมการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในภาพรวม 
รวมทั้งการเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 3.3 เพ่ือเตรียมรับการการประมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(KRS) ทั้งในรูปแบบเอกสารและรายงานทางระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
3. เป้าหมาย (Out put) 
 3.1 เชิงปริมาณ : 
  3.1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้รายงานการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน จำนวน 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ 
  3.1.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้รายงานมาตรฐานสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา จำนวน 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ 
   3.1.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้รับประมินส่วนราชการตามมาตร            
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ทั้งในรูปแบบเอกสารและรายงานทางระบบออนไลน์          
จำนวน 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ 

 3.2 เชิงคุณภาพ :  
  3.2.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้รายงานการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
  3.2.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้รายงานมาตรฐานสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
   3.2.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้รับประมินส่วนราชการตามมาตร            
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ทั้งในรูปแบบเอกสารและรายงานทางระบบออนไลน์          
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) 

ที ่ รายละเอียด/รายการ 
เงินงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม (บาท) 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผน
เตรียมการควบคุมภายใน              
ของหน่วยงาน  
กิจกรรมที่ 2 ประชุม
เตรียมการรายงานมาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเตรียมรับ
ประมินส่วนราชการตามมาตร 
การปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 5,000 
 
 

8,000 
 
 

7,000 
 
 
 

 
 
 

2,000 
 
 

2,000 

5,000 
 
 
10,000 

 
 

9,000 
 

 
 

 

 รวม  20,000 4,000 24,000  
 

5. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 

 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบ
การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑. แบบรายงาน 
๒. แบบสอบถาม 
๓. การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

๑. รายงานผล 
๒. แบบตรวจผลงาน 
๓. แบบสอบถาม 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูล
รายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
ตามแบบท่ี สพฐ. กำหนด  

ร้อยละ ๑๐๐ ๑. แบบรายงาน 
๒. แบบสอบถาม 
๓. การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

๑. รายงานผล 
๒. แบบตรวจผลงาน 
๓. แบบสอบถาม 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีข้อมูล
เตรียมรับประมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (KRS)            

ร้อยละ ๑๐๐ ๑. แบบรายงาน 
๒. แบบสอบถาม 
๓. การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

๑. รายงานผล 
๒. แบบตรวจผลงาน 
๓. แบบสอบถาม 

 

 

5.1 ปัจจัยความเสี่ยง 5.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการเตรียมรับ
การรายงานผลการดำเนินงาน เชิงวิชาการ 

- ประชุมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกคน 
มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละด้านของภารกิจรายงาน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีความเตรียมรับการประเมิน ติดตามและพัฒนาการ
จัดการควบคุมภายใน มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่  และมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(KRS) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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โครงการ  ประชุมชี้แจงผูบริหารโรงเรียนและครูแนะแนวตามโครงการเพ่ิมทักษะดานอาชีพแกนักเรียน 

              ครอบครัวยากจนท่ีไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 

กิจกรรม   สรางเครือขายการแนะแนวอาชีพ 

ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   พัฒนาระบบบริการจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม 

                                           ในการจัดการศึกษา 

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ระยะเวลาดำเนินการ        ตุลาคม  2562 – กันยายน  2563 

หนวยงาน    กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30     

ช่ือผูรับผิดชอบโครงการ    นางสาวธัญพร  ตรีมูรติ  และคณะ  

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

1. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากผูตรวจการแผนดิน ไดศึกษาขอมูลของหนวยงานรับผิดชอบในการจัดการศึกษาภาค
บังคับ พบวาในแตละจังหวัดในแตละปการศึกษามีนักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับแลวไมไดเรียนตอเนื่อง
จากครอบครัวมีฐานยากจนและมีความจำเปนตองใหเด็กเขาสูตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานไรฝมือ”  
เพ่ือหารายไดชวยครอบครัว ซ่ึงจากขอมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพบวามีนักเรียน
ท่ีจบการศึกษาภาคบังคับแลวไมไดรับการศึกษาตอ ระหวางปการศึกษา 2551-2559 จำนวน  780,537 คน 

และปการศึกษา 2561 มีจำนวน 147,644 คน 
ตอมาสำนักงานผูตรวจการแผนดินไดจัดประชุมหารือรวมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมการจัดหางาน และสำนัก
งบประมาณ เพ่ือจัดทำขอเสนอแนะในการสงเสริมและเพ่ิมทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจน 
ท่ีไมไดศึกษาตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยท่ีประชุมไดรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานท่ีผานมา 
และเห็นชอบใหมีการขยายผลโครงการดังกลาวไปยังทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ในปงบประมาณ 2563  
ซ่ึงผูตรวจการแผนดินไดจัดใหมีการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางผูตรวจการแผนดินกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ    ในโครงการเพ่ิมทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจนท่ีไมไดเรียนตอหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  เปนหนวยงานหนึ่งท่ีมีภารกิจรับผิดชอบและ
เปนกรรมการขับเคลื่อนโครงการ รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค ข้ันตอน    
ปฎิทินการดำเนินงานโครงการ ใหแกผูอำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวในสังกัด และผูเก่ียวของ       
รวมท้ังสิ้น จำนวน 85 คน 

 
2. วัตถุประสงค 

เพ่ือสรางความเขาใจใหแกผูอำนวยการโรงเรียน และครูแนะแนวในสังกัด ไดรับทราบวัตถุประสงค
โครงการ ข้ันตอน ปฎิทินการดำเนินงาน  
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3. เปาหมาย (Out put) 
 3.1 เชิงปริมาณ 
      1) ผูอำนวยการโรงเรียนในสังกัด  37 คน 
      2) ครูแนะแนวทุกโรงเรียน   37 คน 
      3) เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ   11 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

       1)  ผูบริหารโรงเรียนและครูแนะแนว เขาใจวัตถุประสงคของโครงการ 
       2)  โรงเรยีน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีฐานขอมูลนักเรียนท่ีไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษา 
       3)  นักเรียนไดรับโอกาสและพัฒนาทักษะดานอาชีพ  

 

4. วิธีดำเนินการ  

ท่ี ข้ันตอนการดำเนินการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ  
ผูรับผิด 
ชอบ 

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. 

1 P: ข้ันการวางแผนการทำงาน              

 - เสนอขออนุมัติโครงการ             สพม.30 

 - แจงสถานศึกษา             สพม.30 

 - แตงตั้งคณะกรรมการฯ              สพม.30 

2 D: ข้ันการลงมือทำ              

 - ประชุมชี้แจงผูบริหารโรงเรียน/
ครูแนะแนวในสังกัด สพม.30  

            จัดหางาน/ 
สพม.30 

 - สำรวจนักเรียนกลุมเปาหมาย             สพม.30 

 - นำนักเรียนดูสถานท่ีฝกอบรม             สพม.30/
สถานศึกษา 

 - ฝกอบรมทักษะดานอาชีพ             พัฒนาฝมือ
แรงงาน 

3 C: ข้ันการตรวจสอบงาน              

 - ติดตามการดำเนินงาน             สพม.30 

4 A: ข้ันการทบทวนและปรับปรุง
แกไข 

             

 - สรุปรายงานผลใหผูบังคับบัญชา
ทราบ   

            สพม.30 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินการ 
         ระหวางเดือน ตุลาคม 2562 – เมษายน  2563 
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6. งบประมาณ (In put)  งบบริหารจัดการ สพม.30 
    6.1 จำแนกตามรายการใชจายและแหลงงบประมาณ ได ดังนี้ 
 

กิจกรรม/ข้ันตอน
การดำเนินงาน 

แหลงงบประมาณ 
รวม 

เงินอุดหนุนรายหัว 
พัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน 
เงินรายได

สถานศึกษา 
1. ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค 
ข้ันตอน ปฎิทิน 

 5,950  5,950 

2. สำรวจขอมูล
นักเรียน 

 1,050  1,050 

3. สรุปรายงานผล  -  - 
รวมท้ังส้ิน  7,000  7,000 

 

6.2 รายละเอียดคาใชจายของโครงการ 
  

 
 

งบรายจาย/รายการ 
(กิจกรรม/หลักสูตร) 

รายละเอียดงบประมาณ ป พ.ศ. 2563 

ครั้ง/
รุน 

       จำนวน (คน) 
วัน 
หรือ 
ชม. 

อัตรา
ท่ีตั้ง 

ร
รวมเงิน 

สถานท่ี
ดำเนินการ 
(ใสครื่อง
หมาย √ ) 

ประเภท  
   ก 
 (ระดับ 
9 ข้ึน
ไป) 

ประเภท 
ข 

(ระดับ 
8 ลงมา) 

บุคคล 
ภาย 
นอก 

รวม 

ราช 
การ 

เอก 
ชน 

รวมท้ังสิ้น 
       

7,000   /   

งบรายจาย.................               
 

