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ประจาปงบประมาณ พ.ศ.
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หลักสูตรและ
กระบวนการ
เรียนการสอน

การทดสอบ การ
ประเมิน และการ
ประกันคุณภาพฯ

การผลิตพัฒนา
กําลังคนและ
งานวิจัย

การบริหาร
จัดการ
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การศึกษา
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คํานํา
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ.2546 มาตรา 16 กําหนดให
ในแตละปงบประมาณใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอตอรัฐมนตรีใหความเห็นชอบเพื่อให
สํานักงบประมาณ ดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการรวมทั้งใชใน
การกํากับติดตามประเมินผล การดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดใหหนวยงานในสังกัด จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชเปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางการศึกษาตามบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการปฏิรูป การศึก ษาในทศวรรษที่สอง แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาลปจจุบัน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และทิศทางการ
จัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
30 จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2560 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใชในการกําหนดทิศทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
สํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึกษา เขต 30ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวขอ งทุก ทานที่ใหความรวมมือ
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี

(นายปราโมทย ภูมิพันธ)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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9) โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาหองสมุด
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ส่วนที่ 1
สภาพการจัดการศึกษา
1. สภาพทั่วไปของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 หมวด 2 มาตรา 10 กล่าวถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ว่า การศึกษาต้องจัดให้บุคคล มีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การ
สื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล
หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ กอปรกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.
2560- 2574) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2558-2563)
ได้ให้ความสาคัญต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อประชากรวัยเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
30 เป็นหน่วยงานที่ จัดตั้งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกาหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ลาดับที่ 30
ได้แก่จังหวัดชัยภูมิ ทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ รวม 16 อาเภอ จานวน 37 โรงเรียน ให้สามารถจัดการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาเพื่อบริการประชาชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตรงตาม
จุดเน้นและเป้าหมายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการ
ของชุมชนและของประชาชนจังหวัดชัยภูมิ บริหารจัดการในรูปแบบองค์คณะบุคคลบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิ
บาล
กระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553ลงวันที่
13 กันยายน พ.ศ. 2553 ดังนี้ (1) กลุ่มอานวยการ ( 2) กลุ่มบริหารงานบุคคล ( 3) กลุ่มนโยบายและแผน ( 4)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ( 5) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา( 6) กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ และ ( 7) หน่วยตรวจสอบภายใน ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(ฉบับที2่ )พ.ศ.2553 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2553
2.สถานที่ตั้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
30 ตั้งอยู่เลขที่ 275/1 3 หมู่7 ถนนองค์การบริหารส่วน
จังหวัด สาย 1 ตาบลในเมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 0-4481-6976
โทรสาร 0-4481-6977 Website:http://www.sesao30.go.th E-mail : sesao30@sesao30.go.th
3.สถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
30 มีอานาจ หน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัดจานวน 37 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 2. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
3. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.ชัยภูมิ
5 .โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 6. โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
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7. โรงเรียนชีลองวิทยา 8. โรงเรียนภูพระวิทยาคม
9. โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 10. โรงเรียนคอนสวรรค์
11. โรงเรียนสามหมอวิทยา 12. โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา
13. โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 14. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
15. โรงเรียนคูเมืองวิทยา
16. โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
17. โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 18. โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
19. โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 20. โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
21. โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 22. โรงเรียนภูเขียว
23. โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 24. โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม
25. โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 26. โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก
27. โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 28. โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
29. โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 30. โรงเรียนละหานเจริญวิทยา
31. โรงเรียนบางอาพันธ์วิทยาคม 32. โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
33. โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 34. โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
35. โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 36. โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
37. โรงเรียนห้วยแย้วิทยา
4.แผนที่เขตพื้นที่บริการของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30

จ.เพชรบูรณ์
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5.อานาจหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.
2546 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.
2553 กาหนดอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1) จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4
) กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9) ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
10) ประสาน ส่งเสริม การดาเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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6.โครงสร้างการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ก.ต.ป.น.
เขตพื้นที่
การศึกษา

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคา
รอง ผอ.สพม.30

กลุ่ม
อานวยการ

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์

นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
รอง ผอ.สพม.30

นายสวาท ฦาชา
รอง ผอ.สพม.30

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล

นายอานันท์ รองพล
รอง ผอ.สพม.30
กลุ่ม
นโยบาย
และแผน

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

นายเสรี ปลอดโคกสูง
รอง ผอ.สพม.30
กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา

7. จานวนบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
7.1 จานวนข้าราชการและบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30จาแนกตามกลุ่มดังนี้
อัตรากาลัง(คน)
ที่
ตาแหน่ง/กลุ่ม
กรอบ
มีแล้ว
ขาด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1
1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5
5
กลุ่มอานวยการ
8
4
4
กลุ่มบริหารงานบุคคล
16
8
8
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
9
5
4
กลุ่มนโยบายและแผน
8
5
3
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12
5
5
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2
0
2
หน่วยตรวจสอบภายใน
3
1
2
รวม
64
37
28
ศึกษานิเทศก์
19
9
10
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
2
ลูกจ้างประจา/พนักงานจ้าง
19
ช่วยราชการ
1
รวมทั้งสิ้น
83
65
38
ที่มา กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. 30ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
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7.2 จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

โรงเรียน

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
โรงเรียนชีลองวิทยา
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
โรงเรียนคอนสวรรค์
โรงเรียนสามหมอวิทยา
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา
โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยาฯ
โรงเรียนคูเมืองวิทยา
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
โรงเรียนภูเขียว
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
โรงเรียนละหานเจริญวิทยา
โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา
โรงเรียนบางอาพันธ์วิทยาคม
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
โรงเรียนห้วยแย้วิทยา

อาเภอ

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

จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครู

พงก

ครูอัตราจ้าง

ธุรการ

151
138
101
49
26
30
14
12
47
54
19
16
13
94
29
16
34
32
124
18
39
148
18
20
64
27
57
78
15
18
10
30
18
35
31
40
12

3
5
3
3
0
1
1
1
2
3
3
1
3
17
5
9
14
4
4
6
7
5
4
3
14
3
14
1
1
1
5
3
3
6
13
5
6

3
3
3
3
1
2
1
1
1
0
0
4
3
1
5
4
2
3
2
0
1
3
2
1
1
2
2
2
1
0
1
2
2
2
3
1
2

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1

รวม

158
147
108
56
28
34
16
14
51
58
23
21
19
113
40
30
51
40
131
25
48
157
24
24
80
33
74
82
17
19
16
36
24
44
48
47
21
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จานวน(คน)

ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง

86
1,660
182
99
รวม

7.3

พ.ศ.

2,027
ที่มา กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. 30ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

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

จานวน(โรง)
16
14
4
3
37

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.30 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

8.ข้อมูลนักเรียนและห้องเรียน
ที่

ระดับชั้น

จานวนนักเรียน(คน)/จานวนห้องเรียน(ห้อง)
นักเรียนชาย นักเรียนหญิง นักเรียนรวม ห้องเรียน

1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2,839
3,124
5,963
168
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2,921
3,192
6,113
164
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2,727
3,094
5,821
163
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
8,487
9,410
17,897
495
2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1,876
2,973
4,849
147
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
1,779
2,985
4,764
146
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1,830
3,127
4,957
149
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
5,485
9,085
14,570
442
รวมทั้ง 2 ระดับ
13,972
18,495
32,467
937
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.30 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

9. รายชื่อโรงเรียนดีประจาตาบลจานวน 4 โรงเรียน
ที่
โรงเรียน
1 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
2 โรงเรียนชีลองวิทยา
3 โรงเรียนภูพระวิทยาคม
4 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา

อาเภอ
ภักดีชุมพล
เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ

10. รายชื่อโรงเรียนในฝัน จานวน 13 โรงเรียน
ที่
โรงเรียน
1 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
2 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
3 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
4 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
5 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
7 โรงเรียนคูเมืองวิทยา
8 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยา
9 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
10 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
11 โรงเรียนคอนสวรรค์
12 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
13 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม

พ.ศ.
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อาเภอ
เมืองชัยภูมิ
หนองบัวแดง
ภูเขียว
บ้านแท่น
แก้งคร้อ
คอนสาร
หนองบัวแดง
หนองบัวระเหว
บาเหน็จณรงค์
ภักดีชุมพล
คอนสวรรค์
เทพสถิต
บาเหน็จณรงค์

11. รายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากลจานวน 8 โรงเรียน
ที่
โรงเรียน
อาเภอ
1 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
เมืองชัยภูมิ
2 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
แก้งคร้อ
5 โรงเรียนภูเขียว
ภูเขียว
6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
จัตุรัส
7 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
บ้านเขว้า
8 โรงเรียนโนนคูณวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คอนสาร
12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.รอบสาม
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2558 โรงเรียนมัธยมศึกษาใน
สังกัด สพม.30 เข้ารับการประเมินภายใน 5 ปี ครบทั้ง 37 โรงเรียน ผ่านการรับรองจาก สมศ. จานวน 22
โรงเรียน โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
รวม

จานวนสถานศึกษา
4
33
37

ร้อยละ
10.81
89.19
100

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)
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13. โรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนตามประเด็นปฏิรูปการศึกษา
โรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนเพื่อรองรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการตามประเด็นปฏิรูปการศึกษา ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีโรงเรียนในโครงการ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โครงการ
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนสุจริต
การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
วิถีพุทธ
ศตวรรษที่ 21
ทวิภาคี-ทวิศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง

จานวนโรงเรียน
5
10
2
13
37
26
14
10
37

ร้อยละ
14
27
5
35
100
70
38
27
100

14. ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2559สรุปผลได้ดังนี้
1. ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา
จากการดาเนินงานที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาหลัก
8 กลุ่มสาระ ได้แก่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ และการงานอาชีพ อย่างเข้มข้น
มีการพัฒนาครู พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง แต่ผลการประเมินคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาหลัก
ค่าเฉลี่ยยังไม่เป็นที่น่าพอใจ อันเนื่องมาจากโรงเรียนส่วนหนึ่งขาดสื่อที่มีคุณภาพ และขาดทักษะการเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนส่วนหนึ่งที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และไม่
มีนิสัยรักการอ่าน
จากการรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้ความสาคัญกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่อนข้างน้อย
โดยเฉพาะด้านภาษาที่สอง ปรากฏผลดังตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) รายวิชากลุ่มสาระหลัก 8 กลุ่มสาระ ได้แก่
ภาษาไทยคณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 - 2558ดังนี้

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)
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1) ผลการสอบ

O-Netระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (8 กลุ่มสารระการเรียนรู้)
ปีการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
2557
2558
ผลต่าง ประเทศปี 58
ภาษาไทย
34.53
42.23
+7.70
42.64
คณิตศาสตร์
28.12
31.54
+3.42
32.40
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
45.45
45.33
-0.12
46.24
วิทยาศาสตร์
37.68
36.95
+0.73
37.63
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
26.01
28.84
+2.83
30.62
สุขศึกษาฯ
58.84
ศิลปะ
41.82
การงานอาชีพ
45.26
2) ผลการสอบ O-Netระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้)
ปีการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
2557
2558
ผลต่าง ประเทศปี 58
ภาษาไทย
47.68
45.71
-1.97
49.36
คณิตศาสตร์
18.63
23.38
+4.75
26.59
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
34.03
38.05
+4.02
39.70
วิทยาศาสตร์
30.99
32.41
+1.42
33.40
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
20.16
21.25
+1.09
24.98
สุขศึกษาฯ
49.97
ศิลปะ
32.93
การงานอาชีพ
47.11
ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสพม.30ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

จากตารางดังกล่าวเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบพัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-(
NET) ปีการศึกษา 2557 กับปีการศึกษา 2558ที่ผ่านมา พบว่า ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีการพัฒนาสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาได้แก่ ภาษาไทยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) แต่ยังมีค่าคะแนนต่ากว่าคะแนนของประเทศส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท6ี่ มีคะแนนเพิ่มขึ้นจาก
เดิม 4กลุ่มสาระ ได้แก่ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) แต่ยังมีคะแนนต่ากว่าคะแนนของประเทศ โดยในปีการศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ
กาหนดวิชาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET)
(
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เหลือเพียง
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ส่วนใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เหลือ ให้สถานศึกษาเป็นผู้ออกข้อสอบและจัดสอบเอง
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2. ด้านโอกาสทางการศึกษา
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม้ว่าจะเปิดโอกาสให้สามารถจัดการศึกษาได้หลากหลายรูปแบบทั้ง
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย รวมถึงมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคม หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดาเนินงานดังกล่าว พบว่าไม่สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การ
เทียบโอนความรู้ระหว่างการศึกษาในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัยยังมีความยุ่งยาก ซับซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้ประชากรวัยเรียน ผู้ด้อยโอกาสบางส่วน ไม่สามารถเข้าถึงการรับบริการทางการศึกษา
โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร ยากจน ถูกทอดทิ้ง
3. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การกระจายอานาจการบริหารจัดการสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พบว่า การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการยังไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาผู้บริหาร
การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา การสร้างความเข้มแข็งต่อองค์คณะบุคคล ทั้งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา ตลอดจนความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จึงเป็นสิ่งจาเป็นต่อ
การบริหารจัดการศึกษา ซึ่งจะเป็นกลไกนาไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังพบว่าจานวน
โรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถสะท้อนให้เห็นการจัดการศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
กระแสพระราชดารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”
“ให้ครูสอนเด็กให้มีน้าใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง
ให้เด็กทีเ่ รียนเก่งกว่า ช่วยสอนเพือ่ นทีเ่ รียนช้ากว่า”
“ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท้าร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”
นโยบายรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้
ข้อ 1.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส้าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม
ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส้าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความ
จงรักภักดีและปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา
และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด้าเนินการกับผู้คะนองปากย่ามใจหรือ
ประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่ค้านึงถึงความรู้ส้านึกและความผูกพันภักดีของคนอีก
เป็นจ้านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงานสามารถน้าหลัก
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่าง
ที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูน
สุขแก่ประชาชนในที่สุด
ข้อ 3.การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว
ข้อ 4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส้าคัญ ทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและด้ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้้า และพัฒนาก้าลังคนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
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4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจ้าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการ
กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป
มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจาย
อ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและ
คล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรมจริยธรรม
และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น้าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส้าคัญ
4.7 ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทส้าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทย น้าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
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ข้อ 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้าใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ
ข้อ 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศภูมิภาค
และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ้านาจหน้าที่ซ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทาง
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน้าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้
โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก้าลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ้านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุนด้าเนินการของภาคธุรกิจ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะด้าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล้าดับความจ้าเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถ
ด้าเนินการได้
10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งใน
รูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ
เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบพัฒนา
หน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท้างานอย่างประหยัดมี
ประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ปูองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน้าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝุายต่าง ๆ
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส้านึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ้าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ
ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน

แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
น้อมนากระแสพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษามา
เป็นแนวทางปฏิบัติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีพระราชด้ารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาดังนี้
1. “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)
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2. “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้าใจกับเพื่อนไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งกับตัวเองให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วย
สอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
3. “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทาร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” กระทรวงศึกษาธิการ
โดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้เกี่ยวข้องน้อมนากระแสพระราชด้ารัสมาเป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานการสอนของครูและจัดกิจกรรมโดยการถ่ายทอดพระราชด้ารัสทั้ง3ประการให้บังเกิดผลเป็น
รูปธรรมและเป็นเส้นทางสู่ความส้าเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่อไป

แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา)

วิสัยทัศน์
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเลื่อมล้้าอย่างทั่วถึง ผลิต
และพัฒนาก้าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้
- ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ปลูกฝังให้เด็กรักและภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทย และหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดี
- ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มุ่งเน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น มองเห็นอนาคต
- ปรับหลักสูตรทุกระดับชั้นให้มีความต่อเนื่องกัน มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อการมีงานท้า
- ลดจ้านวนรายวิชาอย่างเหมาะสมกับวัย

ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
- สร้างโอกาสให้เข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อการศึกษาให้มากขึ้น
- สร้างคนเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและพื้นที่ของตนเอง
- สร้างความทัดเทียมทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และสื่อดิจิทัล
- สร้างโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่มเข้าถึงการจัดบริการการศึกษา

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
- แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ

พัฒนาครู
- สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าให้เกิดคุณภาพต่อตัวเด็กอย่างแท้จริง
- สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็ก เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข
- วางแผนผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ
- แก้ไขปัญหาหนี้สินครู

ผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
- บูรณาการการศึกษาทั้งระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตและพัฒนาก้าลังคน
- ผลิตก้าลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดรับกับทิศทาง
การพัฒนาประเทศ และท้องถิ่น
- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาให้เป็นที่นิยม
- ปฏิรูปการอุดมศึกษาในการวางแผนผลิตก้าลังคน เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)
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- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- พัฒนาก้าลังคนให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ สามารถท้างานได้ทั้งในและต่างประเทศ
- เพิ่มคุณวุฒิให้กับแรงงานไทย
- พัฒนาความช้านาญในการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลยี และการใช้ทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้กับก้าลังคน
- ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมรวมตัวกันเป็นเครือข่ายและมีส่วนรับผิดชอบในการจัด
การศึกษา
- ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ผ่านแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์
- ส่งเสริมให้ปราชญ์ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้

ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา
- สร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติให้ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
1. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
1.1 นโยบายรัฐบาลหลักด้านการศึกษาได้แก่
นโยบายที่ 4การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ้ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
4.1จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป
มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคน
4.7 ท้านุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทส้าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย
4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรม
สากล 4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี
1.2 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้แก่
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)
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นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
2.1 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประเด็นแรงงาน
ต่างด้าว ยาเสพติด
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
3.2 ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
3.6 จัดระเบียบสังคม
นโยบาย 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
6.8 แก้ปัญหาน้้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่และปัญหาขาด
แคลนน้้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาษีที่
เหมาะสมระหว่างน้้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท
6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้
อย่างจริงจัง
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน
7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่ง
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและ
พัฒนาและนวัตกรรม
8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
8.3 ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
9.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกปูองและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุาโดยให้
ความส้าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
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9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้้าเสีย
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส้านึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ
ทัศนคติในการทางาน
เหตุผลและความจ้าเป็นที่เกิดขึ้นกับประเทศจนมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล
ปัจจุบันได้เข้ามาบริหารประเทศเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในสภาวการณ์ไม่ปกติต้องช่วยกันยุติความ
ขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทยซึ่งในส่วนของการศึกษานั้นถือว่าเป็นพื้นฐานของการปฏิรูปทุกเรื่องเริ่มจาก
การปฏิรูป 11 ด้านของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานของความมั่นคงยั่งยืนใน
การปฏิรูปประเทศต้องใช้เวลานานและต้องมีแผนปฏิรูปทั้งระยะเร่งด่วนระยะปานกลางและระยะยาว
กระทรวงศึกษาธิการต้องด้าเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยค้านึงถึงอนาคตของนักเรียนซึ่งก็คือลูกหลานของเรา
ให้มีชีวิตที่สดใสและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ต่อจากนี้ต้องขอทุกคนสละเวลามากขึ้นเพราะมีงาน
เร่งด่วนที่ต้องท้าต้องการผลลัพธ์มากขึ้นเร็วขึ้นและต้องสื่อสารกันเพื่อลดความรู้สึกขัดแย้งทั้งหมดใน
กระทรวงศึกษาธิการโดยจะขอดูที่ผลงาน
แนวคิดในการท้างานของส่วนราชการ
ส่วนราชการตั้งแต่ระดับพื้นที่จะต้องด้าเนินการแปลงนโยบายทั้งของรัฐบาลและของ
กระทรวงศึกษาธิการตามภารกิจงานในขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติมี
การศึกษาวิเคราะห์และปรับกลยุทธ์การท้างานปัจจุบันให้สอดคล้องกับแนวนโยบายให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
เพื่อให้ทราบถึงผลการด้าเนินงานและความคิดเห็นของผู้บริหารระดับพื้นที่ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง
เนื่องจากมีช่วงเวลาจากัดจึงต้องการความคิดเห็นเพื่อการหลอมรวมวิธีการท้างานให้รวดเร็วและ
ท้างานร่วมกันได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นโดยมีแผนการด้าเนินการแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้
1) งานที่ด้าเนินการอยู่แล้วและตรงตามนโยบาย
2) งานที่ด้าเนินการอยู่แล้วสามารถปรับให้เป็นไปตามนโยบาย
3) งานที่ด้าเนินการและเพิ่มตามนโยบายใหม่แบ่งเป็น
(1) งานที่เพิ่มโดยไม่ต้องใช้งบประมาณด้าเนินการ
(2) งานที่เพิ่มโดยต้องใช้เวลาและงบประมาณด้าเนินการ

นโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนา
ของประเทศ
❑จัดท้าฐานข้อมูลการผลิตและพัฒนาของสถานศึกษาเชื่อมโยงกับความต้องการจ้าเป็นและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ
❑จัดท้าฐานข้อมูลความต้องการแรงงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
❑ผลิตและพัฒนาศักยภาพก้าลังคนให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการ
พัฒนาประเทศโดยจัดล้าดับความเร่งด่วนตามงบประมาณและทรัพยากรที่มี
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❑ผลิตนักศึกษาตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษา
❑ก้าหนดบทบาทของสถานศึกษาในการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจน
❑ส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้านและมุ่งสู่มาตรฐานสากล
❑สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
❑ให้สังคมเข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษาจัดการเรียนการสอนทวิภาคีและการบูรณาการเรียนรู้
คู่กับการท้างาน (WIL) ร่วมกับสถานประกอบการ
❑สร้างความเข้าใจและแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา
❑พัฒนาความรู้ด้านอาชีพให้ก้าลังคนวัยแรงงานอย่างต่อเนื่อง
❑ฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการมีงานท้า
❑พัฒนาศักยภาพก้าลังคนด้านการค้าและการพัฒนา
❑ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้ผู้มีความสามารถพิเศษทุกด้านได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเต็มตามศักยภาพ
❑ประเมินและรับรองมาตรฐานฝีมือตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสร้างแรงจูงใจ
❑ส่งเสริมทักษะอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
❑น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา
❑ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู้ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาอุดมศึกษาและการศึกษา
นอกระบบ
❑ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน (ระดับชั้นป.๑-ม.๓) ปรับตารางเรียนให้สอดคล้องกับการท้า
กิจกรรมนอกห้องเรียน
❑พัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้เรียนสายสามัญศึกษาโดยระบบทวิศึกษา
❑พัฒนาระบบเทียบและถ่ายโอนประสบการณ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรทุกระดับทุกประเภท
การศึกษา
❑ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย (เพิ่ม)
❑ใช้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
❑สร้างและยกระดับมาตรฐานพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ (CEFR) ในทุกหลักสูตรภายใต้บริบท
ไทย
❑พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานได้จริงตลอดจนกระตุ้นให้นักเรียน
นักศึกษาและประชาชนตระหนักถึงความส้าคัญของภาษาอังกฤษ
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❑บูรณาการความรู้ควบคู่การพัฒนาทักษะพื้นฐานการด้าเนินชีวิตการท้างานการพัฒนาสังคมและ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
❑พัฒนาทักษะต่างๆตลอดจนพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ที่สอนให้เด็กใช้หลักเหตุผลในการ
ตัดสินใจมากกว่าความรู้สึกตามกระแสสังคม
❑จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดค่านิยมที่พึงประสงค์สร้างอุดมการณ์รักชาติศาสน์กษัตริย์มี
คุณธรรมจริยธรรมท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขปฏิเสธสิ่งเสพติดและการทุจริต
คอรัปชั่น
❑ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ
❑น้าองค์ความรู้ทรัพยากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่นตลอดจนแหล่งการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ประโยชน์
ในการจัดการศึกษา
❑พัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระวิชาให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
❑ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
❑ทบทวนหลักเกณฑ์และการบริหารกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
❑พิจารณาเงินอุดหนุนให้เหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน
❑น้าร่องสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาที่มีผลผลิตตรงตามความต้องการของรัฐโดยการ
จัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์หรือตัวผู้เรียน
❑ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระดมทุนและการสนองทุนเพื่อการศึกษา
❑ให้หน่วยงานส่วนกลางมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้ก้าหนดนโยบาย (Policy Maker) ผู้ก้ากับคุณภาพ
และมาตรฐาน (Regulator) ผู้ส่งเสริมสนับสนุน (Promoter) รวมทั้งการกระจายอ้านาจการบริหารจัดการ
การศึกษา (Operator)
❑มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นรูปธรรมตรวจสอบได้
❑ปรับปรุงเกณฑ์เงื่อนไขการจัดสรรทุนทั้งทุนให้เปล่าและทุนกู้ยืมเพื่อเป็นกลไกในการผลิตและ
พัฒนาก้าลังคนตามความต้องการของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
❑จัดตั้งคณะท้างานร่วมระหว่าง ศธ. และ สมศ.
●พัฒนาทั้งเครื่องมือและผู้ประเมินให้ได้มาตรฐาน
●ตัวชี้วัดต้องมีความครอบคลุมเที่ยงตรงและเชื่อถือได้
●กระบวนการประเมินต้องไม่ยุ่งยากและไม่เป็นภาระกับครู
❑ให้มีองค์กรที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน
❑วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อการแข่งขันด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ
❑เสริมสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทในด้านการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามากขึ้น
❑พัฒนาระบบทดสอบมาตรฐานทางการศึกษาในทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับชาติ
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❑พัฒนามาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพและการติดตาม/ตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษา
❑ปรับปรุงระบบนิเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
❑จัดตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
❑จัดท้าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
❑บูรณาการ Hardware Software Peoplewareที่มีอยู่ให้เป็นระบบที่สอดคล้องกัน
❑บูรณาการงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของศธ.
❑พัฒนาและจัดท้าระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษาและการน้าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารในทุกระดับ
❑น้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้
❑จัดบริการและพัฒนาโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ครอบคลุมทั่วประเทศมี
ความเสถียรและความเร็วเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการ
❑จัดตั้งและบริหารกองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
❑การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการผลิต การสรรหาและการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา
❑ผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการและรองรับการพัฒนาของประเทศ
❑พัฒนาระบบการผลิตการสรรหาและการพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพ
❑ผลิตและพัฒนา Smart Teacher เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
❑จัดท้าฐานข้อมูลกลางของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดให้เป็นปัจจุบันที่สามารถ
เชื่อมโยงและใช้ร่วมกันได้
❑ปรับแนวคิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเน้นการพัฒนาที่ส่งผลต่อผู้เรียน
❑ลดภาระงาน /กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
❑ให้ครูเน้นบทบาท Facilitator Motivation Inspiration Coaching โดยให้สถาบันอุดมศึกษา
เป็นพี่เลี้ยง
❑ปรับปรุงกฎหมายหลักเกณฑ์วิธีการหลักสูตรและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคัดกรองผู้
ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
❑ส่งเสริมและพัฒนาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
❑พัฒนาระบบก้ากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการผลิตการสรรหาและพัฒนาครูอย่างมี
ประสิทธิภาพ
❑ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน
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❑สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเป็น
หลักประกันคุณภาพแก่สังคม
❑ส่งเสริมด้านการจัดสวัสดิการสวัสดิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
❑พัฒนาคุณภาพชีวิตครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
❑ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดรูปแบบสวัสดิการและสวัส ดิภาพแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
❑ปรับระบบการผลิตคัดสรรค่าตอบแทนและสวัสดิการให้สามารถดึงดูดคนเก่งและคนดีมาเป็นครู

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ระบบการบริหารจัดการ
❑ปรับปรุงแก้ไขประกาศใช้กฎหมายกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การด้าเนินงาน
❑ปรับโครงสร้างองค์กรและอ้านาจหน้าที่ขององค์กรให้เอื้อต่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
และรองรับการปฏิรูปประเทศ
❑มีกลไกการบริหารจัดการศึกษาในระดับพื้นที่อย่างเป็นเอกภาพ
❑เร่งรัดการด้าเนินการกระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาให้หน่วยงานในพื้นที่อย่างแท้จริง
❑จัดระบบการบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
❑เสริมสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
❑จัดท้านโยบายแผนมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและขับเคลื่อนให้น้าไปสู่การปฏิบัติ
❑จัดท้าและทบทวนแผนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างโอกาสทางการศึกษา
❑จัดการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT
❑ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวลให้
เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ
❑จัดระบบดูแลช่วยเหลือเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษา
❑จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ฝึกอบรมวิชาชีพและทักษะอาชีพ
❑ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนโดยใช้ศูนย์การเรียนชุมชนกศน.ต้าบลและ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานในการจัดการศึกษา
❑ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
❑จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
❑ก้าหนดเงื่อนไขส้าหรับผู้ที่รับทุนการศึกษาของรัฐให้มีความชัดเจน
❑พัฒนาการจัดการศึกษาส้าหรับเขตพื้นที่ห่างไกล
❑สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาคและสอดคล้องกับ
ความต้องการจ้าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล
❑สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเหมาะสมตาม
บริบทและอัตลักษณ์แห่งตน
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❑ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุเพื่อเป็นแหล่งสร้างองค์
ความรู้ของชุมชนและท้องถิ่น
❑ส่งเสริมให้ประชาชนที่ไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตามความต้องการ
และศักยภาพ
❑พัฒนาระบบเทียบโอนเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
❑พัฒนาการจัดการศึกษา/หลักสูตร/ครูอาจารย์ที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามบริบทอัต
ลักษณ์ความต้องการของพื้นที่
❑ขยายผลการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT
❑จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เพิ่มพูนประสบการณ์
❑ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาเข้าสู่การจัดการเรียนการสอน
❑จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการมีงานท้า
❑ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน
❑สร้างความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและทรัพย์สินของ
โรงเรียน
❑ปรับปรุงการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
❑สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดน
ภาคใต้