    

ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค 
ข้ันตอน ปฏิทินการดำเนินงาน 

        
   

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   2 
ครั้ง 

 
85      

 
85 1 

ม้ือ 
35 5,950 

 
  

-คาอาหารกลางวัน -  -  - - - -   

- คาใชจายอ่ืน ๆ         1,050   

 
6.3 ขอมูลรายการวัสดุ/ครุภัณฑ ท่ีขอดำเนินการในครั้งนี ้

ท่ี รายการ 
จำนวน
หนวย 

ราคา/หนวย จำนวนเงิน 
บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กระดาษถายเอกสาร เอ 4   10 รีม 105 - 1,050 - 
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7. การประเมินผล    
     - สรุปผลการดำเนินงาน 
 
8. เครื่องมือ/วิธีการติดตามและประเมินผล 
 - แบบสำรวจ 
 - สรุปผลการดำเนินงาน 
 
9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
 9.1 ปจจัยความเสี่ยง 
       9.1.1 สถานศึกษาไมสงผูท่ีรับผิดชอบงานผูเขารวมประชุม 
       9.1.2 นักเรียน ผูปกครองไมใหขอมูลท่ีแทจริง 

9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       กำชับใหสถานศึกษาสงผูรับผิดชอบและปฏิบัติงานจริงเขารวมประชุมเพ่ือนำผลจากการ
ประชุมไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
 
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นักเรียนท่ีครอบครัวมีฐานะยากจนไมไดเรียนหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ไดรับการชวยเหลือใหมี
ทักษะดานอาชีพ  
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โครงการ สรางโอกาสทางการศึกษา 
สอดคลองยุทธศาตรชาติ ขอ ๔. การสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม  
นโยบาย สพฐ.             นโยบายท่ี 4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ฯ 
ตัวช้ีวัด สพฐ.              ขอ ๑. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖3 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุม สงเสริมการจัดการศึกษา   
   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวธัญพร  ตรีมูรติ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  โทร. 09 9141 4935 
  
๑. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ สอดคลองกับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและ
วิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา        ข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  จึงจัดทำโครงการสรางโอกาสทางการศึกษา  
เพ่ือสงเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด และศึกษาตอสายอาชีพของนักเรียนศึกษา  
ปการศึกษา 2563 

๒. วัตถุประสงค  
2.1 เพ่ือสงเสริมใหโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรยีนท่ีโปรงใส ตรวจสอบได เปนธรรม และเสมอภาค 
2.2 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หรือเทียบเทา 

๓.  เปาหมาย         
๓.๑ เชิงปริมาณ 

         ๓.๑.๑ โรงเรียนในสังกัด 37  โรง มีแผนการรับนักเรียน เด็กในเขตพ้ืนท่ีบริการไดเขาเรียนครบทุกคน 
                3.1.2 นักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปที 3 เขาเรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทา รอยละ 95 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
     ๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีกระบวนการรับ

นักเรียน  ท่ีโปรงใส เปนธรรม เสมอภาค และตรวจสอบได เด็กไดเขาเรียนและเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
ครบทุกคน 
         3.2.2 รอยละของนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เขาเรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทา 
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๔. วิธีดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานท่ีการดำเนินงาน 
 
ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ข้ันตอน ระยะเวลา/สถานท่ีดำเนินงาน 
๑ ประชุมชี้แจงเตรียมความ

พรอมในการรับนักเรียน 
1.1 จัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของ 
1.2 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการฯ 
1.3 จัดประชุมผูอำนวยการ
โรงเรียนท่ีมีอัตราการแขงขันสูง 

5 พ.ย. 62  
5 พ.ย. 62  
13 พ.ย. 62  
สถานท่ี หองประชุมเล็ก สพม.30 

๒ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
พิจารณาใหความเห็นชอบ 

2.1 จัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของ 
2.2 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการฯ 
2.3 จัดประชุมคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
      - แนวปฏิบัติการรับนักเรียน 
      - จัดหาท่ีเรียนรอบสอง 

7 ม.ค. 63  
7 ม.ค.63 
 
 
14 ม.ค.63  
9 เม.ย.63 
สถานท่ี หองประชุมเล็ก สพม.30 

3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
พิจารณาใหความเห็นชอบ 

3.1 จัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของ 
3.2 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการฯ 
3.3 จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา 

10 ม.ค. 63  
10 ม.ค.63 
 
14 ม.ค.63 (ครั้งท่ี 1) 
6 ก.พ.63  (ครั้งท่ี 2) 
สถานท่ี หองประชุมเล็ก สพม.30 

4 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
พิจารณาใหความเห็นชอบ 

4.1 จัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของ 
4.2 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการฯ 
4.3 จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการเปดหองเรียนพิเศษ 

17 ก.พ. 63  
17 ก.พ.63 
21 ก.พ.63 
สถานท่ี หองประชุมเล็ก สพม.30 

5 ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ 5.1 เสนอขออนุมัติ 
5.2 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

16 มี.ค.63 
6-8 เม.ย.63 
สถานท่ี  สพม.30 
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5. งบประมาณ   งบจัดสรรจาก สพฐ.  10,000 บาท  และงบบริหาร สพม.30  1,550 บาท 
    รายละเอียดดังนี้  
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ

ท่ีใช 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบ
แทน 

ใชสอย วัสดุ 

๑ กิจกรรมท่ี ๑   955    
 ประชุมผูอำนวยโรงเรียนเตรียมความพรอม  - 955 - 

๒ กิจกรรมท่ี ๒   2,340 - - - 
 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ใหความเห็นชอบ 

       - แนวปฏิบัติการรับนักเรียน/วิธีการ/สัดสวน/
แผนการรับนักเรียน 
       - จัดหาท่ีเรียนรอบสอง         

 - 2,340 - 

3 กิจกรรมท่ี 3   630    
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินบำรุงการศึกษา - - 630 - 

4 กิจกรรมท่ี 4   245 - - - 
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปดหองเรียน

พิเศษ 
  245  

5 กิจกรรมท่ี 5 ติดตามการดำเนินการจัดสอบ ม.1,ม4     
6 กิจกรรมท่ี 6 7,380    
 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันหยุดราชการ) - 7,380 - - 

 รวมงบประมาณ 11,550 7,380 4,170 - 

6. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
6.๑ ปจจัยความเส่ียง 

        6.1.1 นักเรียน ผูปกครอง มีความตองการจะเขาเรียนโรงเรียนท่ีมีอัตราการแขงขันสูงเทานั้น 
        6.1.2 นักเรียนไมทราบวาเม่ือเรียนจบตัวเองตองการประกอบอาชีพดานใด 
     

6.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
        6.2.1 ทุกโรงเรียนเปด Open house ใหผูปกครองนักเรียนไดเยี่ยมชม เพ่ือเปนทางเลือกในการ
เขาเรียนท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
        6.2.2 แนะแนวการศึกษาตอท้ังสายสามัญ และสายอาชีพ หาจุดเดนจุดดอยของแตละสายงาน 
ประกอบการตัดสินใจ 
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7. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช
ประเมิน 

1. สพม.30 มีแผนการรับนักเรยีนและ      
แนวปฏิบัติการรับนักเรียน ประจำป
การศึกษา 

รอยละ 100 การรายงาน แบบรายงาน 

2. รอยละของนักเรียนท่ีจบชั้น ม.3  
เรียนตอชั้น ม. 4/เทียบเทา 

รอยละ 95 การรายงาน 
 

แบบรายงาน 

         
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.๑ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการรับนักเรียน 
มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส เสมอภาค ตรวจสอบได เด็กในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนไดเขาเรียนครบทุกคน 

8.๒ นักเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี3 เรียนตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา เพ่ิมข้ึน 
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โครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำด้านการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องยุทธศาตร์ชาติ ๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบาย สพฐ.             5. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด สพฐ.             7. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ 
                                 การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และชุมชนได้ตาม 
                                 แนวทาง Thailand 4.0 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – กันยายน ๒๕๖3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกันต์ชย  ธุลีจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

เบอร์ติดต่อ 08-4479-1831  E-mail : tum_kaset@hotmail.com 
_________________________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตุผล  

จากสภาพสังคมปัจจุบัน บุคคลส่วนหนึ่งในสังคมยังขาดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติตนด้านการจัดการ
ปัญหาขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งปฏิบัติตนเพ่ือความสะดวกสบายตามกระแสโลกาภิวัตน์ โดยขาดความรู้
ความเข้าใจผลกระทบที่จะตามมา โดยเฉพาะในสถานศึกษานักเรียนบางส่วนยังติดนิสัยมักง่ายและขาดจิตสำนึก 
ซึ่งจะเห็นได้จากการทิ้งขยะลงตามพ้ืน โดยไม่ทิ้งลงในถังรองรับที่จัดไว้ให้ ไม่คัดแยกขยะแต่ละประเภ ท  
หรือแม้กระทั่งการซื้อของกินของใช้ เช่น ขนม กระดาษ แก้วน้ำ ขวดน้ำ โดยใส่ถุงพลาสติกหลายๆ  ถุง นักเรียน
เหล่านั้นมองข้ามถังขยะไม่ยอมทิ้งลงถัง ซุกขยะไว้บริเวณรอบๆตนเอง เช่น โต๊ะหินอ่อน โต๊ะนักเรียน บนพ้ืน    
ทำให้ปริมาณขยะยังคงลดลงได้ไม่มาก 

 

ดังนั้น เพ่ือสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนไทยรุ่นใหม่ แก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างเร่งด่วน  
โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน สร้างจิตสำนึกในการลด คัดแยกปริมาณขยะ และนำกลับมา     
ใช้ใหม่ รวมถึงสร้างสื่อนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ชีวิตประจำวันและชุมชน      
จะทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะตั้งแต่การเก็บรวบรวม ขนส่ง การคัดแยกและใช้ประโ ยชน์ 
ตลอดจนการกําจัดขั้นสุดท้าย ลดปัญหาสภาวะสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบและยั่งยืน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงได้จัดทำ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำด้านการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นครั้งนี้ 
 