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
❑ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยในสถานศึกษาให้มีศักยภาพทัดเทียมนานาชาติ
❑สนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการก้าหนดเทคโนโลยีสู่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
❑ส่งเสริมการวิจัยการบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
❑ให้บริการวิชาการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
❑ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาทุกระดับ
❑เสริมสร้างและพัฒนานวัตกรรมวิจัยเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าและแข่งขันได้
❑ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน
❑วิจัยและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมที่เกิดจากทรัพยากรท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ

จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2. การผลิตและพัฒนาครู
3. การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
4. ผลิตพัฒนาก้าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
5. ICT เพื่อการศึกษา
6. การบริหารจัดการ
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นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
(25 เมษายน 2560)
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้้าอย่าง
ทั่วถึงผลิตและพัฒนาก้าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
พันธกิจ
(25 เมษายน 2560)
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. ผลิตและพัฒนาก้าลังคนให้สอดคล้อง กับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
5. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ระบบการบริหารจัดการ
8. สร้างโอกาสทางการศึกษา
9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
10. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์
1. ก้าลังคนมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
3. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษามีความทั่วถึง เป็นธรรม สอดคล้องกับความต้องการ
จ้าเป็น และนโยบายการผลิตและพัฒนาก้าลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ
4. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
5. ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการเรียนรู้และบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา และ
ท้องถิ่น
7. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
8. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยได้รับโอกาสในการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
เสมอภาคและเป็นธรรม
9. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
10. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะหรือเชิง
พาณิชย์
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นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หัวใจส้าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของ
ประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออกเขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้าง
วิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทยและ
ค้านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก้าหนดนโยบายของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ดังนี้
1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพทันสมัยทันเหตุการณ์ทันโลกให้ส้าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทรวมถึงเด็กพิการและ
ด้อยโอกาสมีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไปโดยเฉพาะทักษะการอ่านเขียนและการคิดเพื่อให้มี
ความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการท้างาน
3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันมีการประสาน
สัมพันธ์กับเนื้อหาทักษะและกระบวนการเรียนการสอนประกอบไปด้วยมาตรฐานและการประเมินหลักสูตร
และการสอนการพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูเป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ
ในการบริหารจัดการและเป็นผู้น้าทางวิชาการครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียนสร้างความมั่นใจและไว้วางใจส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
5. เร่งสร้างระบบให้ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่งและมี
ประสิทธิภาพเพื่อการให้บริการที่ดีมีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานได้เป็นอย่างดี
6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งมีแรงบันดาลใจและมีวิสัยทัศน์ในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจนเป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศและ
ข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่าง
เป็นรูปธรรม
8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท้างานให้มีประสิทธิภาพเพื่อการให้บริการที่ดีทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคเร่งรัดการกระจายอ้านาจและความรับผิดชอบส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทาการมีส่วนร่วมและการประสานงานสามารถใช้
เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรวิชาชีพกลุ่ม
บุคคลองค์กรเอกชนองค์กรชุมชนและองค์กรสังคมอื่น
9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุ่งเน้นความถูกต้องเหมาะสมเป็นธรรมปราศจาก
คอร์รัปชั่นให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพขวัญและก้าลังใจสร้างภาวะจูงใจแรง
บันดาลใจและความรับผิดชอบในความส้าเร็จตามภาระหน้าที่
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10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้และท้าให้การศึกษา
น้าการแก้ปัญหาส้าคัญของสังคมรวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น
11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลังและโรงเรียนขนาดเล็กที่
ไม่ได้คุณภาพเพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์และนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศและของโลก ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต และจุดเน้น
ดังนี้
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐาน
ของความ
เป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
เพื่อให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานจึงก้าหนดเปูาประสงค์ดังนี้
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการที่เหมาะสม
ตามวัย และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการท้างานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการท้างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ้านาจและความ
รับผิดชอบสู่ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก้าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ้านวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.1.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษา
1.1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้ง
มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด
1.1.3ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป
1.1.4ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
1.1.
5ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษา
อาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
1.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1.
2.1 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และน้าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ โดยลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ้าเป็นและความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
1.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ้านวยความ
สะดวกที่หลากหลาย มีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน
1.2.3 ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
1.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการน้าผลการประเมินในระดับสถานศึกษา ระดับชาติ (NT,O-Net)
และระดับนานาชาติ (PISA) มาใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน
1.2.5 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปวิชากับสามัญ
2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน
สังคม และสาธารณชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการ
ก้ากับดูแล และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.3ประสานสถาบันที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อให้มีการคัดเลือกอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์ที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค
เป้าประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
มีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพ มีรูปแบบการเรียนการสอนสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มุ่ง
สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทยให้ครอบคลุมทุกต้าบล
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการศึกษา
วิชาชีพ โดยสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่น
1.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการจ้าเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบปกติ
รูปแบบเพื่อความเป็นเลิศรูปแบบเพื่อผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และรูปแบบการศึกษาทางเลือก
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาส้าหรับโรงเรียนในพื้นที่
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
2.1 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และ
ระบบคุ้มครองนักเรียน รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเครือข่ายสหวิชาชีพทุกระดับ
2.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมส้าหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่
ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ้าตัวประชาชน เป็นต้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการท้างานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามี
ความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
1. ลดภาระงานอื่น ที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในช่วงเปิดภาคเรียน
1.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีจ้านวนครูไม่เพียงพอ
1.3 ก้าหนดนโยบาย ให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอนอย่างน้อย 1 รายวิชาในโรงเรียนของตน และ
ประสานบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคุณวุฒิเหมาะสมช่วยสอนในโนงเรียนที่ครูไม่เพียงพอ
1.4 ประสานและส่งเสริมการท้างานของจิตอาสา หรือความสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ
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2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครูให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้ การสอนคิดแบบ
ต่างๆ ตลอดจนการวัดและประเมินผล ให้สามารถน้ามาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้
ในการพัฒนา
2.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา
และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน
2.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนให้
เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
2.5 ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
2.6 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ หรือต้องการการคุ้มครองพิเศษ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน
เกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ
4.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครู
มืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6.ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องวางแผน สรรหา
ย้าย โอนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและจาเป็นของโรงเรียน และชุมชน
6.1 สร้างความตระหนักกับองค์กร องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสรรหา ย้าย โอน
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
6.2 ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูที่มีวิชาเอกตรงกับความต้องการสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ 4 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 5 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการท้างานแบบบูรณาการ การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ้านาจและความรับผิดชอบสู่ส้านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามี
ความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
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กลยุทธ์
1. กระจายอานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาให้มีความสามารถและมีความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 บูรณาการการท้างานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆในส่วนกลาง เพื่อ
ส่งเสริมให้ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพตามบริบทได้เพิ่มขึ้น
1.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
1.4 พัฒนาระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.5 พัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
1.6 พัฒนาระบบ ก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
1.7 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม ให้ถูกต้อง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
2.1 สร้างเครือข่ายในรูปแบบ cluster ของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการบริหารจัดการศึกษา
ร่วมกัน
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
2.2.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือของสถานศึกษา
ในการจัดการศึกษา
2.2.2 ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามาร่วมพัฒนาและช่วยเหลือ
สถานศึกษา
3. ส่งเสริมการนาผลการวิจัยไปใช้ เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4. ส่งเสริมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีความรับผิดชอบต่อ
ผลการดาเนินงาน
4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่
มีผลงานเชิงประจักษ์
4.2 สร้างแรงจูงใจให้ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีผลงานเชิง
ประจักษ์
4.3 รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร องค์คณะบุคคลในการปรับปรุง
แก้ไขและติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษ และระดับตาบล
5.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
5.2 วางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต้าบล
ผลผลิต
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการด้าเนินงาน 6 ผลผลิต คือ
1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
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3) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
4) เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
โดยมีหน่วยก้ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จ้านวน 183 เขต ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ้านวน 42 เขต และส้านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพื่อให้ภารกิจ
ดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย
รัฐบาล

จุดเน้นการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก้าหนด 6 จุดเน้นการด้าเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น
1.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV
2. นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ และสติปัญญาที่
สมดุล เหมาะสมกับสังคมวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข
2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้
2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง
2.4 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค้านวณ และด้านเหตุผล ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดเพิ่มขึ้น
2.5 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น
2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพด้วยการแนะแนว และ
ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานท้าในอนาคต
2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการ
ใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย
2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
3.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสานึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝุเรียนรู้ ใฝุดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง
3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท้างาน และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
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4.ผูเ้ รียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพเป็น
รายบุคคล ได้แก่
4.1 ผู้พิการ
4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ
4.3 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
4.4 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการและศูนย์การเรียน
4.5 ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของ
บุคคล และสถานศึกษา
1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด
รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.2 ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัย
1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อม
ของโรงเรียน
1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและยึด
มั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิง
ประจักษ์
4. องค์องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
จุดเน้นด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ
2. หน่วยงานทุกระดบมีการวิจัยที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้าชั้น มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน
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จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใช้
ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้
จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ้านาจ การสร้างเครือข่าย และ
รับผิดชอบต่อผลการด้าเนินงาน
1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่ก้าหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา
1.3 สถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการกระจายอ้านาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต้าบล
(Educational Maps)
1.5 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบcluster อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความ
ปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่พิเศษ
1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ก้ากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ
1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงาน
เชิงประจักษ์
1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)
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แนวทาง กิจกรรม ตัวชี้วัดความสาเร็จ
จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
จุดเน้น
1. นักเรียนมี
สมรรถนะส้าคัญ สู่
มาตรฐานสากล

แนวทาง

2. เร่งรัดนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ต้องการอ่านออกเขียนได้
3. นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มี
ความสามารถด้านภาษา
อ่านออกเขียนได้ด้าน
ค้านวณ และด้านการใช้
เหตุผลที่เหมาะสม
4. นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบ
ระดับชาติ (O-Net) กลุ่ม
สาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3

จุดเน้น

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. การเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนประถมศึกษาให้มีพัฒนาการ
นักเรียนระดับก่อน
เหมาะสมตามวัย
ประถมศึกษาทุกคน มี
พัฒนาการเหมาะสมตาม
วัยและมีคุณภาพ

แนวทาง

นักเรียนก่อน
ประถมศึกษาทุกคนมี
พัฒนาการด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ และ
สติปัญญาที่สมดุล
เหมาะสมกับวัยและ
เรียนรู้อย่างมีความสุข
เสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้น
นักเรียนจบประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1
ปีที่ 1 ทุกคนอ่านออก
เขียนได้มีการประเมินผล
ที่เป็นรูปธรรม
เสริมสร้างความสามารถนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านภาษาอ่านออก ค่าเฉลี่ยร้อยละของ
เขียนได้ ด้านค้านวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ของการสอบ NT
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 3
1.เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ และส่งเสริมการอ่านให้เข้าถึง
นักเรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย และเร่งแก้ไขปัญหาการอ่านของนักเรียน
2. เสริมสร้างความสามารถ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจ้าวัน เน้น Collaborative Problem Solving
3. เสริมสร้างความสามารถและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน
4. คัดสรรรูปแบบการสอน/การจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพของแต่ละกลุ่ม
สาระ เผยแพร่ให้ครูน้าไปปรับการเรียนการสอน
5. ปรับกระบวนการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมให้
นักเรียนตระหนักและเข้าใจรากเหง้าความเป็นชาติไทย ความเป็น
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข และวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ไทย
6. พัฒนาเทคนิคการวัดและประเมินผลทั้งระบบที่เน้นการสร้างข้อสอบเชิง
คิดวิเคราะห์ และการประเมินผ่านระบบออนไลน์

ค่าเฉลี่ยร้อยละของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
ของผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-Net
ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
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5. นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับ
การส่งเสริมให้มีแรงจูงใจ
สู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว
ทั้งโดยครูและผู้ประกอบ
อาชีพต่างๆ (ผู้ปกครอง
ศิษย์เก่า สถาน
ประกอบการ) และได้รับ
การพัฒนาความรู้ทักษะที่
เหมาะสมกับการประกอบ
อาชีพสุจริตในอนาคต
6. นักเรียนมีทักษะชีวิต
ทักษะการคิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ และทักษะ
การสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์อย่างน้อย 2
ภาษา ทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้เหมาะสมตามช่วง
วัย

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องเลือกเรียนวิชาเสริม
เป็นสาขาวิชาชีพ เพื่อการวางแผนอาชีพในอนาคตได้
2. เชื่อมโยงการศึกษากับการส่งเสริมวิชาชีพ ให้ตรงความต้องการของท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวและการบริการแนะแนวเพื่อ
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาอย่าง
เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง

นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่
6 ทุกคนได้รับการพัฒนา
ความรู้ทักษะที่เหมาะสม
กับการประกอบอาชีพ
สุจริตในอนาคต

1. ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนภาษาอังกฤษให้เน้นทักษะการสื่อสาร
2. ส่งเสริมสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ/
ทางเลือกที่เหมาะสม
3. ใช้สื่อและโปรแกรม ictเป็นตัวขับเคลื่อนส้าคัญในการพัฒนา
ความสามารถทางภาษาของครูและผู้เรียน
4. จัดระบบเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งกลไกการปฏิรูปการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันผลิตครู/หน่วยงาน
ที่มี ความเชี่ยวชาญ
5. จัดตั้งศูนย์อาเซียนและโรงเรียนศูนย์เครือข่ายเพิ่มขึ้นครบทุกเขตพื้นที่
การศึกษา
6. พัฒนาโรงเรียนตามมาตรฐานสากล

1. ผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-Net กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ จ้าแนก
ตามระดับ
- โรงเรียนที่มีความพร้อม
สูง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
- โรงเรียนที่มีความพร้อม
ปานกลางเพิ่มขึ้น ร้อยละ
3-5
- โรงเรียนที่มีความพร้อม
น้อย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2-5
2. นักเรียนมี
ความสามารถด้านทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐานที่ก้าหนด
- โรงเรียนที่มีความพร้อม
สูง ร้อยละ 80
- โรงเรียนที่มีความพร้อม
ปานกลางน้อยละ 50
-โรงเรียนที่มีความพร้อม
น้อยร้อยละ 30
3. นักเรียนทุกคนที่ได้รับ
การพัฒนาให้มี
คุณลักษณะผู้น้านักเรียน
อาเซียน
- ร้อยละ 100 ของ
จ้านวนโรงเรียนที่ได้รับ
การพัฒนาตาม
มาตรฐานสากล
- จ้านวนศูนย์อาเซียน
และโรงเรียนศูนย์
เครือข่ายเพิ่มขึ้นครบทุก
เขตพื้นที่การศึกษา

แนวทาง

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
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2. นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม
รักสามัคคี
ปรองดอง
สมานฉันท์ รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
ภูมิใจ ในความเป็น
ไทย ห่างไกลยาเสพ
ติด มีคุณลักษณะ
และทักษะทาง
สังคมที่เหมาะสม
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7. ปรับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ทบทวนหลักสูตรในเรื่องเปูาหมาย โครงสร้างเวลาเรียน สาระการเรียนรู้
ที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการหลักสูตร
3. ปรับวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับห้องเรียน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4. จัดตั้งชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวัดและประเมิน

มีแนวปฏิบัติในการ
บริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
- มีข้อสรุป/แนวปฏิบัติใน
การปรับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- มีแนวทาง/วิธีการวัด
และประเมินผล
การเรียนให้เชื่อมโยง
ตั้งแต่ระดับห้องเรียน
ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
- สมาชิกชุมนุมนักวัด
และประเมินผลฯ
(ส่วนใหญ่เป็นครูและ
ศึกษานิเทศก์) ทุกคน
มีความเข้มแข็งด้านการ
ประเมิน

ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้
มีคุณธรรม จริยธรรม รัก
ความเป็นไทยห่างไกลยา
เสพติด มีคุณลักษณะและ
ทักษะทางสังคมด้วย
วิธีการที่หลากหลายและ
เหมาะสม

1. จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝุเรียนใฝุดีและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้
2. จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีทักษะการแก้ปัญหา
และอยู่อย่างพอเพียง
3. จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความมุ่งมั่นใน
การศึกษาและท้างาน และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐาน
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
4. สร้างความตระหนักและเสริมสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

ระดับความส้าเร็จการ
ด้าเนินกิจกรรม ให้ผู้เรียน
มีค่านิยมหลัก คนไทย 12
ประการ ครบทุกตัว
สอดคล้องตามช่วงวัย
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3. นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับ
การส่งเสริมและ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพเป็น
รายบุคคล

พัฒนาและส่งเสริมเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษให้
สามารถพัฒนาได้เต็มตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล

1. ส่งเสริมสนับสนุนเด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วย
รูปแบบที่หลากหลายตามหลักวิชา
2. ส่งเสริมสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสและเด็กในพื้นที่พิเศษได้รับโอกาสทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
3. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ให้มีความเป็นเลิศ ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา
ดนตรี และศิลปะ
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1. ร้อยละ 80 ของเด็กที่
มีความต้องการพิเศษ
ได้รับโอกาสให้สามารถ
พัฒนาได้เต็มตาม
ศักยภาพ
2. ร้อยละ 80 ของเด็กที่
มีความ
ต้องการพิเศษผ่านการ
พัฒนาตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล

4. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
สถานประกอบการ บุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และ
องค์กรสังคมอื่น และการศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
5. ส่งเสริมสนับสนุนเด็กกลุ่มที่ต้องการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณี
พิเศษ ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
6. ส่งเสริมสนับสนุนเด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันด้าร ได้รับการศึกษาและพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเน้น

แนวทาง

กิจกรรม

1. ครูได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้
และทักษะในการ
สื่อสารมีสมรรถนะ
ในการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีองค์ความรู้และ
สมรรถนะสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน

1.1 พัฒนาครูทุกกลุ่มสาระให้มีความรู้ตามกลุ่มสาระ
1.2 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถนิเทศช่วยเหลือครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.ส่งเสริมและสนับสนุน
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในการพัฒนา
ตนเองตามแผนพัฒนา
ตนเอง (ID Plan)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1.1 ครูกลุ่มเปูาหมาย
จ้านวน 123,688 คน มี
องค์ความรู้ตามเนื้อหาที่
ก้าหนดในระดับดี ขึ้นไป
1.2 ศึกษานิเทศก์ที่
รับผิดชอบ 4 กลุ่มสาระ
จ้านวน 225 เขต สามารถ
นิเทศและช่วยเหลือครูให้
สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้
2. สนับสนุนงบประมาณให้ส้านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา/ครูและ
2. ครูและบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองตามID Plan
ทางการศึกษาที่มี ID Plan
ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนา
ตนเองอย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง
1. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC (Professional Learning
1. ผู้บริหารสถานศึกษาที่
Community) 2. พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนใน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่้า
ฝัน และโรงเรียนดีประจ้าต้าบล
กลุ่ม 10% ล่างจ้านวน
3,000 โรงเรียนได้รับการ
พัฒนา
2. ผู้บริหารสถานศึกษาทุก
โรง (โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียน
ในฝัน และโรงเรียนดี
ประจ้าต้าบล) มีความรู้
ความสามารถในการ
บริหารวิชาการ ใน
ศตวรรษที่ 21 ในระดับ
ดีขึ้นไป

2. ผู้บริหาร
สถานศึกษามี
ความสามารถในการ
บริหารงานทุกด้าน
ให้มีประสิทธิภาพ
และเปิดประสิทธิผล

1. พัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่้าได้รับการพัฒนา
2. พัฒนาการบริหาร
วิชาการในศตวรรษที่ 21
(ส้าหรับโรงเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูง)

3. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มี
ขวัญและก้าลังใจใน
การท้างาน

1. พัฒนาระบบแรงจูงใจ พัฒนาระบบแรงจูงใจ และคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผล
ให้ได้มาตรฐานและมี
การปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
ความสอดคล้องกับผล
การปฏิบัติงาน
2. พัฒนาให้เกิดความ
ศรัทธาในวิชาชีพ และ
ความภูมิใจในการมุ่งมั่น
ในการสร้างสรรค์ผลงาน
แบบมืออาชีพ

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
ตามเกณฑ์ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติทุกคน
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4. องค์กรและคณะ
บุคคลและผู้มีส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้อง
วางแผนและสรรหา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียน
และสังคม

1. องค์กรและคณะ
บุคคลได้รับการพัฒนา
เพื่อสร้างความตระหนัก
จิตส้านึก ความ
รับผิดชอบและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิธีการที่เกี่ยวข้องให้
มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
โรงเรียน ชุมชนและ
สังคมโดยมีระยะเวลา
การด้าเนินการที่ชัดเจน

1. พัฒนาองค์คณะบุคคลให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.พัฒนาระบบก้ากับ ติดตามการบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพในทุก
ระดับ
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คณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเขต
พื้นที่การศึกษา จ้านวน
225 เขต มีการบริหารงาน
บุคคลเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
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จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
จุดเน้น

แนวทาง

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. สถานศึกษาและ
ส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและ
ส้านักงานการศึกษา
พิเศษบริหารจัดการ
โดยมุ่งเน้นการ
กระจายอ้านาจ การ
มีส่วนร่วม และมี
ความรับผิดชอบต่อ
ผลการด้าเนินงาน
1.1 โรงเรียนที่ไม่
ผ่านการรับรอง
คุณภาพภายนอก
และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียนต่้ากว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ
ได้รับการแก้ไข
ช่วยเหลือ นิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล โดย
ส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาท้าหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน
และเป็นผู้
ประสานงานหลักให้
โรงเรียนท้า
แผนพัฒนาเป็นราย
โรงร่วมกับผู้ปกครอง
ชุมชน และองค์กร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. การกระจายอ้านาจ
และความรับผิดชอบ
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้
เขตพื้นที่การศึกษา
ส้านักงานการศึกษา
พิเศษ และสถานศึกษามี
ความสามารถและมี
ความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการด้วยตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 บูรณาการการ
ท้างานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ใน
ส่วนกลางเพื่อส่งเสริม
เพื่อส่งเสริมให้ส้านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
1.3 พัฒนาระบบ
ช่วยเหลือ ก้ากับ ติดตาม
และตรวจสอบการ
บริหารจัดการ
งบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ

1. ขจัดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น ปรับปรุง
แก้ไข ระเบียบ วิธีการ แนวปฏิบัติ ประกาศ กฎกระทรวง ที่ไม่สอดคล้อง
กับการกระจายอ้านาจให้เกิดความคล่องตัวและสามารถก้าหนผู้รับผิดชอบ
ได้อย่างแท้จริง เป็นต้น
2. สร้างความเชื่อมโยงของระบบข้อมูลสารสนเทศทุกระดับตามมิติการ
กระจายอ้านาจ 4 ด้าน (วิชาการ บริหารบุคคล งบประมาณ และบริหาร
ทั่วไป)
3. ก้ากับ ติดตามในสถานศึกษาจัดท้ารายงานผลการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. วิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
5. จัดท้าแผนพัฒนารายโรงร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ
ส้าหรับโรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ

1. ส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีผลสัมฤทธิ์การ
กระจายอ้านาจที่
ร้อยละ 50
2. สถานศึกษาทุกแห่งมี
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็งตาม
กฎกระทรวง ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2553
3. สถานศึกษาทุกแห่ง
(114โรง) ในโครงการ
พัฒนารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนนิติบุคคล มี
ความสามารถพัฒนา
รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษาที่เข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่ 3 ผ่านการรับรอง
คุณภาพภายนอก จาก
สมศ.

1.2 ส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
บริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพ โดยใช้
มาตรฐานส้านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

1. ส่งเสริมพัฒนาการ
บริหารจัดการส้านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตาม
มาตรฐานที่ก้าหนด
2. ส่งเสริมการใช้การ
วิจัยเป็นฐานในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา

1. สถานศึกษาและส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
2. ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานเขต ระดับดีมาก
ขึ้นไปร้อยละ 80
3. หน่วยงานในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่ง
มีผลงานที่เป็นเลิศ

สถานศึกษาทุกแห่ง (114
โรง) ในโครงการพัฒนา
รูปแบบ การบริหาร
โรงเรียนนิติบุคคล มี
ความสามารถพัฒนา
รูปแบบ การบริหาร
โรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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1.3 ส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
พัฒนาระบบการ
ช่วยเหลือ ก้ากับ
ติดตาม ตรวจสอบ
การบริหารจัดการ
งบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพอย่าง
จริงจัง และต่อเนื่อง
2.หน่วยงานในสังกัด
ส้านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกระดับส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

หน้า

| 40

แก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการงบประมาณที่ไม่
เหมาะสม ถูกต้อง ตาม
หลักธรรมาภิบาลได้
อย่างรวดเร็ว

เร่งรัดให้หน่วยงานทุกระดับด้าเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ ร้อยละ 50 ของนักเรียน
ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อย่างเคร่งครัด
ครู บุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษา และ
ส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
ให้ได้รับการเชิดชูเกียรติ

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
1.1 เร่งสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ถึง
ความจ้าเป็นและ
ประโยชน์ของการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริงในการ
พัฒนาการศึกษา

1. ส่งเสริมความร่วมมือจากองค์กร ชุมชน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสนับสนุนการเข้าถึงและได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรม

1.2 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
1.3 ประชาสัมพันธ์ให้
สาธารณชนทราบถึง
ความต้องการได้รับการ
ช่วยเหลือของโรงเรียน
โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาด
แคลนอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันด้าร
2.2 หน่วยงานใน
1. ประสานหน่วยงานทุก กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการระดมทุนจากทุกภาคส่วนด้วยวิธีการที่
สังกัดส้านักงาน
ภาคส่วนให้เข้ามา
หลากหลาย
คณะกรรมการ
ช่วยเหลือโรงเรียนที่มี
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ความมุ่งมั่นพัฒนา
ทุกระดับทั้ง
คุณภาพการศึกษา แต่มี
ส่วนกลาง ส้านักงาน ความขาดแคลนมาก
เขตพื้นที่การศึกษา 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และสถานศึกษา
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ส่งเสริมการระดม
การพัฒนาคุณภาพ
ทรัพยากรในการ
การศึกษา
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานในสังกัด สพฐ.
ได้รับการช่วยเหลือจาก
องค์กร ชุมชนและผู้มีส่วน
ได้เสียในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

2.1 หน่วยงานใน
สังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกระดับ ทั้ง
ส่วนกลาง ส้านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานในสังกัด สพฐ.ที่
มีการระดมทรัพยากรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ทิศทางการจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

 วิสัยทัศน์ (Vision)
“ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล มั่นคง
แข่งขัน บนพื้นฐานความเป็นไทย ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย”ง
 พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
 ค่านิยมองค์กร(Corporate Culture)
“
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส คือหัวใจของการท้างาน”
 กลยุทธ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ และจุดเน้นของส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก้าหนดกลยุทธ์ เปูาประสงค์ จุดเน้นของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับ จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้
1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. จุดเน้นด้านพัฒนาก้าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น
1.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส้าคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่
สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข
2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้
2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)
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2.4 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค้านวณ และด้านเหตุผล ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดเพิ่มขึ้น
2.5 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O( -NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น
2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว และ
ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานท้าในอนาคต
2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช้
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย
2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส้านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝุเรียนรู้ ใฝุดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง
3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท้างาน สามารถ
ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็น
รายบุคคล ได้แก่
4.1 ผู้พิการ
4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ
4.3 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
4.4 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน
4.5 ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคล และ
สถานศึกษา
1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด
รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารที่ทันสมัย
1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตาม ความพร้อม
ของโรงเรียน
1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึด
มั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
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2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก้าลังใจในการท้างาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
จุดเน้นด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ
2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้
จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้้าชั้น มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน
จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใช้
ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้
จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ้านาจ การสร้างเครือข่าย และ
รับผิดชอบต่อผลการด้าเนินงาน
1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่ก้าหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา
1.3 สถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการกระจายอ้านาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต้าบล
(Educational Maps)
1.5 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส้านักงาน เขต
พื้นที่การศึกษา
1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความ
ปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่พิเศษ
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1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ก้ากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ
1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงาน
เชิงประจักษ์
1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)