2. วัตถุประสงค์    
  ๒.๑ เพ่ือสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องขยะมีประโยชน์ 
 2.2 เพ่ือให้ความรู้เรื่องการกำจัดขยะ ลดปริมาณขยะ และการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนรับรู้ มีส่วนร่วม และตระหนักถึงปัญหาเรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม 
 2.4 เพ่ือสร้างสื่อนวัตกรรมการจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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3. เป้าหมาย (Out put) 
๓.๑ เชิงปริมาณ นักเรียนแกนนำจากโรงเรียนสังกัด เข้าร่วมโครงการ จำนวน 110 คน , วิทยากร 

จำนวน 5 คน, ทีมงาน จำนวน 10 คน 
๓.๒ เชิงคุณภาพ  ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกิดจิตสำนึก มีความรู้ มีส่วนร่วมในการ    

จัดการขยะ สามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน ประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน และชุมชนได้ 

 
๔.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานท่ีดำเนินงาน 
๑ การจัดเตรียมโครงการ 1.1 จดัเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
1.3 นำเสนอเพื่อขออนุมัต ิ

ม.ค. – ก.พ. 63 /ห้องประชุม 2 สพม.30 

๒ การดำเนินงานฝึกอบรมโครงการฯ 2.1 เชิญวิทยากร / เชญิผู้เข้าอบรม 
2.2 เตรยีมสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ ์
2.3 ดำเนินการฝึกอบรมฯ 

มี.ค. – ก.ย. 63 /ห้องประชุม 1 สพม.30 

3 การตรวจสอบ กำกับตดิตาม
โครงการฯ 

3.1 ประเมินผลผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ 
 

ก.ย. 63 /ห้องประชุม 1 สพม.30 
 

4 การทบทวน สะท้อนผล รายงานผล 4.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ 
4.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 

ก.ย. 63 / สพม.30 

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

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่ใช้ เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑ กิจกรรมที่ ๑       
 *การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำด้านการจัดการขยะ 

  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
50,000    

 - ค่าอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ 1 มื้อๆละ 120 บาท x 125 คน   23,750  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มือ้ๆละ 35 บาท x 35 คน   8,750  
 - ค่าวิทยากร  15,000   
 - ค่าวัสด ุ    11,250 

 
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. ระหว่างดำเนินงานตามแผนงาน อาจมีกิจกรรมอ่ืนเข้ามาแทรก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ   
ตามกำหนดเวลาได ้ 
       2. ไม่สามารถกระตุ้นจิตสำนึกของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้เห็นถึงปัญหาขยะต่อสิ่งแวดล้อม   
ได้เท่าท่ีควร 
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 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1. วางแผนการดำเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ และหากมีปัญหาให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับขั้น         

      2. เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ และสามารถกระตุ้นจิตสำนึกเรื่องการจัดการขยะต่อสิ่งแวดล้อม  
ได้ดี นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาโรงเรียน ชุมชนของตนเองได้ 
 
7. ตวัชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
  

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
วิธีประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมิน 

          7.๓.1 เชิงปริมาณ 
- นักเรียนทุกคนสามารถลด คัดแยกขยะ และนำกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ได้  
- นักเรียนทุกคนสามารถสร้างสื่อนวัตกรรมในการจัดการขยะที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
- การสังเกต 

 
- การสังเกต 

 
- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 
           7.๓.๒ เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนเกิดจิตสำนึก มีความรู้ มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ สามารถ
นำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้
ในโรงเรียน ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และชุมชนได้ 

 
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 สามารถสร้างสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิด มาประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และชุมชนได้ 
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โครงการ   การเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและ นิเทศการศึกษา  ( ก.ต.ป.น.) 
แผนงาน              พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ ขอ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
นโยบาย สพฐ.      ขอ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
ตัวช้ีวัด สพฐ.       ขอ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีหนาท่ีสงเสริมสนับสนุนตรวจสอบ ติดตาม                 
                               เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                             สำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  
ลักษณะโครงการ        ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางกาญจนสุดา  จีรภัทรอติชัย และคณะ 
.................................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
         คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา(ก.ต.ป.น.) 
กำหนดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 วรรค 3 และ วรรค 4 
กำหนดในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหเปนการศึกษา วิเคราะหวิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและ
การดำเนินการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน และสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือเตรียม 
การรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหนวยงานภายนอก คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีบทบาทหนาท่ีทำงาน
รวมกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการดำเนินงานแบบองครวม  เพ่ือใหการจัดการศึกษา มีการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง  มีการประสานงาน รวมมือในการนำไปใชขับเคลื่อน และการกำหนดนโยบายเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา   ดังนั้น  การเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานจึงเปนเรื่องสำคัญ และ  มีความจำเปนอยางยิ่ง   
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกลาว จึงไดจัดทำโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น. ) ข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบประเมินผล    
และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดใหไดตามมาตรฐาน 
 
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. คนไดรับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
      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.)  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดรับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการดำเนินงานสามารถรวมมือขับเคลื่อน        การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีไดตามมาตรฐาน 
                  3.2.2 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดรับการติดตาม 
ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปน
ระบบ และสงผลใหมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระหลักใหสูงข้ึน 
                  3.2.3 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดรับความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพและมีความพรอมใน
การเตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหนวยงานภายนอก 
 
4. กิจกรรมการดำเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม วิธดีำเนินการ/ข้ันตอน ระยะเวลาดำเนินการ 
1 
 
 

ข้ันเตรียมการและวางแผน 1.1 ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและขอมูล
พ้ืนฐาน ความตองการไดรับการพัฒนาของ
สถานศึกษาในสังกัด 
1.2 จัดทำเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
1.3 จัดประชุมวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ
และนิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
และศึกษานิเทศก 
1.4 จัดทำเครื่องมือการติดตามตรวจสอบและ
นิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1.5 กำหนดปฏิทินการติดตาม 

พฤศจิกายน 2562 -
สิงหาคม 2563 

2 ข้ันดำเนินการ 2.1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ
บุคลากรในสังกัดท่ีเก่ียวของ 
2.2 ศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
ท่ีไดรับการคัดเลือกเปน “ก.ต.ป.น.ตนแบบ”  

มิถุนายน-กรกฎาคม 
2563 

3 ข้ันตรวจสอบ กำกับ ติดตาม 3.1 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ศึกษานิเทศก และบุคลากรในสังกัดท่ีเก่ียวของ 

มกราคม-สิงหาคม 
2563 

4 ข้ันทบทวน/สะทอนผล/
ประเมินรายงาน 

4.1 จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 
4.2 สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
4.3 เผยแพร ประชาสัมพันธผลการดำเนินงาน 

กันยายน  2563 
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5. งบประมาณ  จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน    
     งบดำเนินงาน  งบประมาณ 281,140  บาท (ถัวจายทุกรายการ) เปนคาใชจาย  ดังนี้ 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
             เงินงบประมาณ รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1. จัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะ 
กรรมการ ก.ต.ป.น.อยางนอยภาคเรียนละ 2 
ครั้ง รวม 4 ครั้งตอป  
-คาจัดทำเอกสารครั้งละ 3,000 บาท 4 ครั้ง 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

12,000 

 
 
 

12,000 
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 

 
 

8,000 
 

51,200 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 

11,200 
 
 

19,200 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
 

8,000 
 

51,200 
 

11,200 
 
 

19,200 

3 ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพ้ืนท่ี “ก.ต.ป.น. 
ตนแบบ” 

- 100,000 - 100,000 

4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ศึกษานิเทศก และบุคลากรในสังกัดท่ีเก่ียวของ 
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.) 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

29,040 
 
 

50,000 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

29,040 
 
 

50,000 
5 จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

(จัดรวมในการประชุมประจำเดือนผูบริหาร
สถานศึกษา ของ สพม.30) 

- - - - 

6 สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

- - 5,000 5,000 

 รวมเปนเงินท้ังส้ิน 59,200 209,440 12,500 281,140 
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6. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
  6.1 ปจจัยความเส่ียง 
   1) ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินการ 
   2) ความรวมมือของผูเขารวมโครงการ 
 6.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
   1) พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ 
   2) เพ่ิมมาตรการหรือแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการ 
7. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
7.1 ผลผลิต(Out puts) 
 1) มีเอกสารประกอบการประชุมขอคณะกรรมการ   
ก.ต.ป.น 
 2)จัดประชมุคณะกรรมการ 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.  ไดรับการเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน จากการศึกษาดูงาน  
“ก.ต.ป.น.ตนแบบ”         
 5) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปรายงานผล
การติดตาม ฯ สำหรับคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 

 
ติดตามและ

ตรวจสอบเอกสาร 
การประเมินความพึง
พอใจ 

 
การนิเทศ ติดตามผล 

 
การประเมินผล 

 
 

การประเมินผล 

 
แบบติดตามและ 
สรปุรายงานผลฯ 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
แบบนิเทศติดตามผล 