ส่วนที่ 3
รายละเอียดแผนปฏิบัติการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-----------------------------------------------------------งบประมาณ งบประมาณ
ที่
ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบ ดาเนินการ
จัดสรรใน 6 ล้าน
ที่ขอ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
1 โครงการสถานศึกษาสีขาว
354,000
18,800
นายยุทธศักดิ์ มี.ค.60-ก.ย.60
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ผลกอง
2

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา

335,200

นายยุทธศักดิ์
ผลกอง

3

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมิน 23,000
คุณภาพผู้เรียน (สทศ.)
โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การ
110,000
ประเมินระดับนานาชาติด้วยพลังคลัง
ข้อสอบ PISA
โครงการส่งเสริมเด็กดีให้มีที่เรียน
15,000

23,000

นางกาญน์สุดา เม.ย.60-ก.ย.60
จีรภัทร์อติชัย
นายไชยวัฒน์ พ.ค.60-ก.ค.60
ซุ่มนาเสียว

ยกระดับ NT/O-NET (สทศ.) 245,000 + 245,000
ยกระดับNT/O-NET (สวก) 120,000 = 120,000
365,000 บาท
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
306,600
ภาษาอังกฤษสู่สากล

245,000
120,000

โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุด

20,000

20,000

170,000

170,000

นางถาวร
จิวาลักษณ์

10 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 63,000
ประวัติศาสตร์ชาติไทยตามแนว
พระราชดาริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

63,000

นางสุภาพรรณ มี.ค.60-ก.ย.60
ปรุงชัยภูมิ

11 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

270,000

นายสมศักดิ์
ไปรเวทย์

4
5
6
7
8
9

270,000

58,000
15,000

306,600

ก.ค.60-ส.ค.60

นางสาวธัญพร ม.ค.60-ก.ย.60
ตีมูรติ
นางกาญจน์สุดา
จีรภัทร์อติชัย
นางศศิธร
โพธิ์อ่อนแย้ม

มี.ค.60-ก.ย.60

นางกาญจน์สุดา พ.ย.59-ก.ย.60
จีรภัทร์อติชัย
ต.ค.59-ก.ย.60

มี.ค.60 เม.ย.60
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12 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งการ
ดาเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา

30,000

30,000

นางปรียารัตน์ มิ.ย.60-ก.ย.
ขาวปั้น
60

13 โครงการ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

66,000

66,000

นางกัญญาณัฐ
สมบัติธีระ

14 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เสริม
แรงจูงใจ ขับเคลื่อนไปสู่ประชาคม
อาเซียน

165,000

165,000

นางศศิธร
โพธิ์อ่อนแย้ม

มี.ค.60-ก.ย.60

15 โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ 90,000
ทางวิชาชีพสาหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

90,000

นางศศิธร
โพธิ์อ่อนแย้ม

มี.ค.60-ก.ย.60

16 (ค่าเดินทางไปประชุมของครูในโรงเรียน)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูในการจัด
เรียนรู้ STEM Education

289,200

100,000

นางสาวศิริ
แคนสา

มี.ค.60-ก.ย.60

17 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการมีงานทา (ทวิศึกษา)

73,500

73,500

18 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

50,000

50,000

19 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 27,300
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกัน
การทุจริต” (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต)
(ใช้เงินจากยอดจัดสรรโรงเรียนคุณธรรม
อีกจานวน 33,000 บาท)และยอดจัดสรร
พัฒนาเขตสุจริต 155,000 บาท รวม
215,300 บาท

27,300

20 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้ง
ระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับศตวรรษที่ 21

233,800

รวมยุทธ์ศาสตร์ที่ 1

233,800

นางสาวปียารัตน์ มี.ค.60 –
ขาวปั้น
ก.ย.60
นายสุภี
พ.ค.60-ก.ค.60
หิรัญคา
นางสุภาพรรณ พ.ค.-ก.ย.60
ปรุงัชยภูมิ

นางปียารัตน์
ขาวปั้น

ก.ค.- ก.ย. 60

2,480,200
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ที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณจัดสรร งบประมาณ
ใน 6 ล้าน
ที่ขอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและการพัฒนาครู
1 โครงการประเมินผลงานทางวิชาการ
192,000
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีวิทยฐานะชพ./ชช.
2 โครงการพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่สู่
88,900
ความเป็นมืออาชีพในประชาคมอาเซียน
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2
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ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการ

192,000

นางจงรักษ์
ภัสสรประสิทธิ์

ต.ค.59-ก.ย.60

88,900

นางจงรักษ์
ภัสสรประสิทธิ์

280,900

งบประมาณจัดสรร งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ใน 6 ล้าน
ที่ขอ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
1 โครงการพัฒนามาตรฐานและประกัน
30,000
30,000
นางกาญจน์สุดา
คุณภาพการศึกษา
จีรภัทร์อติชัย
2 โครงการพัฒนาระบบการวัดและ
40,000
40,000
นางกาญจน์สุดา
ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
จีรภัทร์อติชัย
คุณภาพการศึกษา
3 โครงการพัฒนาระบบนิเทศ
5,000
5,000
นางกาญจน์สุดา
จีรภัทร์อติชัย
4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย
81,000
39,030
นายไชยวัฒน์
ภาษาชาติ ด้วยการอ่านคิดวิเคราะห์
ชุ่มนาเสียว
และเขียนแบบเชื่อมโยง
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3
114,030
ที่

หน้า

ดาเนินการ
ต.ค.59-ก.ย.60
มี.ค.60-ก.ค.60
ม.ค.60-ก.ย.60
มี.ค.60-ก.ค.60
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งบประมาณจัดสรร งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ใน 6 ล้าน
ที่ขอ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
1 โครงการพัฒนาครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระ 35,500
18,000
นายไชยวัฒน์ มี.ค.60-ส.ค.60
หลักโดยใช้รูปแบบ PLC ผ่านกิจกรรม
ชุ่มนาเสียว
การพัฒนา 9 ขั้น
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4
18,000
ที่

ชื่อโครงการ

ที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณจัดสรร งบประมาณ
ใน 6 ล้าน
ที่ขอ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ICT เพื่อการศึกษา
1 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกล (DLIT)
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5

52,000

52,000

ผู้รับผิดชอบ
นางศศิธร
โพธิ์อ่อนแย้ม

ดาเนินการ
มี.ค.60-ก.ย.60

52,000

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)
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ที่

งบประมาณ
จัดสรรใน 6
ล้าน

ชื่อโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ
1 จัดสรรให้โรงเรียน 37 โรงเรียนแล้ว

งบประมาณที่
ขอ
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ดาเนินการ

255,600

255,600

นางพิมลพัชร์
ผลกอง

-

2

โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันสู่
มาตรฐานสากล

431,000

403,000

นางศศิธร
โพธิ์อ่อนแย้ม

ส.ค.60-ก.ย.60

3

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา

100,000

80,000

นางพิมลพัชร์
ผลกอง

ส.ค.60-ก.ย.60

4

(1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา (DMC)

งบบริหารเขต
1,658,129

26,610

นางสุดาวรรณ์
ผลามิตร

ม.ค.60-ก.ค.60

5

(2) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สานักงานและผู้บริหารสถานศึกษาและ
การศึกษาดูงานนอกสถานที่
(3). โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน
บริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
AMSS++ (Smart OBEC)
(4) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปี
2560

145,075

นายชาตรี
ทวีนาท

มิ.ย.60-ส.ค.60

73,900

นายสานิตย์
บุญญานุสนธิ์

มี.ค.60-ก.ย.60

350,000

นางถาวร
จิวาลักษณ์

ธ.ค.59-ม.ค.60

6

7

รวมกลยุทธ์ที่ 6

1,334,185
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สรุปการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ยุทธศาสตร์

1
2
3
4
5
6

ยุทธศาสตร์
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
การผลิตและการพัฒนาครู
การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา
การผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
ICT เพื่อการศึกษา
การบริหารจัดการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณรวม
2,480,200
280,900
114,030

คิดเป็นร้อยละ
58.00
6.60
2.44

18,000

0.42

52,000
1,334,185
4,279,315

1.22
31.20
100

สรุปการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ แยกตามกลุ่ม/ศูนย์/หน่วยสพม.30
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ที่
1
2
3
4
5

กลุม่ /ศูนย์/หน่วย
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณรวม
2,712,230
1,040,600
218,975
26,610
280,900
4,279,315

คิดเป็นร้อยละ
63.38
24.32
5.11
0.62
6.56
100
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
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หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 3,4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ข้อที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 20 ปี ข้อที่ 5 การพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
ชุดโครงการของ สพฐ. ข้อ 6 การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อที่ 12 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
1.หลักการและเหตุผล
การพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจมีคุณธรรมจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขห่างไกลจากยาเสพติดสื่อลามกอนาจารเกม
ออนไลน์การพนันและการทะเลาะวิวาทซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับถือเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขกระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขอย่างจริงจังและต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2541 ถึงปัจจุบันโดยบูรณาการประสานแผนงานกับทุกภาค
ส่วนและระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานในการจัดทาองค์ความรู้และประสานงานเป็นกลไกขับเคลื่อนงาน
ในสถานศึกษาส่งผลให้สถานศึกษาสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและปัจจัยเสี่ยงรอบ
สถานศึกษาผลการประเมินในระดับพอใจกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดยังมีความพยายามเข้าถึงกลุ่มเยาวชนโดยการพัฒนา
สูตรยาเสพติดประกอบด้วยส่วนผสมให้มีรูปรสกลิ่นสีเพื่อให้เยาวชนอยากลองจาหน่ายตามสถานบริการสถานบันเทิง
และแหล่งมั่วสุมเพิ่มมากขึ้นผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์และผู้ปกครองจึงต้องเฝูาระวังร่วมมือร่วมแรงร่วมใจที่จะ
ดาเนินการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีความเข้มแข็ง
ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนตลอดไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน
3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการนาไปพัฒนาและสร้างระบบการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดรวม โรงเรียนละ 2 คน รวม 74 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดาเนินงาน
ตามโครงการและรับการประเมินผลประจาปี เพื่อเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
3.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน มีจิตสานึกร่วมกันในการดูแล กลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
เสพ และกลุ่มค้า เฝูาระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.เสนอขออนุมัติโครงการ
**
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
**
3. ประสานวิทยากร
**
4. ดาเนินงานตามโครงการ
**
5. ติดตาม/ประเมินผล
**
** ** ** ** **
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
- วันที่
24 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
6. งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
รายการ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1. ค่าอาหาร 1 มื้อๆละ 100 บาท/คน จานวน 74 คน
7,400
7,400
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม74 คน มื้อละ 30 บาท 2 มื้อ
4,400
4,400
3. ค่าตอบแทนวิทยากร
3,000
3,000
4. ค่าสถานที่
4,000
4,000
รวม
18,800
3,000
15,400
7. แหล่งงบประมาณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
1.ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วม
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ทุกโรงเรียน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
-แบบประเมิน
อบายมุข
-แบบสังเกต
2. ออกนิเทศ กากับติดตาม
และประเมินผล
3. สรุปผลการประเมิน

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาลดลง
2. สถานศึกษาดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
3. สถานศึกษาสามารถพัฒนาสร้างระบบปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบ
สถานศึกษาได้
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11. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
นายยุทธศักดิ์ ผลกอง เบอร์โทรศัพท์
13. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ
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091-8643833

ผู้เสนอโครงการ
(นายยุทธศักดิ์ ผลกอง)
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสมศักดิ์ ไปรเวทย์)
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายเสรี ปลอดโคกสูง)
รอง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 3,4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ข้อที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 20 ปี ข้อที่ 5 การพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
ชุดโครงการของ สพฐ. ข้อ 5 ระบบแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ข้อ 6 การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อที่ 12 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ลักษณะโครงการ/งาน ( / ) ต่อเนื่อง ( ) ใหม่
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจมีคุณธรรมจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร
เกมออนไลน์ การพนัน และการทะเลาะวิวาท ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับถือเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้สถานศึกษาทุกแห่ง
ดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2541 ถึงปัจจุบันโดยบูรณาการประสานแผนงานกับ ทุก
ภาคส่วนและระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานในการจัดทาองค์ความรู้และประสานงานเป็นกลไกขับเคลื่อนงานใน
สถานศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและปัจจัยเสี่ยงรอบ
สถานศึกษาผลการประเมินในระดับพอใจ กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดยังมีความพยายามเข้าถึงกลุ่มเยาวชนโดยการพัฒนา
สูตรยาเสพติดประกอบด้วยส่วนผสมให้มีรูป รส กลิ่น สี เพื่อให้เยาวชนอยากลอง จาหน่ายตามสถานบริการสถาน
บันเทิงและแหล่งมั่วสุมเพิ่มมากขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ปกครองจึงต้องเฝูาระวัง ร่วมมือ
ร่วมแรง ร่วมใจ ที่จะดาเนินการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขมีความเข้มแข็งต่อเนื่องอย่างยั่งยืนตลอดไป
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เกิดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จะดาเนินงาน 3 กิจกรรมคือ ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดกิจกรรม
ค่ายทักษะชีวิต และการมอบแนวทางการดาเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปูองกัน ช่วยเหลือผู้อื่นให้ห่างไกลจากยาเสพติด
ด้วยกระบวนการลูกเสือ
2. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝูาระวัง(เสี่ยง)
3. เพื่อคัดกรอง เฝูาระวัง ติดตามช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกับการติดยาเสพติด ทะเลาะวิวาท ท้องไม่พร้อม
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด นักเรียนในสังกัดจานวน 300 คน
3.1.2 ค่ายทักษะชีวิต นักเรียนในสังกัด จานวน 100 คน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25

60

หน้า

| 56

3.1.3 การมอบแนวทางการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
จานวน 74 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ ดาเนินงาน
ตามโครงการและรับการประเมินผลประจาปี เพื่อเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
3.2.2 มีกองลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ทุกโรงเรียน
3.2.3 โรงเรียนมีการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันทาง
สังคม
4.วิธีดาเนินการ
4.1 (การมอบแนวทางการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข )
ที่ รายการ
ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1 ขั้นเตรียมการ (P)
ก.พ. 2560
ยุทธศักดิ์
1. ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม ร่วมกับ สพป.ชย.1
และสพป.ชย.2
2. กาหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
3. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2 ขั้นดาเนินการ (D)
ม.ค. 2560 –
18,800
1. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงาน 24 มี.ค. 2560
ด้านยาเสพติดเข้าร่วมประชุม
2. ประสานวิทยากรจากสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
3 ขั้นติดตาม/ประเมินผล (C)
25 มี.ค.
- ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ 2560- 30
อบายมุข
ก.ย. 2560
4 ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (A)
ก.ย. 2560
- รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
24 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
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6. งบประมาณ จานวน 18,800 บาท จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบรายจ่าย/รายการ
(กิจกรรม/หลักสูตร)

รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่าย........
1. โครงการ
สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
-ค่าอาหาร
-ค่าอาหารว่างแล
เครื่องดื่ม
-ค่าวิทยากร
-ค่าสถานที่
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ...(โปรด
ระบุรายละเอียด)

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
ครั้ง/
จานวน (คน)
วัน อัตรา
รุ่น
หรือ ที่ตั้ง
ประเภท ประเภท บุคคลภายนอก รวม ชม.
ก (ระดับ ข (ระดับ
9 ขึ้นไป) 8 ลงไป)

รวมเงิน สถานที่ดาเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย /)
ราชการ เอกชน
18,800

74

1

100

7,400

74

2

30

4,400

5

600

3,000
4,000

ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายยุทธศักดิ์ ผลกอง
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพม.30 สพป.ชย. 1 สพป.ชย. 2 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10.การประเมินผล
10.1 ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจาปีการศึกษา นั้น
10.2 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเปูาหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
10.2.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100
-โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
เขต ๓๐ เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ทุกโรงเรียน
10.2.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 50
-โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
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เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน

10.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
10.4.1 ปัจจัยความเสี่ยง
- สถานศึกษาไม่ได้ดาเนินงานอย่างจริงจัง
10.4.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- ให้โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ แก่โรงเรียนที่ดาเนินงานตามโครงการดีเด่น
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-สถานศึกษาดาเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ทุกสถานศึกษา
4.2 วิธีดาเนินการ
4.2.1 การดาเนินงานลูกเสือต้านภัยยาเสพติด)
ที่
รายการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1 ขั้นเตรียมการ (P)
ก.ค.-ส.ค. 2560 ยุทธศักดิ์
1. ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม
2. กาหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
3. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2 ขั้นดาเนินการ (D)
ก.ค.-ส.ค. 2560 240,000
1. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทราบ
2. ประสานสหวิทยาเขตต่างๆ
3. สหวิทยาเขตดาเนินงานตามโครงการ (ตาม
ตารางอบรมที่แนบ)
3 ขั้นติดตาม/ประเมินผล (C)
ก.ค.-ส.ค. 2560
-ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานงานการตั้ง
กองลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
4 ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (A)
30 ก.ย. 2560
-รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
กรกฎาคม – สิงหาคม 2560
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๖. งบประมาณ จานวน 240,000 บาท จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบรายจ่าย/รายการ
(กิจกรรม/หลักสูตร)

รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่าย........
1. โครงการลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติด
-จัดสรรงบประมาณให้
สหวิทยาเขตดาเนินการ 7
สหวิทยาเขต
1. เมืองพระยาภักดีชุมพล
2. พญาแล
3. บัวแดงภักดี
4. แก้งคร้อคอนสวรรค์
5. ภูตะเภาทุ่งกะมัง
6. เมืองสี่มุม
7. ดอกกระเจียว

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
ครั้ง
จานวน (คน)
วัน อัตรา
รวมเงิน
/รุ่น
หรือ ที่ตั้ง
ประเภท ประเภท บุคคลภายน รวม ชม.
ก (ระดับ ข (ระดับ
อก
9 ขึ้นไป) 8 ลงไป)
300
240,000

32
40
44
56
48
40
40

สถานที่ดาเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย /)
ราชการ เอกชน

25,600
32,000
35,200
44,800
38,400
32,000
32,000

ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายยุทธศักดิ์ ผลกอง
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพม.๓๐
10.การประเมินผล
10.1 ติดตามการจัดตั้งกองลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
10.2 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเปูาหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

10.2.1 เชิงปริมาณ
- โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 ทุกโรงเรียนเข้ารับการอบรมลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด
10.2.2 เชิงคุณภาพ
- โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนสามารถจัดตั้ง
กองลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
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10.3 เครื่องมือประเมินโครงการ
ตัวชี้วัความสาเร็จ
เครื่องมือที่ใช้
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีกองลูกเสือต้านภัย
-แบบประเมิน
ยาเสพติด
-แบบสารวจ
10.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
10.4.1 ปัจจัยความเสี่ยง
- สถานศึกษาไม่ได้ดาเนินงานอย่างจริงจังและไม่ส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรม
10.4.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- ให้โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ แก่โรงเรียนที่ดาเนินงานตามโครงการดีเด่น
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะในการปูองกัน ช่วยเหลือผู้อื่นให้ห่างไกลจากยาเสพติด
ด้วยกระบวนการลูกเสือ
-โรงเรียนสามารถจัดตั้ง กองลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียนได้
4.วิธีดาเนินการ
4.3.1 (การจัดค่ายทักษะชีวิต)
ที่ รายการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นเตรียมการ (P)
ก.ค.-ส.ค. 2560
กัญญาณัฐ
1. ประชุมวางแผนโครงการ
2. กาหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
3. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
ขั้นดาเนินการ (D)
ก.ค.-ส.ค. 2560 80,000
1. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนคัดเลือกนักเรียน
เข้าร่วมโครงการ
2. ประสานวิทยากร
3. ดาเนินงานตามโครงการ
ขั้นติดตาม/ประเมินผล (C)
ก.ค.-ส.ค. 2560
- ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข
ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข(A)
๓๐ ก.ย. ๖๐
-รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
กรกฎาคม – สิงหาคม 2560
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6. งบประมาณ จานวน 80,000 บาท จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบรายจ่าย/รายการ
(กิจกรรม/หลักสูตร)

รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่าย........
1. โครงการจัดค่าย
ทักษะชีวิต
-ค่าอาหาร
-ค่าอาหารว่างแล
เครื่องดื่ม
-ค่าวิทยากร
-ค่าสถานที่
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ...(ปูาย)

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
ครั้ง/
จานวน (คน)
วัน อัตรา
รุ่น
หรือ ที่ตั้ง
ประเภท ประเภท บุคคลภายนอก รวม ชม.
ก (ระดับ ข (ระดับ
9 ขึ้นไป) 8 ลงไป)

รวมเงิน สถานที่ดาเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย /)
ราชการ เอกชน
80,000

100

4

100

40,000

100

4

30

12,000

600

23,000
3,500
1,500

ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. สถานที่ดาเนินการ กองร้อยอาสารักาดินแดน อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพม.๓๐
10.การประเมินผล
10.1
10.2 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเปูาหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
10.2.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100
- นักเรียนที่เข้าอบรมได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต
10.2.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 100
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าอบรมมีการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
10.3 เครื่องมือประเมินโครงการ
ตัวชีวัดความสาเร็จ
เครื่องมือที่ใช้
นักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีทักษะในการใช้ชีวิตในสังคม -แบบประเมิน
-แบบสารวจ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25

60

หน้า

| 62

10.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
10.4.1 ปัจจัยความเสี่ยง
- สถานศึกษาไม่ได้ดาเนินงานอย่างจริงจังและไม่ส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรม
10.4.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- ติดตามขอความร่วมมือโรงเรียนให้ส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรม
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างภูมิคุ้มกันปัญหาทางสังคมสามารถนาไปขยายผลในสถานศึกษาได้
-ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะชีวิตที่มีคุณภาพสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ผู้เสนอโครงการ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(
)
นางพิมลพัชร์ พลศักดิ์
แทน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

(

)
นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(

)

(

นายเสรี ปลอดโคกสูง
รอง ผอ.สพม.๓๐

)
นายอานันท์ รองพล
รอง ผอ.สพม.๓๐

ผู้อนุมัติโครงการ
(

)
นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผอ.สพม.๓๐
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หน่วยงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ข้อที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 20 ปี ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ชุดโครงการของ สพฐ. ที่ 14 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสม
กับผูเ้ รียน
ลักษณะโครงการ ( ) ต่อเนื่อง ( ) ใหม่
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ที่ว่าการ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และมี
คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับตาม
จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี
องค์ประกอบที่สาคัญ 5 ด้านได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา หลักสูตรและกิจกรรมของ
สถานศึกษา รวมทั้งสภาพแวดล้อมและการบริการ ปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่
ต้องการได้ คือ ครู ซึ่งมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 2 ส่วน คือ คุณภาพของตัวครู และคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการประเมินผลของครู ครูต้องมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้
ความสาคัญกับประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูต้องมีความเชื่อว่า “ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการ
เรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้” ครูมืออาชีพต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง นอกจากนี้ คุณภาพผู้เรียนยังขึ้นอยู่กับ คุณภาพการบริหารหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรสถานศึกษา
จะเป็นตัวสะท้อนคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาได้เป็นอย่างดี เพราะหลักสูตรสถานศึกษาจะมีการกาหนดจุดหมาย
แนวทาง วิธีการ และเนื้อหาสาระที่เรียน ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งจะ
สะท้อนว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ เจตคติและพฤติกรรมตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากาหนดหรือไม่
จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า การพัฒนาศักยภาพ
ครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
วัดและประเมินผลการเรียน โดยเฉพาะการจัดทาเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียนให้สามารถวัดและประเมินผล
ได้ตรงตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดสาคัญ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน อีกทั้งในการกากับดูแลคุณภาพการศึกษาโดยการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามภาระความ
รับผิดชอบ สามารถดาเนินการโดยประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานซึ่งจัดทาและ
ดาเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
ยังสามารถดาเนินการได้ด้วยการตรวจสอบข้อมูลจากการ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)
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ประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดโครงการ “พัฒนา
ศักยภาพด้านการประเมินคุณภาพผู้เรียน” ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อการบริการโรงเรียนในสังกัด
2. เพื่อพัฒนาระบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน
เป้าหมาย
-

เชิงปริมาณ
ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จานวน 15 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
- ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสามารถประเมินคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ที่

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา

1 Plan:การวางแผน
1.1 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการประเมินคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย
เม.ย.60
1.2 จัดทาหลักสูตรการจัดอบรมพัฒนาครูด้านการประเมินผู้เรียน
2 Do:การดาเนินการ
2.1 จัดซื้อวัสดุในการจัดทาเอกสารประกอบการอบรม
เม.ย.60
2.2 ดาเนินการอบรมครูผู้สอนตามหลักสูตร
พ.ค. 60
3 Check:กากับ/ติดตาม/ตรวจสอบและนิเทศระหว่างจัดกิจกรรม
3.1นิเทศ ติดตามการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลนักเรียนครูกลุ่มเปูาหมาย
พ.ค.- ก.ค.60
4 Act:ทบทวน ปรับปรุง(AAR)
4.1 สรุป/เขียนรายงานผลการดาเนินงาน
ส.ค.60
4.2 เสนอรายงานผลการดาเนินงาน
ก.ย.60
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
นางกาญจน์
สุดา
จีรภัทร์อติชัย
งบประมาณ
15,600 บาท

งบประมาณ
7,400บาท
23,000

ระยะเวลาดาเนินการ
1 เม.ย. 60– 30 ก.ย. 60
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งบประมาณที่ใช้
แหล่งงบประมาณ งบดาเนินงาน จานวน 23,000 บาท
(งบ สทศ.จัดสรร แผนงานพื้นฐาน ฯ ข้อ 4 ) ดังรายละเอียดดังนี้
กิจกรรม/ขั้นตอนการเนินงาน
แหล่งงบประมาณแผนงานพื้นฐาน
ผลผลิต.....
งาน/โครงการ.....
กิจกรรม.......
1.ขั้น P : Plan……..
2. ขั้น D : Do.........
15,600
3.ขั้นC : Check...........
7,400
4.ขั้นA :Act.............
รวม
23,000
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รวม
15,600
7,400
23,000

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
งบดาเนินงานจานวน 23,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)สทศ.จัดสรร (แผนงานพื้นฐาน ข้อ4)
รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
วัน
จานวน (คน)
หรือ

งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
ครั้ง/
รุ่น

ประเภท
ก

ประเภท
ข

บุคคล
(ระดับ 9 (ระดับ 8 ลง ภายนอก
ขึ้นไป)

ชม.

อัตรา
ที่ตั้ง

สถานที่ดาเนินการ
รวมเงิน

รวม

(ใส่เครื่องหมาย
√)
ราชการ เอกชน

มา)

23,000
23,000

รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่าย งบดาเนินงาน
1. โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ค่าใช้จ่ายในประเทศ




- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเช่าที่พัก
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง

2

35

35

2

120

8,400

2
5

35
2

35
2

2
5

35
240

4,900
2,400

2,300
4 บ/

2,300

5

2

2

5

กม.