 
แบบประเมินผลการ

ดำเนินงาน 
 

แบบประเมินผลการ
ประชุม 

7.2 ผลลัพธ(Out comes) 
1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาไดรับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการดำเนินงาน
สามารรถรวมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในเขตพ้ืนท่ีไดตามมาตรฐาน 
2) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต30 ไดรับการติดตาม ตรวจสอบและ
นิเทศการศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ และ
สงผลใหมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุม
สาระหลักใหสูงข้ึน  

 
การประเมินผล 

 
 
 
 

นิเทศ ติดตามผล 
การประเมินผล 

 
แบบประเมินความพึง

พอใจ 
 
 
 

แบบนิเทศ ติดตามผล 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
 
 



๑๘๑ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
3) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดรับความรวมมือใน
การพัฒนาคุณภาพและมีความพรอมในการเตรียมการ
รับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหนวยงาน
ภายนอก 

  

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
    8.1 การบริหารโดยองคคณะบุคคล ( ก.ต.ป.น. ) ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา เขต 30   มีแนวทาง  ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   8.2 สถานศึกษาในสังกัดไดรับการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
บรรลุผลตามมาตรฐาน 
   8.3 ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สงผลใหการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตามนโยบาย
และคาเปาหมายท่ีกำหนด  
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โครงการ  เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึษา  
                               ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563                    
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ  ขอ 6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบาย สพฐ.               นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ.                ขอ 5  สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผานการประเมินคุณธรรมและความ 
                                        โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
                                        Assessment : ITA) 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภูมิ และคณะ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได
กำหนดวิสัยทัศนวา  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มี
พันธกิจในการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณา
การ และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล โดยมีเปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร คือ ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ไมนอยกวารอยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 ยังมีความสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตรท่ี 6 
ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ยุทธศาสตรการปลูกฝง  
“คนไทยไมโกง”  และยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล) อีกดวย    
            ท้ังนี้  แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานของ           
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมา   
ภิบาลในภาครัฐ แผนงานท่ี 5.9 การสรางกลไก “ยับยั้ง” และ “สรางความตระหนักรู ” เพ่ือปองกันการทุจริต    
ท่ีกลาวถึงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใตกรอบแนวคิด “โรงเรียน
สุจริต” เพ่ือสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรู ท่ี เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตย อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะ ซ่ึงตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียน
สุจริต   
            สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือรวมสรางจิตสำนึกและคานิยมใหทุกภาค
สวนตื่นตัว ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยดำเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซ่ึงเปนกลไกในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของประเทศชาติ   
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2. วัตถุประสงค 
     2.1  เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมรวมตานการทุจริต   
ในวงกวาง ท้ังในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และชุมชน    
  2.2  เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด   
  2.3  เพ่ือพัฒนานวัตกรรมปองกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา   
ในสังกัดใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ  
 
3.  เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ทุกคน   
          3.1.2 ครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ทุกคน 
   3.1.3 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  จำนวน  37 โรงเรียน   
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานการปองกันการทุจริต สรางความตระหนักรู 
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหนักเรียน ครูและผูบริหาร มีทัศนคติและคานิยมรวมตานทุจริต            
ในวงกวาง ท้ังในระดับสถานศึกษา ระดับหนวยงาน และระดับชุมชน    
 3.2.2  สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ  
ดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปรงใสในการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 
 
4.  วิธีดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานท่ีการดำเนินงาน 
 
ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ข้ันตอน ระยะเวลา/สถานท่ี

ดำเนินงาน 
1 การวางแผน 1.1 ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 

1.2 กำหนดความรับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม 
1.3 เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

20 พ.ย. 62 
20 พ.ย. 62 
28 พ.ย. 62 

2 2.1 กิจกรรมโรงเรียนสุจรติ 

 
1) แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2) ประชุมคณะทำงาน/ผูรับผิดชอบ 
3) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
4) สรุปและรายงานผล 

ม.ค. 63 
ม.ค. 63 

ม.ค.-มิ.ย.63 
 

ก.ย.63 
 2.2 กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตร

ตานทุจริตศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัด 
 

1) แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2) ประชุมคณะทำงาน/ผูรับผิดชอบ 
3) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 

พ.ย. 62 
ม.ค. 62 

ม.ค.-พ.ค.63 
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4) นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
5) สรุปและรายงานผล 

ม.ค.-ส.ค.63 
ก.ย.63 

 
ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ข้ันตอน ระยะเวลา/สถานท่ี

ดำเนินงาน 
 2.3 กิจกรรมเสริมสรางธรรมา 

ภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

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

พ.ย. 62 
ธ.ค. 62 

ธ.ค.62-พ.ค.63 
 
 

ม.ค.-ก.ค. 2563 
ก.ย. 2563 

 2.4 กิจกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

1) แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2) ประชุมคณะทำงาน/ผูรับผิดชอบ 
3) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงานของสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
4) กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
5) สรุปและรายงานผล 

 

3 กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบและนิเทศ  3.1 ดำเนินการนิเทศตามแผน/ปฏิทิน ม.ค.-ก.ย. 2563 
4 การทบทวน/สะทอนผล/ประเมิน

รายงาน 
 

4.1 เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม 

4.2 เสนอรายงานผลการจดักิจกรรม 
กันยายน 2563 
กันยายน 2563 

 

5. งบประมาณ     
     จำนวน 370,000 บาท  (สามแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) แหลงงบประมาณจาก เงินงบประมาณ สพม.30  
รายละเอียดังนี้ : 
รายละเอียดงบประมาณการใชงบประมาณ 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 
1 กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อน
กิจกรรมโรงเรียนสจุรติ 

 

20,000 

 

 

3,000 

 

17,000 

 

2 กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 
ของสถานศึกษาในสังกัด 
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตร
ตานทุจริตศึกษา 

50,000 
 
 
 
 

 
 
 

3,600 
 

 
 
 

11,400 
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- กิจกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการใช
หลักสูตรตานทุจริตศึกษา 

 
 

7,200 
 

27,800 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 
3 กิจกรรมเสริมสรางธรรมาภิบาลในสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
- จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน 
การดำเนินโครงการเสริมสรางธรรมาภิบาล 
ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

200,000  
 
 

30,000 

 
 
 

150,000 
 

 
 
 

20,000 

4 กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ITA Online) 

100,000 20,000 70,000 10,000 

 รวมงบประมาณ 370,000 63,800 276,200 30,000 
 

6. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ         
    6.1 ปจจัยความเส่ียง 
          1) ความรวมมือของสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 
           2) ระยะเวลาดำเนินการ 
    6.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
         1) เพ่ิมมาตรการหรือแรงจูงใจในการเขารวมโครงการ         
         2) พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ 
 

 7. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใชประเมิน 

1) รอยละจำนวนโรงเรียนและ
นั ก เรี ย น ท่ี เข าร วม กิ จก รรม
โรงเรียนสุจริตท่ีมีคานิยมรวม
ตานทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ 
มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซ่ือสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง
และมีจิตสาธารณะ 

85 
 

การสอบถาม/การสัมภาษณ/ 
การทดสอบ 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสัมภาษณ 
3. แบบทดสอบ 

2) รอยละจำนวนโรงเรยีนในสังกัด
ท่ีนำหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไป
ปรับใชในการจัดการเรียนการสอน 
มีการสรางความตระหนักรูในการ
ปองกันการทุจริต มีคานิยมรวม
ตานทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ 
และสามารถแยกแยะระหวาง

100 นิเทศ กำกับติดตาม แบบนิเทศ กำกับ
ติดตาม 
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ผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม 

ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใชประเมิน 

 3) รอยละของบุคลากรใน
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเกิด
ความตระหนักรูในการปองกันการ
ทุจริต มีคานิยมรวมตานทุจริต  
มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถ 
แยกแยะระหวางผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสวนรวม 

 

80 สังเกตและสอบถาม แบบสอบถาม 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     8.1 นักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหวางผลประโยชน   
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม   
          8.2 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีกลไกและกระบวนการปองกันการทุจริตท่ีเขมแข็ง   
และเทาทันตอสถานการณการทุจริต   
          8.3 ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโนมท่ีดีข้ึน    
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โครงการ  บริหารงานบุคคลและอัตรากำลังในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองยุทธศาสตร    ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
นโยบาย สพฐ.   นโยบายท่ี 6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษา 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ สถานศึกษาทุกแหงและหนวยงานในสังกัดมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ 
                             ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุมบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  
ผูรับผิดชอบโครงการ  1. นางวิไลลักษณ ชา  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  

    ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล  เบอรติดตอ 092-2485242 
2. นางศุลีพร ประการแกว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
    เบอรติดตอ 098-6268434 