5,000

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)
23,000

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุทั้งนี้ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ
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สถานที่ดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประเมินผล
1) ประเมินการผ่านการอบรมตามหลักสูตร
2)นิเทศ ติดตามการนาเครื่องมือไปใช้ประเมินผู้เรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- ร้อยละของครูผู้สอนโรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย ที่เข้ารับการพัฒนา
ตามหลักสูตร
- จานวนหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการสร้าง
เครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียน
เชิงคุณภาพ
- ครูที่ผ่านการอบรมพัฒนาฯ สามารถประเมินคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เครื่องมือประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
2 หลักสูตร

ร้อยละ 100

เครื่องมือที่ใช้

1. แบบสอบถาม
2. บันทึกการเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาตามหลักสูตร
- จานวนหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนใน 3. แบบบันทึกนิเทศ ติดตามการประเมินคุณภาพผู้เรียน
4. แบบรายงานผลการดาเนินงาน
การสร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียน
1.ร้อยละของครูผู้สอนโรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย ที่เข้ารับการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ระยะเวลาดาเนินการ
2.
การให้ความร่วมมือของสถานศึกษาในการเข้ารับการพัฒนา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ดาเนินการพัฒนาครูในห้วงเวลาที่เหมาะสม
2. การติดตามการรายงานผลการดาเนินงานของครูกลุ่มเปูาหมาย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.
ครูผู้สอนมีทักษะในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน
2. ครูผู้สอนเห็นความสาคัญและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
3. โรงเรียนดาเนินงานตามนโยบายได้ประสบผลสาเร็จเป็นแบบอย่างได้
การอนุมัติโครงการ
ผู้เสนอโครงการ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย)
ศึกษานิเทศก์

นักวิเคราะห์

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายกฤตวิทย์ สิริพงศ์พิศุทธิ)์
นโยบายและแผน
ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

(นายอานันท์ รองพล)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการ ประชุมปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินระดับนานาชาติด้วยพลังของคลังข้อสอบ PISA
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 2 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ข้อ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 20 ปี ข้อที่ 1 : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลังสูตรการเรียนการสอน/กระบวนการ
เรียนรู้/การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร/กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล
ชุดโครงการของ สพฐ. จุดเน้นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา : การยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินระดับชาติและนานาชาติ
..............................................................
1. หลักการและเหตุผล
การประเมินระดับนานาชาติ (PISA) เป็นการวัดและประเมินผลผู้เรียนกลุ่มอายุ 15 ปี เน้นการวัดและ
ประเมินผลอยู่ 3 ลักษณะ ประกอบด้วย (1) การรอบรู้ด้านการอ่าน (2) การรอบรู้ด้านการคิดคานวณ (3) การรอบรู้
ด้านการหาเหตุผล โดยใช้กระบวนการคิดเป็นฐานในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียน แต่ผลการประเมินระดับ
นานาชาติ (PISA) ที่ผ่านมามีผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง ดังนั้นเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีผล
ประเมินระดับนานาชาติเพิ่มสูงขึ้น จึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะครูผู้สอนใน 3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลัก ได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น มีโอกาส
ร่วมกันสร้างข้อสอบเทียบเคียง PISA ไปใช้กับผู้เรียนในภาคเรียนที่ 1/2560
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และกลุ่มการ
คิด ร่วมกันสร้างข้อสอบเทียบเคียง PISA ใช้เป็นคลังข้อสอบของ สพม. 30 และสถานศึกษาของตนเอง
2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนนาข้อสอบเทียบเคียง
PISA ที่สร้างขึ้นไปใช้กับผู้เรียนผ่านหน่วยและแผนการเรียนรู้เชิง
บูรณาการที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์
2.3 เพื่อให้ครูผู้สอนศึกษาผลที่เกิดขึ้น ผ่านการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- การจัดสร้างข้อสอบเทียบเคียง
PISA ระดับชั้น ม.3 เป็นครูผู้สอนภาษาไทย (ด้านการอ่าน)
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนละ 3 คน รวม 111 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
- ครูผู้สอนในระดับชั้น ม.3 มีคลังข้อสอบเทียบเคียง
PISA ใช้ในการวัดและประเมินผลผู้เรียน
ภายในสถานศึกษาของตนเอง
- ครูผู้สอนมีรายงานการวิจัยในชั้นเรียนเป็นของตนเอง
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินการ
ที่ กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1 กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ สร้างข้อสอบเทียบเคียง
6-7 ก.ค. 2560
ศน.ไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว
PISA ระดับชั้น ม.3 จานวน 111 คน จานวน 2 วัน
และคณะ
2 กิจกรรมสรุปและประเมินผลโครงการ
12 ก.ค. 2560
ศน.ไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว
และคณะ
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
6. งบประมาณ
จานวน 56,350 บาท ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
กิจกรรมสร้างข้อสอบ PISA 2 วัน

ครั้ง/
รุ่น

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
วัน
จานวน (คน)
หรือ
ประเภท ประเภท
อัตรา
ก
ข
ชม.
ที่ตั้ง
บุคคล
รวม
(ระดับ 9 (ระดับ 8 ลง ภายนอก
ขึ้นไป)

สถานที่ดาเนินการ
รวมเงิน

(ใส่เครื่องหมาย
√)
ราชการ เอกชน

มา)

รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่าย
1. โครงการ
ค่าใช้จ่ายในประเทศ

- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)

ชม.
ละ
600

4 ชม.

2,400

มือละ
120

2 มื้อ

29,040

คน

มือละ
35

4 มื้อ

16,940

2

5

240

2,400

/

2
คน

/

121

- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน

คน

- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเช่าที่พัก
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ (เอกสารเข้าเล่ม)
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)
ใบเกียรติบัตร

/

121

/

111
เล่ม

เล่มละ
50

5,550

/

121
แผ่น

ใบละ
20

2,420

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ

7. แหล่งงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.30 จานวน 58,000 บาท
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง
- การจัดสร้างข้อสอบเทียบเคียง
PISA ระดับชั้น ม.3
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8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- แต่งตั้งรองผู้อานวยการโรงเรียนฝุายวิชาการ และครูผู้สอน ผู้มีประสบการณ์ร่วมเป็นคณะ
วิทยากรจัดสร้างข้อสอบในรูปของคณะกรรมการ ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ สพม.30
9. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเปูาหมาย
9.1 เชิงปริมาณ
คิดเป็นร้อยละ 100
- การจัดสร้างข้อสอบเทียบเคียง PISA ระดับชั้น ม.3
จานวน 111 คน
9.2 เชิงคุณภาพ
คิดเป็นร้อยละ 100
- ครูผู้สอนระดับชั้น ม. 30 ทั้ง 37 โรงเรียน มีคลัง
ข้อสอบเทียบเคียง PISA ใช้กับนักเรียนของตนเอง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ครูผู้สอนระดับชั้น ม.3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3+1 มีคลังข้อสอบเทียบเคียง
นักเรียนของตนเองอย่างเป็นระบบ
10.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับนานาชาติ (
PISA) เพิ่มสูงขั้น
11. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.30
12. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์/อีเมล์
นายไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว โทร 098-1046549
E-mail : Chai18022500@gmail.com
13. การอนุมัติโครงการ
เสนอ/ตรวจสอบ
ผู้เสนอโครงการ

PISA ได้ดาเนินการกับ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นายไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว)
(นางสาวสมจิตร ตั้งเพียร)
ศึกษานิเทศก์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบโครงการ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย)
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

(นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร)
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
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ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์)
(นายอานันท์ รองพล)
รองผอ.เขต ผู้รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
รองผอ.เขต ผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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หน่วยงาน กลุ่มงานคุณภาพการจัดการศึกษา กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการ ส่งเสริมเด็กดีให้มีที่เรียน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ข้อที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 20 ปี ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ชุดโครงการของสพฐ. ข้อที่ 4 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย
เหมาะสมกับผูเ้ รียน
สนองยุทศาสตร์ ศธ./กลยุทธ์ สพฐ การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนองคารับรองการปฏิบัติราชการ(KRS/ARS) กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

สนองตัวชี้วัดความสาเร็จข้อ 4 ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
เป็นรายบุคคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
สนองจุดเน้นสพม.เขต 30 ข้อ 1 ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
มาตรฐานเขตพื้นที่ ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลักษณะโครงการ / งาน (
) ต่อเนื่อง
( / ) ใหม่
---------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล (ถ้าเป็นโครงการต่อเนื่องให้อ้างถึงผลการประเมินของเดิมด้วย)
ปัจจุบันสภาพสังคมไทยมีความก้าวหน้าทางสังคม ที่เน้นวัตถุนิยมและเจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ก่อให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมาย งานวิจัยจานวนมากบ่งชี้ถึงสังคมที่เป็นอันตรายล่อแหลม ทาให้เด็กและเยาวชน
ของไทย หมกมุ่น ชื่นชม หลงใหลกับค่านิยมทางสังคมที่เน้นวัตถุนิยมมากเกินความพอดี จนละเลยการยึดมั่นในศา
สนธรรม กระบวนการควบคุม ปัจจัยสิ่งแวดล้อมรอบข้างนับวันจะกระทาได้ยากยิ่งขึ้นจนหลายเรื่องไม่สามารถ
ควบคุมได้ จึงเป็นความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องพัฒนาคุณภาพคน โดยเน้น การสร้างคุณลักษณะที่ดีของบุคคลให้เป็น
คนมีคุณธรรม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545
กาหนดให้ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยมี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกรอบในการจัดการศึกษา ซึ่งมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ โดยกาหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน
ประการหนึ่งคือ การมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง
โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษา
เกิดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาที่ร่วมส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนที่เป็นคนดี มีคุณธรรม บาเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคมเป็นที่ประจักษ์ มี
โอกาสเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เห็นว่าเป็นการส่งเสริมคนดีได้
มีโอกาสเท่าเทียมกับบุคคลอื่น จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นคนดี ทากิจกรรมเพื่อสังคมเป็นที่
ประจักษ์ได้ศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในพื้นที่/ภูมิภาค
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัดที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม จานวน 37 โรง
3.2 ด้านคุณภาพ
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นคนดี ทากิจกรรมเพื่อสังคมเป็นที่ประจักษ์ ได้มีโอกาส
ศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
4. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนกิจกรรม
ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ขั้นเตรียมการ ( P )
1. จัดทาแผนปฏิบัติการ
ม.ค. 60
ธัญพร
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษา
ก.พ.60
3. จัดทาคู่มือแนวทางการดาเนินงานโครงการ
ก.พ.60
12,000.ขั้นดาเนินการ (D )
มี.ค.60
1. แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ
มี.ค.-เม.ย. 60
2. จัดส่งคู่มือให้โรงเรียนดาเนินการคัดเลือก
มี.ค.-เม.ย. 60
นักเรียน
3. คัดเลือกนักเรียนตามเกณฑ์โครงการ
พ.ค.-มิ.ย.60
4. จัดทาฐานข้อมูลนักเรียนในโครงการเป็นระบบ
มิ.ย.60
ขั้นติดตาม/ประเมินผล (C )
- ติดตามและประเมินนักเรียนในโครงการ
ส.ค.60
ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (A)
- รายงานผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ส.ค.-ก.ย.60
3,000
5. ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม – กันยายน 2560
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6. งบประมาณ จานวน 15,000.- จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
งบรายจ่าย/รายการ
ค
จานวน (คน)
วั
อั
สถานที่ดาเนินการ
บุ
(กิจกรรม/หลักสูตร)
ครั้ง ประเภท ประเภท
วัรน อัตรา รวม
(ใส่ครื่องหมาย √ )
ก
ข
บุคคล รวม หรือ ที่ตั้ง เงิน
/รุ่น
ราชการ เอกชน
(ระดับ 9 (ระดับ 8 ภาย
ชม.
ขึ้นไป)

รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่าย.................
1. โครงการ
ส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน
- ค่าวัสดุ
- ค่าจ้างทาคู่มือแนว
ทางการดาเนินงานโครงการ

ลงมา)

นอก

15,000

100

120

3,000
12,000

ขอถัวจ่ายทุกรายการ

ที่
1
2

6.3 ข้อมูลรายการวัสดุ ที่ขอดาเนินการในครั้งนี้
( / ) โครงการ ........ ( ) กิจกรรม ……………………………
รายการ
จานวนหน่วย ราคา/หน่วย
จานวนเงิน
หมึก HP สี
3
500
1,500
หมึก HP ดา
3
500
1,500

-

7. สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธัญพร ตรีมูรติ
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
10. การประเมินผล
10.1. ติดตามนักเรียนในระบบ
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ค่าเป้าหมาย

10.2.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนทีส่ มัครเข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

10.2.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายทีเ่ ป็นคนดี ทากิจกรรม
เพื่อสังคม ได้มีโอกาสศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย

มีคุณภาพ

10.3 เครื่องมือประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เครื่องมือที่ใช้
นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการคัดเลือกตาม
- แบบสอบถาม
เกณฑ์ที่โครงการกาหนด
10.4.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
10.4.1 ปัจจัยความเสี่ยง
- สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือ
10.4.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการเด็กดีมีที่เรียน วิธีพิเศษ ของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษา
ผูเ้ สนอโครงการ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางพิมลพัชร์ พลศักดิ์)
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

(นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร)
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายเสรี ปลอดโคกสูง)
รองผอ.เขต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ

(นายอานันท์ รองพล)
รองผอ.เขต ผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 30
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หน่วยงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการ ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ( NT/O-NET)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ข้อที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 20 ปี ข้อที1่ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล
ชุดโครงการของสพฐ. 14. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียน
(จุดเน้นแผนยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา)
1.หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กล่าวถึงการจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด รวมทั้ง
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพของตนเอง
ประกอบกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และ
ทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจน มีจิตสานึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและเป็นพลโลก จะเห็นได้ว่าเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และวิสัยทัศน์ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความสาคัญกับคุณภาพผู้เรียน ซึ่งจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (Ordinary National Education Test:O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในปีการศึกษา 2549-2558 พบว่า คะแนนเฉลี่ยในรายวิชาหลัก 5 วิชา ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ต่ากว่าร้อยละ 50 กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้
กาหนด 6 ยุทธศาสตร์สาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วยเรื่องการทดสอบ การ
ประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ที่ต้องการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถพร้อมรับการทดสอบในระดับชาตินอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจุดเน้น
ในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน 10 จุดเน้น ที่สาคัญ คือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
ให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 3 และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใช้ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นตัวชี้วัดระดับคุณภาพของโรงเรียนด้วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
30 พิจารณาเห็นว่าคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในสังกัดจากปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าค่าเปูาหมายที่กาหนดไว้ในนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
2 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ทุกกลุ่มสาระต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
จึงได้เสนอโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดทาเครื่องมือวัดผล ตามมาตรฐานตัวชี้วัดสาคัญตามที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)
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2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการนิเทศภายในประสานการนิเทศภายนอก ในการกากับ ติดตาม
การดาเนินกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูงขึ้น
3.เป้าหมาย
3.1เชิงปริมาณ
3.1.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่านหรือซ้าชั้นในชั้นมัธยมศึกษาปี3ที่
3.1.
2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน
3.1.
3 ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคลังความรู้ คลังข้อสอบ การวัดผล
ประเมินผล การเรียนรู้ผู้เรียน
3.2เชิงคุณภาพ
3.2.
1.นักเรียนได้รับการประเมินจากเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3.2.2 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียน
3.2.3 สถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มีเครื่องมือที่หลายหลายและ
เหมาะสมกับผู้เรียน
4.วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
รายการ
ระยะเวลา งบประมาณ
1 Plan : การวางแผน
ธ.ค.59-มี.ค.
1)วิเคราะห์ผลการประเมินและจัดทาฐานข้อมูล
60
1.1 วิเคราะห์ผลการสอบ Pre O-NET, O-NET แต่ละสาระ
การเรียนรู/้ สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่า
กว่าร้อยละ 50 และ/หรือต่ากว่าระดับประเทศ/สังกัด/
จังหวัด/เขตพื้นที่
1.2 จัดกลุ่มโรงเรียนตามคะแนนเฉลี่ยเป็นกลุ่มสูง
กลุ่มปานกลาง และกลุ่มต่า
1.3 จัดทาแผนงานโครงการยกระดับผลสอบ O-NET
2) การสร้างความตระหนัก สื่อสาร และความเข้าใจแก่ผู้ ต.ค.59-ก.พ.
ที่เกี่ยวข้อง
60
2.1ประชาสัมพันธ์การสอบ Pre O-NET, O-NET ทั้งทาง
เอกสาร สื่อสิ่งพิมพิ์ และWebsideสพม.30
2.2 เน้นย้าแนวทางการจัดสอบ และการนาผลการสอบไป
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประจาเดือน
3) การพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3.1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการทดสอบวัดความรู้ทางด้าน ต.ค.59-ก.ย.
การวัดและประเมินผล และหลักสูตรการสร้างเครื่องมือ
60
วัดผล ฯตามที่ สถาบันทดสอบ ทางการศึกษา และสานัก
ทดสอบทางการศึกษา สพฐ.กาหนดให้ทุกโรงเรียนในสังกัด
ทราบ และส่งครูเข้ารับการทดสอบ อบรม พัฒนา