   3. นางธัญชนก ชาติประมงนกัทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เบอรติดตอ 088-5906187 
   4. นายธวัชชัย เต็งชัยภูมินักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เบอรติดตอ 089-6278397 
   5. นางวิลาสิณี ธลุีจันทร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เบอรติดตอ 089-2824211 
   6. นายภาวัต ภูมิคอนสารนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เบอรติดตอ 087-8251621 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนากำลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ปจจัยดานคนจึงเปนสวน
สำคัญและมีบทบาทท่ีจะขับเคลื่อนทำใหการปฏิรูปการศึกษาประสบผลสำเร็จ การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
จึงมีความจำเปนและสำคัญ เพราะจะชวยการบริหารจัดการภารกิจตางๆใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกำหนดได  
 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงไดกำหนดใหมีการพัฒนางานบริหารงานบุคคล
และการวางแผนอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด การพัฒนาขอมูลระบบสารสนเทศ
ดานการบริหารงานบุคคล  เพ่ือเปนขอมูลในการบริหารอัตรากำลัง ในการสรรหา บรรจุและแตงตั้ง การเสริมสราง
และพัฒนาคุณภาพครูการพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและ
มุงเนนการกระจายอำนาจการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนฐานในการพัฒนาองคกรและระบบบริหารงาน
บุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการเสริมสรางประสิทธิภาพคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
เก้ือกูลของขาราชการท้ังนี้ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงดำเนินการเพ่ือสนองนโยบายเพ่ือ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและยุทธศาสตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหเกิดคุณภาพในการบริหารงานบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหระบบบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สรางขวัญกำลังใจ
และสงเสริมการปฏิบัติงานไดเต็มตามศักยภาพ    

2.เพ่ือใหการบริหารอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการ และลูกจาง
ชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30เปนไปอยางมีระบบเหมาะสม มีความคลองตัวใน
การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

3. เพ่ือใหมีการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจำป สำหรับผูท่ีไดรับพระราชทานใชประดับ 
ในพิธีและรัฐพิธี เพ่ือเปนขวัญกำลังใจ เปนสิริมงคล กับขาราชการผูไดรับพระราชทาน  เปนความภาคภูมิใจ และ
เปนเกียรติศักดิ์ของผูท่ีไดรับและวงศตระกูล 
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4. เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ และประสิทธิภาพในการดำเนินการเก่ียวกับคาตอบแทนและ 
สิทธิประโยชนเก้ือกูลของขาราชการ 

5.  เพ่ือใหมีการพัฒนาขอมูลสารสนเทศและขอมูลอ่ืนๆ ดานการบริหารงานบุคคลสามารถนำฐานขอมูล
ไปใชในการพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิภาพตอไป  
 
3. เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
- ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 มีระบบบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความเปนธรรม  

สรางขวัญกำลังใจและสงเสริมการปฏิบัติงานไดเต็มตามศักยภาพ 
3.2.2 สามารถวางแผนและบริหารอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พนักงานราชการและลูกจางชั่วคราวสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือบริหารจัดการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ 

3.2.3 มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ขอมูลพ้ืนฐานดานการบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ ของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
4. วิธีดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานท่ีการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานท่ีดำเนินการ 

1 ข้ันเตรียมการ 1. เสนอขออนุมตัิโครงการ 
2. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
4. กำหนดหลักสตูร 

- ปงบประมาณ 2563 
- สถานท่ีราชการ/สถานท่ีเอกชน 

2 ข้ันดำเนินการ 1. จัดทำหนังสือเชิญวิทยากรและ
ผูเขารวมประชุม 
2. จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณท่ี
จำเปนตองใชในการดำเนินงาน 
3. จัดประชุมตามโครงการ 

3 ข้ันตรวจสอบกำกับติดตาม 1. สรปุประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการ 

4 ข้ันการทบทวน/สะทอนผล/
ประเมินรายงาน 
 

1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
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5. งบประมาณ 
งบประมาณจำนวน 167,950บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนเจ็ดพันเการอยหาสิบบาทถวน) 
งบประมาณสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30ปงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดดังนี้ 
 

 
งบรายจาย/รายการ 
(กิจกรรม/หลักสูตร) 

รายละเอียดงบประมาณป พ.ศ. 2563 
ค

ครั้ง/รุน 
       จำนวน (คน) 

วัน 
หรือ 
ชม. 

อัตรา
ท่ีตั้ง 

 
 

รวมเงิน 

สถานท่ีดำเนินการ 
(ใสครื่องหมาย √) ประเภท ก 

(ระดับ 9 
ขึ้นไป) 

ประเภท ข 
(ระดับ 8 
ลงมา) 

บุคคล 
ภาย 
นอก 

รวม 

ราชการ เอกชน 

กิจกรรมท่ี 1 การจัดทำแผน
อัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 

  
  

  
   

18,000 
  

 

- ครั้งท่ี 1 ดำเนินการประชุม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนาเชิงปฏิบัติการ
ผูบริหารสถานศึกษาและครู 

       16,950   

     - คาอาหารกลางวัน        1 99   11
0 

1ม้ือ 60 6,600   

     - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม        1 99   11
0 

2 ม้ือ 35 7,700   

- คาวัสดุ         2,650   

- ครั้งท่ี 2 สรุปและประเมินผล นำเขา
คณะการการบริหารอัตรากำลังระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

       1,050   

     - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม        1 9   10 3ม้ือ 35 1,050   

กิจกรรมท่ี 2 การสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการ  
และลกูจางชั่วคราว 

         100,000    

     - คาตอบแทนคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

       80,000   

     - คาวัสดุ         10,000   

     - คาใชจายอื่น        10,000   

กิจกรรมท่ี 3 การเสริมสรางขวัญและ
กำลังใจใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

       35,000   

     - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม        1 199   20
0 

1ม้ือ 35 7,000   

     - คาสถานท่ี        5,000   

     - คาใชจายอื่น        23,000   

กิจกรรมท่ี 4 การอบรมพัฒนาความรู
เรื่องการเล่ือนเงินเดือนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

       14,950   

     - คาอาหารกลางวัน        1 114   11
5 

1 ม้ือ 60 6,900   

     - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม        1 114   11
5 

2 ม้ือ 35 8,050   
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6. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
6.1 ปจจัยความเสี่ยง 

การบริหารงานบุคคล ทุกกระบวนการตองมีความถูกตองและตรงกับความเปนจริง ถาขอมูลไมเปน
ปจจุบันและไมถูกตองจะทำใหการบริหารงานท่ีผิดจากความเปนจริง จึงตองมีการประชุมชี้แจงและทำการ 
เกลี่ยอัตรากำลังใหเปนปจจุบัน และจำเปนตองใชบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถหลายๆ ดาน  เพ่ือมาประมวลผล
การดำเนินการ แตหนวยงานไมเคยมีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการดังกลาวแตอยางใด จึงเห็นควรดูแลใน
เรื่องการบริหารงานหลายๆ ดานในการบริหารงานงานบุคคล 

6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ดำเนินการพิจารณา และมีงบประมาณในการดูแลในสวนนี้ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร

ทางการศึกษา และเปนการแบงเบาภาระความรับผิดชอบของผูท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตอไป 
 
7. ตัวช้ีวัดความสำเร็จและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

วิธีประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชประเมิน 

1. สพม.30 มีขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการและ
ลูกจางช่ัวคราวครบตามกรอบอัตรากำลัง 

รอยละ 100 
 

การสรุปความคดิเห็นจาก
แบบสอบถาม/แบบประเมิน 

แบบสอบถาม /  
แบบประเมิน 

2. มีระบบบริหารงานบุคคลของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความเปนธรรม 
สรางขวัญกำลังใจและสงเสริมการ
ปฏิบัติงานไดเตม็ตามศักยภาพ 

รอยละ 100 การสรุปความคดิเห็นจาก
แบบสอบถาม/แบบประเมิน 

แบบสอบถาม /  
แบบประเมิน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. มีการวางแผนอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหเหมาะสม
สอดคลองกับการจัดการศึกษาใหครูครบตามเกณฑภายใน 1 ป มีครูประจำชั้นครบทุกหองภายใน 2 ป  
และใหมีขาราชการครูตรงตามมาตรฐานวิชาเอกตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนดภายใน
5 ปและมีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอยางมีคุณภาพ 
   2.มีการพัฒนาขอมูลสารสนเทศ และขอมูลอ่ืนๆ ดานการบริหารงานบุคคลสามารถนำฐานขอมูลไปใช
ในการพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

 3. มีการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนไปอยางมีระบบ เหมาะสม มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ เกิดประสิทธิภาพและ 
เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

4. มีการพัฒนางานดานการบริหารงานบุคคล เกิดประสิทธิภาพ ชวยพัฒนางานดานตางๆ ในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาชวยสงเสริมใหขวัญกำลังใจขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาละสงเสริมใหมีการปฏิบัติงาน
เต็มตามศักยภาพ โดยยึดม่ันในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
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โครงการ    สงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม  

และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ รอบรูระเบียบกฎหมาย โปรงใสไมทุจริต  
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ ขอ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบาย สพฐ   ขอ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ   ขอ 4 สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต  
                        และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุมกฎหมายและคดี  
           สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ผูรับผิดชอบ  1. นายศรายุทธ  อยูภักดี ตำแหนงนิติกรปฏิบัติการ  เบอร 0658243270 
   2. ส.ต.อ.สมพร  ฟุงสกุล ตำแหนงนิติกรชำนาญการพิเศษ  เบอร 0862484219 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 95 แหง พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547            
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กำหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีเสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชามีวินัย ปองกันไมให
ผูใตบังคับบัญชากระทำผิดวินัย โดยการอบรม สรางขวัญและกำลังใจในอันท่ีจะเสริมสรางและพัฒนา  เจตคติ 
จิตสำนึก และพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางท่ีมีวินัย และมาตรา 85 ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงาน
การศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐโดยถือประโยชนสูงสุดของผูเรียน และไมใหเกิดความเสียหายแก
ทางราชการ ซ่ึงจะสอดรับกับขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ซ่ึงมี
ขอกำหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงค ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ท่ีตองประพฤติและ
ปฏิบัติตาม เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2563 นโยบายท่ี 6 ดานการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตัวชี้วัด ท่ี 4 สถานศึกษาและหนวยงานในสังกัดทุกระดับ 
มีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ตัวบงชี้ท่ี 3 การบริหารงานดานบริหารงานบุคคล มีภารกิจสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

เพ่ือใหกิจกรรม/โครงการ สนับสนุนและสอดคลองนโยบายกับยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ตลอดจนแผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงไดจัดทำโครงการสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ รอบรูระเบียบกฎหมาย โปรงใส
ไมทุจริต  

2.วัตถุประสงค 
2.1  เพ่ือเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกโปรงใสไมทุจริต ใหผูอำนวยการสถานศึกษา  

ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีบรรจุเขารับราชการใหม หรือยายมาปฏิบัติหนาท่ีใหมในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีเก่ียวของกับวินัย  

2.2 เพ่ือพัฒนาความเขาใจเก่ียวกับการดำเนินทางการวินัย เสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ
กฎหมายเก่ียวของกับอำนาจหนาท่ี การดำเนินการท่ีโปรงใส ไมทุจริต ใหผูอำนวยการสถานศึกษา ขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีบรรจุเขารับราชการใหม หรือยายมาปฏิบัติหนาท่ีใหมในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และบุคลากรทางการศึกษา หรือท่ีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของกับวินัย 
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3.เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

ผูอำนวยการสถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามาตรา 38ค(2) ท่ีบรรจุเขารับ
ราชการใหม หรือยายมาปฏิบัติหนาท่ีใหมในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ระหวาง 
ปการศึกษา 2559 - 2563 จำนวน 402 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
ผูอำนวยการสถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามาตรา 38ค(2) ท่ีบรรจุเขารับ

ราชการใหม หรือยายมาปฏิบัติหนาท่ีใหมในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับมีวินัย ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ โปรงใสไมทุจริต  

4.วิธีดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน ปงบประมาณ 2563 

ผูรับผิดชอบ ต .
ค. 

พ .
ย. 

ธ .
ค. 

ม .
ค. 

ก .
พ. 

มี .
ค. 

เ ม
.ย 

พ.
ค. 

มิ .
ย. 

ก .
ค. 

ส .
ค. 

ก.
ย. 

1. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ         /    - ศรายุทธ 
- ส.ต.อ.สมพร 

2. คัดเลือกกลุมเปาหมาย/แจง
โรงเรียน 

        /     

3. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการ         /     
4. ประสานวทิยากร         /     
5. ประชุมคณะทำงาน         /     
6. ดำเนินโครงการ          /    
7. สรุปและประเมินผลโครงการ           /   

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินการ 
 ๒5  กรกฎาคม  2563 
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6.งบประมาณ 
 จำนวน  303,060 บาท ตามรายละเอียดคาใชจายของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
 

ท่ี กิจกรรมในการใชงบประมาณ 
เงินงบประมาณ ระยะเวลา

ดำเนินกา
ร 

ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ อ่ืนๆ 

รวม 

1. คาอาหารโตะจีน อาหาร 6 
อยาง 220/คน/มื้อ 2 วัน  

402x 220 
x2 

  176,880 
25 

กรกฎาคม 
 2563 

- ศรายุทธ 
- ส.ต.อ.สมพร 

2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
50 บาท/คนมื้อ/ 4 มื้อ 

 
402x50 
x4 

 
 

80,400 
  

3. คาวิทยากร ช่ัวโมงละ  
600 บาท  

600x8x2    
9,600 

  

4. คาจัดทำเอกสาร    402 x 80  32,160   

5. คาจัดทำวุฒิบัตร 100x 10   4,020  4,020   

 รวมท้ังสิ้น 9,600 257,280 36,180  303,060   

งบประมาณขอถัวจายทุกรายการ 

7. แหลงงบประมาณ  โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

8. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
 8.1 ปจจัยความเส่ียง 
      1. จำนวนผูเขารับการอบรม 
      2. วิทยากรภายนอก อาจมีภารกิจอ่ืนไมสามารถมาบรรยายตามวัน เวลา ท่ีกำหนดดังกลาว 
      3. เวลาในการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
 8.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
      1. จัดทำแบบตอบรับ และใหผูบังคับบัญชาทำคำสั่งเขาอบรม          

     2. ประสานวิทยากรไวลวงหนาพรอมท้ังกำหนดปฏิทินในการดำเนินงานตามโครงการ 
     3. การจัดกิจกรรมตามโครงการ สามารถยืดหยุนได 

9. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
ผูอำนวยการสถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตาม

มาตรา 38ค(2) ท่ีบรรจุเขารับราชการใหม หรือยายมาปฏิบัติหนาท่ีใหมในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  

 
 

รอยละ 90 

เชิงคุณภาพ 
ผูอำนวยการสถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตาม

มาตรา 38ค (2) ท่ีบรรจุเขารับราชการใหม หรือยายมาปฏิบัติหนาท่ีใหมในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
ข้ันตอนในกฎหมาย โปรงใส ไมทุจริต มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เปนแบบอยางท่ีดีแกสังคม  

 
 

รอยละ  80 



194 
 
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค (2) ท่ีบรรจุเขารับราชการใหม หรือยายมา
ปฏิบัติหนาท่ีใหม ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 2. ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค (2) ท่ีบรรจุเขารับราชการใหม ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หรือยายมาปฏิบัติหนาท่ีใหม ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแก
สังคม  
 3.  ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค (2) ท่ีบรรจุเขารับราชการใหม ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หรือยายมาปฏิบัติหนาท่ีใหม ทราบถึงกระบวนการดำเนินการ
เก่ียววินัย และถือเปนขอหามและขอปฏิบัติอยางเครงครัด 
 4.  ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค (2) ท่ีบรรจุเขารับราชการใหม ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หรือยายมาปฏิบัติหนาท่ีใหม  ทราบและปฏิบัติราชการใน
ตำแหนงหนาท่ี ไดถูกตอง ตามระเบียบขอกฎหมาย โปรงใส ไมทุจริต 
 5.  เพ่ือไมให ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 กระทำผิดวินัยและไมทุจริตตอหนาท่ีราชการ 
 6.  เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง มีคุณธรรม ใหรูจักแยกแยะสิ่งท่ีผิด-ท่ีถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี ปฏิบัติแตสิ่งท่ีชอบท่ีดีงาม 
ปฏิเสธสิ่งท่ีผิดท่ีชั่ว เพ่ือสรางคนดีใหแกบานเมือง 
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โครงการ พัฒนาการบริหารจัดการ และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน 
สอดคลองยุทธศาตรชาติ ขอ 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษา  
นโยบาย สพฐ.             นโยบายท่ี 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ.              ๔. สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต  

   และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖3 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ หนวยตรวจสอบภายใน 
   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ผูรับผิดชอบโครงการ ๑. นางสาวสมจิตร  ตั้งเพียร  ตำแหนง ผูอำนวยการหนวยตรวจสอบภายใน                         

เบอรติดตอ 081-760-9592 
   2. นางสาวนุชนาฎ  จันลาศรี ตำแหนง เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน ปฏิบัติหนาท่ี  
                               เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน เบอรติดตอ 091-059-5791 
 
๑. หลักการและเหตุผล  
 หนวยตรวจสอบภายในเปนสวนราชการใน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีบทบาท
อำนาจและหนาท่ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหเกิดภารระงานโดยมีหนาท่ีสำคัญ 5 ประการ ซ่ึงเก่ียวกับ
การดำเนินงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และระบบดูแลทรัพยสิน การตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการ
เปรียบเทียบกับผลผลิต หรือเปาหมายท่ีกำหนดการประเมินการบริหารความเสี่ยง การดำเนินการอ่ืนเก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน ตามท่ีกฎหมายกำหนด และการปฏิบัติงานรวมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหบริการตอฝายบริหาร เพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ใหเปนไปในทางท่ีดีข้ึนและบรรลุตามวัตถุประสงคตามเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามกระบวนการ กำกับดูแลภายในอยางเปนระบบโดยยึดหลักจริยธรรมมาตรฐาน 
จรรยาบรรณวิชาชีพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกฎบัตร 
ตรวจสอบภายใน เปนแนวทางในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
 ดังนั้น หนวยตรวจสอบภายใน จึงไดจัดทำโครงการนี้ ข้ึน เพ่ือจะไดไปสู เปาหมายและบรรลุ
วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน ภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจำกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุด 

๒. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหม่ันใจวาขอมูลทางการเงินมีความถูกตอง เพียงพอ ครบถวน เชื่อถือได  
 2.๒ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวามีการปฏิบัติเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ 
คำสั่งมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.๓ เพ่ือประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ วามีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม 
2.๔ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการปรับปรุงแกไขการบริหารงานและการ

ปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน 
2.5 เพ่ือใหผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และทีมบริหารและผูอำนวยการ

สถานศึกษา ไดรับทราบปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ของผูใตบังคับบัญชา และรวมกันพิจารณาสั่งการแกไข
ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ไดอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณ 
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๓.  เปาหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ๓.๑.๑  ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบดำเนินการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 12 โรงเรียน 

3.1.2 ตรวจสอบการเงิน การบัญชี ใบสำคัญ การจัดซ้ือจัดจาง และการใชจายสาธารณูปโภคของสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 เจาหนาท่ี ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีถูกตองตามกฎหมายระเบียบขอบังคับ คำสั่ง  
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3.2.2 เจาหนาท่ีระดับสถานศึกษาปฏิบัติหนาท่ีถูกตองตามกฎหมายระเบียบขอบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
และนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๔.  วิธีดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานท่ีการดำเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ข้ันตอน ระยะเวลา/สถานท่ี
ดำเนินงาน 

๑ การวางแผนการตรวจสอบภายใน 1.1 สำรวจขอมูลเบื้องตน 
1.2 การประเมินระบบควบคุมภายใน 
1.3 การประเมินความเสี่ยง 
1.4 การวางแผนการตรวจสอบ 
1.5 การวางแผนการปฏิบัติงาน 

 1 ต.ค. 62  
2 - 3 ต.ค. 62  
7 - 8 ต.ค. 62  
9 – 10 ต.ค. 62 
9 – 10 ต.ค. 62 

๒ การวางแผนการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบภายใน 

2.1 กำหนดเรื่อง/ประเด็นการตรวจสอบ
ภายใน 
2.2 กำหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบ
ภายใน 
2.3 กำหนดขอบเขตการตรวจสอบภายใน 
2.4 กำหนดแนวทางในการตรวจสอบ 

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

3 การปฏิบัติงานดานการตรวจสอบ 3.1 กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
     - บันทึก/หนังสือ แจง..การตรวจสอบ 
     - ประชุมชี้แจงทำความเขาใจทีมผู
ตรวจสอบภายใน 
     - ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
     - ประชุมปดการตรวจสอภายใน 
3.2 การปฏิบัติเม่ือเสร็จสิ้นการตรวจสอบ
ภายในแลว 
     - รวบรวมหลักฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
     - รวบรวมกระดาษทำการ 

ต.ค. 2562 - ส.ค 2563 
 
 
 
 
 
ส.ค 2563 - ก.ย. 2563 
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ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ข้ันตอน ระยะเวลา/สถานท่ี
ดำเนินงาน 

     - สรปุ/ประเมินผลการตรวจสอบ 
 

4 รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 

4.1 จัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน 
4.2 เสนอรายงานการตรวจสอบภายในตอ
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30  
4.3 รายงานผลการตรวจสอบภายในตอ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

5 การติดตามผลการดำเนินการของ
หนวยรับตรวจตามรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน 

 ส.ค. 2562 - ก.ย. 2562 

 

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

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ

ท่ีใช 
เงินงบประมาณ (บาท) 

คาตอบแทน คาพาหนะ วัสดุ 
๑ กิจกรรมท่ี ๑  การปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายในประจำป พ.ศ. 2563 
    

 1.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 44,420.- 18,720.- 15,000.- 10,700.- 
๒ กิจกรรมท่ี ๒    - - - 
 ๒.๒ การพัฒนาของบุคลากรหนวย

ตรวจสอบภายใน 
20,000.- 

 
20,000.- - - 

 รวมงบประมาณ 64,420.- 38,720.- 15,000.- 10,700.- 
 

6. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
    6.1 ปจจัยความเส่ียง 
          6.๑.1 การดำเนินงานในโครงการไมเปนไปตามปฏิทินท่ีกำหนดไว 
          6.1.2 มีภารกิจเรงดวนพิเศษท่ีตองดำเนินการใหทันตามเวลท่ีกำหนด      
    6.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
          6.2.1 ในการทำปฏิทินการเขาตรวจสอบสถานศึกษา ไดกำหนดชวงเวลาสำหรับงานเรงดวนไวในรอบป
ปฏิทินแลว 
          6.2.2 กรณีมีภารกิจเรงดวนไดขอความรวมมือผูมีสวนเก่ียวของดำเนินการใหทันเวลาท่ีกำหนด 
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 7. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวชี้วัดโครงการ คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใชประเมิน 

1. เจาหนาท่ี ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปฏิบัติหนาท่ีถูกตองตาม
กฎหมายระเบียบขอบังคับ คำสั่ง มติ 
คณะรัฐมนตรีและนโยบายของ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

      100% 1.ตรวจสอบจากเอกสาร 
หลักฐานใบสำคัญ ทะเบียน
คุมของ สพม.30 
2.ตรวจสอบในระบบ 
GFMIS 

1.กระดาษทำการ
ตรวจสอบงานดานตางๆ 
2.แบบประเมิน 

2. เจาหนาท่ีระดับสถานศึกษาปฏิบัติ
หนาท่ีถูกตองตามกฎหมายระเบียบ
ขอบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและ
นโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

      100% 1. ตรวจสอบแผนปฏิบัติ
การประจำป 2563 
2.ตรวจสอบจากเอกสาร
หลักฐานใบสำคัญ ทะเบียน
คุมของ สถานศึกษา 
 

1.กระดาษทำการ
ตรวจสอบงานดานตางๆ 
2.แบบประเมิน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
    8.๑ ทำใหม่ันใจไดวาขอมูลและรายงานทางการเงินของ หนวยรับตรวจ มีความถูกตอง เพียงพอ ครบถวน 
มีความเชื่อถือได 
    8.๒ การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และสถานศึกษาในสังกัด ถูกตอง
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑและนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    8.๓ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
    8.๔ ทำใหผูบริหารทราบปญหาในการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ และสามารถเสนอแนะวิธีการหรือ
มาตรการปรับปรุงแกไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของงานไดทันที 
    8.5 มีการใชทรัพยสินอยางประหยัด คุมคาและถูกตองตามระเบียบ 
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โครงการ เตรียมการดำเนินงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจนโยบายและแผนการศึกษา  
สอดคลองยุทธศาตรชาติ ขอ 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
นโยบาย สพฐ.             นโยบายท่ี 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ.              ขอ ๒. สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสำนักงานสวนกลางไดรับ 
                                       การพัฒนาใหเปนหนวยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมท่ีจะ 
                                       ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ี 
                                       สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได 
                                       อยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕๖3 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ผูรับผิดชอบโครงการ นายเอกชัย ออทอง ผอ.กลุมนโยบายและแผน  โทร. 090-9536579 
         
1. หลักการและเหตุผล 
       ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 กำหนดให กลุมนโยบายและแผน มีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
  1. จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ิน 

2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและแจงการจัดสรรงบประมาณ 
3. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและ

แผน 
4. ดำเนินการวิเคราะห และจัดทำขอมูลเก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5. ปฏิบัตงิานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตัิงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 เพ่ือใหการดำเนินงานของกลุมนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
เปนไปตามอำนาจหนาท่ีท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และหนวยงานท่ีเก่ียวของใหมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร กลุมนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงเห็นควรจัด
โครงการดำเนินงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจนโยบายและแผนการศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมใน
การดำเนินงานตามภารกิจและสนับสนุนการดำเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของ 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือเตรียมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป และแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ป 
ใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2.2 เพ่ือเตรียมความพรอมในการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผน 

2.3 เพ่ือเตรียมความพรอมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

2.4 เพ่ือจัดทำเอกสารเผยแพรผลการดำเนินงานประจำป 
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3. เปาหมาย (Out put) 
 3.1 เชิงปริมาณ : 
  3.1.1 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ป 
และแผนปฏิบัตกิารประจำป 
  3.1.2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดมีการติดตาม รายงานขอมูล และ
การดำเนินงานจัดตั้งงบประมาณประจำป 
  3.1.3 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีการจัดทำเอกสารเผยแพรผลการ
ดำเนินงานประจำป 
    

 3.2 เชิงคุณภาพ :  
3.2.1 การดำเนินการตามนโยบาย และการใชจายงบประมาณประจำป สามารถดำเนินไดอยาง

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
3.2.2 การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ป และแผนปฏิบัติการประจำป 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  3.2.3 การดำเนินงานติดตาม รายงานขอมูล และการดำเนินงานจัดตั้งงบประมาณประจำป 
สามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3.2.4 การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ สามารถดำเนินไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล    

 

4. วิธีดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานท่ีการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ข้ันตอน ระยะเวลา/สถานท่ีดำเนินการ 
1 ข้ันเตรียมการ 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 

4. จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณท่ี
จำเปนตองใชในการดำเนินงาน 
 

- ปงบประมาณ 2563 

- สถานท่ีราชการ/สถานท่ีเอกชน 

2 ข้ันดำเนินการ ดำเนินการตามโครงการ 
3 ข้ันตรวจสอบกำกับติดตาม สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน

ตามโครงการ 

4 ข้ันการทบทวน/สะทอน
ผล/ประเมินรายงาน 
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
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5. งบประมาณ  (แผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ.2563 ของ สพม.30) 

5.1 งบประมาณ   จำนวน 70,000 บาท ( เจ็ดหม่ืนบาทถวน ) 
5.2 รายละเอียดการขอใชงบประมาณ (ขอถัวจายทุกรายการ) 

 

ท่ี รายละเอียด/รายการ 
เงินงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ รวม (บาท) 

1 
 

2 
 

3 
 
4 
 
 
 
5 

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

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

4,000 
 

4,000 
 

6,000 
 

6,000 
 
 
 
- 

 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
50,000 

4,000 
 

4,000 
 

6,000 
 

6,000 
 
 
 

50,000 
 

 

 รวม  20,000 50,000 70,000  
 

 
6. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
 

 

 
7. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช
ประเมิน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 สามารถจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา ระยะ 4 ป และแผนปฏิบัติ
การประจำป แลวเสร็จตามระยะเวลาท่ี
กำหนด 

รอยละ ๑๐๐ แบบรายงาน 
 

รายงานผล 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 สามารถดำเนินการตาม
นโยบาย และการใชจายงบประมาณ

รอยละ ๑๐๐ ๑. แบบรายงาน 
2. การบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

รายงานผล 
 

6.1 ปจจัยความเสี่ยง 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- การดำเนินงานบางกิจกรรมมีระยะเวลานอย อาจ
ทำใหเกิดความผิดพลาด หรือขอมูลไมครบถวน 

- ควรมีการวางแผนการดำเนินงาน และนำผลการดำเนินงาน
ของครั้งกอนมาปรับปรุงหรือเปนแนวทางในการดำเนินงาน 
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ประจำป ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช
ประเมิน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 สามารถดำเนินการติดตาม 
รายงานขอมูล งานจัดตั้งงบประมาณ
ประจำป ไดอยางมีประสิทธิภาพ            

รอยละ ๑๐๐ ๑. แบบรายงาน 
2. การบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

รายงานผล 
 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30สามารถดำเนินงานตามนโยบาย และการใชจาย
งบประมาณประจำป สามารถดำเนินไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

8.2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สามารถจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ป 
และแผนปฏิบัตกิารประจำป เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

8.3 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สามารถดำเนินงานติดตาม รายงานขอมูล และ
การดำเนินงานจัดตั้งงบประมาณประจำป อยางมีประสิทธิภาพ 
   



 
 

สวนที่  4 
การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 

 
 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป เปนเครื่องมือสำคัญในการปฏิบั ติงานเพ่ือสงมอบผลผลิต  
การใหบริการการศึกษาท่ีเชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จึงไดกำหนดปจจัยความสำเร็จและกระบวนการนำแผนสูการปฏิบัติ 
ดังนี้ 

การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ จุดเนนของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1. งบประมาณดำเนินการในสวนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ดำเนินงานตามยุทธศาสตร จุดเนน โครงการ กิจกรรม โดยมีสำนักและหนวยงานสวนกลางเปน
ผูรับผิดชอบโครงการดำเนินงาน 

2. งบประมาณดำเนินการสำหรับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 2.1 งบประมาณตามความจำเปนพ้ืนฐาน เพ่ือใชบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท้ังนี้
พิจารณาจัดสรรตามเกณฑงบบริหารงานพ้ืนท่ีการศึกษา คาสาธารณูปโภค ระยะหางไกล และจัดสรรตามภาระงาน 
  2.2  งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลตามยุทธศาสตร เพ่ือใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดำเนินการ
ตามกลยุทธ จุดเนน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบท 
ของสำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 3. งบประมาณดำเนินการสำหรับสถานศึกษา 
  เพ่ือใหสถานศึกษาใชในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงคของ
งบประมาณท่ีไดรับ 

ปจจยัความสำเร็จ 
 1. ผูบริหารการศึกษาทุกระดับใหความสำคัญในการบริหารจัดการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และการทำงานแบบมีสวนรวมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค การปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายท่ีกำหนดไว 
 2. หนวยงานท่ีเก่ียวของสงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาการปฏิบัติงานอยาง
เปนระบบ 
 3. เชื่อมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน 
 4. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
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กระบวนการนำแผนสูการปฏิบัต ิ
 1. สื่อสารทิศทางองคกร ท้ังวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนการพัฒนา และเปาหมายการ
ใหบริการหนวยงาน ใหบุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางท่ัวถึง 
 2. จัดโครงสราง กระบวนการทำงาน และมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงาน ท้ังเจาภาพหลัก เจาภาพรอง 
และผูสนับสนุน พรอมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน 
 3. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน และเปาหมายตามนโยบาย เพ่ือกำหนดกลยุทธและจัดทำ
แผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค 
 4. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการท่ีกำหนด 
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือใหการนำกลยุทธสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
โดยติดตามความกาวหนาประจำป การประเมินผลระยะครึ่งป และการประเมินผลเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ 
 6. สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำป 
สูสาธารณชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

ปฏิทินการบริหารแผนสูการปฏิบัต ิ

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 

กันยายน 2562 สพฐ. แจงนโยบาย ทิศทาง การดำเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตุลาคม 2562 สพฐ. แจงแนวทางดำเนนิการตามกรอบวงเงินปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

พฤศจิกายน 2562 (1) สพฐ. แจงแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(2) สพฐ. แจงกรอบวงเงินงบประมาณให สพท. เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

15 มกราคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562) 

15 เมษายน 2563 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

15 กรกฎาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563) 

15 ตุลาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 ท้ังนี้ การบริหารงบประมาณใหคำนึงถึงความคุมคา คุมทุน ประหยัด และเกิดประโยชนตอผูเรียน
สูงสุด สอดคลองกับกลยุทธ จุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยการดำเนินงานจักตองถูกตอง 
ตามวัตถุประสงคของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลงั 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำส่ังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 
ท่ี  349  / 2562 

เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

-------------------------------------------------------------- 
 

ดวย  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใหสถานศึกษาและหนวยงานในสังกัดใชเปนกรอบดำเนินงานและขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการ โดยมีสาระสำคัญประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร กลยุทธ จุดเนน ตัวชี้วัด
ความสำเร็จแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ มีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนปฏิบัติการ
ประจำป เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2560 – 2579 การเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลก และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือการนำนโยบายและจุดเนน 6 ยุทธศาสตรการปฏิรูป โดยกำหนด
ตัวชี้วัดความสำเร็จท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษาและประสิทธิภาพการ
บ ริห ารจั ด ก าร ศึ ก ษ า ข้ั น พ้ื น ฐ าน ท่ี ส อด ค ล อ งยุ ท ธศ าสต ร  ใน ก ารจั ด ก าร ศึ ก ษ า เพ่ื อก าร พั ฒ น า 
ท่ียั่งยืน 

เพ่ือใหการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำเร็จลุลวง ตามวัตถุประสงค 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้    

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบดวย 
 ๑.๑  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐                    ประธานกรรมการ 
 ๑.2  นายสิงหศักดิ์   แกงคำ         รอง ผอ.สพม.๓๐                   กรรมการ 
 ๑.3  นายสวาท       ชา  รอง ผอ.สพม.๓๐                   กรรมการ 
 1.4 นางสาวมะลิวรรณ มาเหงา  รอง ผอ.สพม.๓๐                   กรรมการ 
 ๑.5  นายเอกชัย  ออทอง  ผอ.กลุมนโยบายและแผน  กรรมการและเลขานุการ 
      
 มีหนาท่ี ใหคำปรึกษา  ขอแนะนำ เสนอความคิดเห็น แกปญหา ชวยเหลือและอำนวยความสะดวกใน 
การปฏิบัติงานของคณะกรรรมการดำเนินงาน 
 
2. คณะกรรมการดำเนินงาน  ประกอบดวย 

๒.๑  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐                    ประธานกรรมการ 
 ๒.2  นายสิงหศักดิ์   แกงคำ         รอง ผอ.สพม.๓๐                     กรรมการ 
 ๒.3  นายสวาท      ชา  รอง ผอ.สพม.๓๐            กรรมการ 
 2.4 นางกาญจนสุดา จีรภัทรอติชัย ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามฯ           กรรมการ 
 
 

/2.5 นางสาวธนวรรณ... 
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2.5 นางสาวธนวรรณ  เชื้อจำรูญ ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย         กรรมการ 
2.6 นางกัญญาณัฐ  สมบัติธีระ  ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา          กรรมการ 
2.7 นายชาตรี   ทวีนาท            ผอ.กลุมอำนวยการ                                     กรรมการ 
                                        และปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

     2.8 นางสาวสมจิตร  ตั้งเพียร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
                                                              ปฏิบัตหินาที่ ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน 
 

2.9 นางวิไลลักษณ  ชา               นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
                         ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล และกลุมพัฒนาครูฯ 

2.10 ส.ต.อ. สมพร  ฟุงสกุล            นิติกรชำนาญการพิเศษ                          กรรมการ 
                                                               ปฏิบตัิหนาท่ี ผอ.กลุมกฎหมายและคดี 

2.11 นายไกรฤกษ ตันเบ็ต  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ           กรรมการ 
2.12 นายชูศักดิ์  ปชัยภูมิ  เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน         กรรมการ 
2.13 นายนิธภิัทร สมานชัย พนักงานจางเหมาบริการ          กรรมการ 
2.14 นายเอกชัย  ออทอง  ผอ.กลุมนโยบายและแผน   กรรมการและเลขานุการ 

           2.15 นางบังอร  ชมเกษร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ      กรรมการและ 
           ผูชวยเลขานุการ 
                                                 
     มีหนาท่ี จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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