ผู้รับผิดชอบ
นางกาญจน์สุดา
จีรภัทร์อติชัย
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ผู้รับผิดชอบ

4) การกากับและติดตามการดาเนินงานระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
4.1 ประชุมชี้แจง กาหนดปฏิทิน การนิเทศแก่
คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดสอบ O-NET
2 Do : การดาเนินงาน
1) การสร้างความตระหนัก สื่อสาร และความเข้าใจแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง
1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการสอบ รูปแบบโครงสร้าง ลักษณะ
ข้อสอบให้ผู้เกี่ยวข้อง ทุกโรงเรียนในสังกัดทราบ
2) การพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2.1จัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และสถาบันอุดมศึกษา การศึกษา
ดูงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาและการสร้างข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด
2.2จัดสรรงบประมาณสนับสนุนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ในการพัฒนาเทคนิคการสอนของครูผู้สอนและ
การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการสาหรับนักเรียน ม.3, ม.6
2.3 สร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในระดับสถานศึกษา
3) การวางระบบสนับสนุน ส่งเสริม และ
สร้างความเข้มแข็งในการดาเนินงาน
3.1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายครู ผู้ร่วมนิเทศ /
วิทยากรแกนนา เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียน
ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
3.2 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่สอดคล้อง
สัมพันธ์ระหว่างมาตรฐาน/ตัวชี้วัด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
3.3 กระตุ้น ส่งเสริมให้ครูนาผลการทดสอบ Pre O-NET
O-NET มาจัดทาแผนพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเร่งด่วน
3 Check : กากับ/ติดตาม/ตรวจสอบและนิเทศ
1) การนิเทศ กากับ ติดตามการเตรียมการก่อนการสอบ ONET โรงเรียนในสังกัด
2) การนิเทศ ติดตามการจัดสอบในวันสอบและการนาผล การ
สอบไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนหลังการสอบ
4 Act : ทบทวน/ปรับปรุง
4.1 เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม
4.2 เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม

ธ.ค.59-ก.ย.60
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5. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
6. งบประมาณที่ใช้

6.1 แหล่งงบประมาณ งบดาเนินงาน จานวน 365,000 บาท
จากแผนงานพื้นฐาน ข้อ 8 ยกระดับ NT/O-NET สทศ. จานวน 245,000 บาท
และแผนงานบูรณาการ ข้อ 34 ยกระดับ NT/O-NET สวก. จานวน 120,000 บาท
ดังรายละเอียดดังนี้
กิจกรรม/ขั้นตอนการเนินงาน
1.ขั้น P : Plan……..
2. ขั้น D : Do.........
3.ขั้นC : Check...........
4.ขั้นA :Act.............
รวม

แหล่งงบประมาณแผนงานพื้นฐาน+แผนงานบูรณาการ
ผลผลิต.....
งาน/โครงการ.....
กิจกรรม.......
295,000
49,000
21,000
365,000

รวม
295,000
49,000
21,000
365,000

6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
6.2.1 กิจกรรมพัฒนาครูและการจัดค่ายวิชาการนักเรียน จานวน 12 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศูนย์ละ 20,000 บาท (เหม่าจ่าย) (งบแผนงานพื้นฐาน สทศ. 245ม000 บาท)
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/
หลักสูตร)

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
ค
จานวน (คน)
วั
ครั้ง/รุ่น ประเภท ก ประเภท ข
[ วัน ร อัตราที่ตั้ง
หรือ
รวม
(ระดับ 9 (ระดับ 8 บุคคล
รวมเงิน
ชม.
ขึ้นไป)
ลงมา) ภายนอก

245,000

รวมทั้งสิ้น

- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าวัสดุ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ...

12
ศู12
นย์
ศูนย์

300
300

2
2

สถานที่ดาเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย √ )
ราชการ



15,000/ศูนย์ 180,000
15,000/ศูนย์ 60,000
5,000
5,000
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6.2.2 กิจกรรมนิเทศ ติดตามการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา (งบ สวก.120,000 บาท)
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/
หลักสูตร)

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
ค
จานวน (คน)
วั
ครั้ง/รุ่น ประเภท ก ประเภท ข
[ วัน ร อัตราที่ตั้ง
หรือ
รวม
(ระดับ 9 (ระดับ 8 บุคคล
รวมเงิน
ชม.
ขึ้นไป)
ลงมา) ภายนอก

120,000

รวมทั้งสิ้น

- ค่าเบี้ยเลี้ยง
5
- ค่าพาหนะ
5
- ค่าวัสดุ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ... (เข้าเล่มเอกสาร
สรุปงาน/วิจัย/พัฒนาฯ)

10
10

10
10

5
5

240
4 บ/กม.
5,000
21,000

สถานที่ดาเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย √ )
ราชการ



12,000
37,000
50,000

21,000

7. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ จานวน 13 ศูนย์
10. การประเมินผล
10.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
10.2 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
10.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเปูาหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
10.3.1 เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
- ร้อยละของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
80 %
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการทดสอบสูงขึ้น
3%
10.3.2 เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
- ครูที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนาความรู้
80 %
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญ มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการเรียนรู้
และสามารถพัฒนาตนเองได้
80 %
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เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสอบถาม
2. แบบทดสอบ
3. แบบบันทึกนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน
4. แบบสังเกต

10.5. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
10.5.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดาเนินการ
10.5.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
2. พิจาณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) นักเรียนในสังกัดมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)สูงขึ้น ร้อยละ 3
2) สถานศึกษาในสังกัดมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดชั้น ม.1–ม.3 เพื่อนาไป
วางแผนปรับปรุงผู้เรียนรายบุคคลและการเรียนการสอนของโรงเรียนก่อนนักเรียนเลื่อนชั้นในระดับที่สูงขึ้นและ
นาไปใช้ในการประเมินตนเองของสถานศึกษา
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มี ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดชั้น ม.1-ม.3 เพื่อนาไปเป็นข้อมูลสาหรับใช้ในกระบวนการตัดสินใจด้านนโยบายและ วางแผนพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษารวมทั้งกาหนดเปูาหมายและทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในภาพรวมทั้งใน ระดับ
สถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย)
ศึกษานิเทศก์
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

(……………………………………)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
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ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

(นายอานันท์ รองพล)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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หน่วยงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานภาษาอังกฤษสู่สากล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ข้อที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 20 ปี ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ชุดโครงการของสพฐ. ข้อที่ 10 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นและสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
สนองยุทธศาสตร์ ศธ./กลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สนองคารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS/ARS) ..................................................
สนองตัวชี้วัดความสาเร็จ ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นและสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
สนองจุดเน้น สพม.30 ข้อ ...........................................................................
มาตรฐานเขตพื้นที่ .................................................................................
ลักษณะโครงการ / งาน (  ) ต่อเนื่อง
(
) ใหม่
1. หลักการและเหตุผล
สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง เป็นสังคมแห่งยุคข้อมูลข่าวสาร ความจาเป็นของการใช้
ภาษาอังกฤษจึงมีมากขึ้นโดยลาดับ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบ
ให้การจัดระบบการศึกษาเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะที่เป็นภาษาสากลที่ต้องใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน การประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ พัฒนาหลักสูตร วิธีการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของตนเอง และเทคนิคใน
การถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนไปยังผู้เรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และผู้เรียนก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการเรียนรู้ และ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั่วโลกให้ทันสมัยและเหมาะสม
เพื่อการพัฒนาตนเอง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติเป็นลาดับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 จึงเห็นสมควรจัดทาโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานภาษาอังกฤษสู่สากล เพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบความสามารถภาษาอังกฤษของคนไทย
2.2 เพื่อปรับทัศนคติและเปิดโลกทัศน์ในการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้กว้างขึ้นและสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเองให้สูงขึ้น
2.3 เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบในรูปแบบต่างๆ ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ทุกโรงเรียน
3.1.2 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จานวน 500 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนที่ เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษของคนไทยและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2
นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนา สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น
3.2.3 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.วิธีดาเนินการ
ที่
รายการ
1 Plan : การวางแผน
- ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม
- กาหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
- เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2 Do : การดาเนินงาน
2.1 การจัดค่ายภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนเพื่อ
การสื่อสารและเตรียมความพร้อมสอบ O-NET
2.2 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด-อ่านเขียน)
2.3 การส่งเสริมการดาเนินงานพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ
3 Check : กากับ/ติดตาม/ตรวจสอบและนิเทศ
- สังเกต, สอบถาม
- นิเทศ, เสวนา
4 Act : ทบทวน/ปรับปรุง
- เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
มี.ค.-เม.ย.60
-

ผู้รับผิดชอบ
ศน.ศศิธร / ศูนย์ ERIC

ก.ค.60

200,000

ศน.ศศิธร / ศูนย์ ERIC

ก.ค.60

20,000

ศน.ศศิธร / ศูนย์ ERIC

พ.ค.-ก.ย.60

51,800

ศน.ศศิธร

ส.ค.-ก.ย.60

34,800-

ศน.ศศิธร / ศูนย์ ERIC

ก.ย.60

-

ศน.ศศิธร

5. ระยะเวลาดาเนินการ
มีนาคม – กันยายน 2560
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6. งบประมาณที่ใช้
6.1 แหล่งงบประมาณ งบดาเนินงาน จานวน 306,600 บาท ดังรายละเอียดดังนี้
กิจกรรม/ขั้นตอนการเนินงาน

แหล่งงบประมาณแผนงาน................
ผลผลิต.....
งาน/โครงการ.....
กิจกรรม.......
271,800
34,800
306,600

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

รวม
271,800
34,800
306,600

6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
กิจกรรมที่ 1 จัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET
วัตถุประสงค์ จัดค่ายนักเรียน ม.3 และ ม.6 จานวน 500 คน
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
ครั้ง/
รุ่น

ค
ประเภท ก
(ระดับ 9
ขึ้นไป)

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
จานวน (คน)
วั
อั
ร สถานที่ดาเนินการ
อัตรา รวมเงิน (ใส่เครื่องหมาย √
ประเภท ข
รวัน
[
หรื
อ
ที่ตั้ง
รวม
(ระดับ 8 บุคคล
)
ชม.
ลงมา)
ภายนอก
ร
ราชการ

รวมทั้งสิ้น

4

200,000



8
12
600
57,600
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
500
2
80
80,000
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
500
4
25
50,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเช่าที่พัก
- ค่าพาหนะ
1
4
3,100 12,400
- ค่าวัสดุ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)
หมายเหตุ จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) 3 ศูนย์ดาเนินการดังนี้
ศูนย์ ERIC โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จัดค่ายฯ 2 ค่ายๆละ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท
ศูนย์ ERIC โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดค่ายฯ 1 ค่ายๆละ 50,000 บาท
ศูนย์ ERIC โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จัดค่ายฯ 1 ค่ายๆละ 50,000 บาท
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กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการใช้ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ด้วยกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
ครั้ง/
รุ่น

ค
ประเภท ก
(ระดับ 9
ขึ้นไป)

จานวน (คน)
ประเภท ข
(ระดับ 8 บุคคล
ลงมา)
ภายนอก

[

รวม

รวัน
หรือ
ชม.

วั
อัตรา
ที่ตั้ง

อั
ร สถานที่ดาเนินการ
รวมเงิน (ใส่เครื่องหมาย √

)
ราชการ

รวมทั้งสิ้น

1

- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าวัสดุ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ …ค่าสถานที่.....

40

40

1

400

20,000
16,000

150

150

1

25

4,000

ร
เอกชน

แ



กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กากับ ติดตาม และส่งเสริมการดาเนินงานพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์ จัดการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้, นิเทศ กากับติดตาม
การดาเนินงานของโรงเรียน และ เข้าร่วมการประชุมอบรมพัฒนาต่างๆ
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)

รวมทั้งสิ้น

ครั้ง/
รุ่น

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ.
ค
จานวน (คน)
ประเภท ก
ประเภท ข
[
(ระดับ 9
(ระดับ 8
บุคคล
รวม
ขึ้นไป)
ลงมา)
ภายนอก

2560
รวัน
หรือ
ชม.

วั
อัตรา
ที่ตั้ง

8

อั
รวมเงิน

ร สถานที่ดาเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย √ )

86,600

ร
ราชการ เอกชน


- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน

90

2

150

27,000

90
20

4
1

35
240

12,600
4,800

- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง

1

12,200
30,000

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)
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7. สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)
10.การประเมินผล
10.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
10.2 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
10.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเปูาหมาย
ตัวชี้วัด
10.3.1 เชิงปริมาณ
- ร้อยละของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการทดสอบสูงขึ้น
10.3.2 เชิงคุณภาพ
- ครูที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนาความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญ มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
และสามารถพัฒนาตนเองได้
10.4 เครื่องมือประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3
2. จานวนครูที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
นาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
80 %
3%
เชิงคุณภาพ
80 %
80 %
เครื่องมือที่ใช้

1. แบบสอบถาม
2. แบบทดสอบ
3. แบบบันทึกนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน
4. แบบสังเกต

10.5. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
10.5.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดาเนินการ
10.5.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
2. พิจาณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมและ
สามารถถ่ายทอดผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ไปสู่ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
3. นักเรียนมีทัศนคติและเปิดโลกทัศน์ในการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนกว้างขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารและสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเองให้สูงขึ้น
ผู้เสนอโครงการ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม)
ศึกษานิเทศก์

(นายกฤตวิทย์ สิริพงศ์พิศุทธิ)์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ

(นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์)
รองผอ.เขต ผู้รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ

(นายอานันท์ รองพล)
รองผอ.เขต ผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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หน่วยงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ข้อที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 20 ปี ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนกระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1 หลักสูตรและบวนการเรียน
ชุดโครงการของ สพฐ. ข้อที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชาโดยรวม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
ลักษณะโครงการ
(/) ต่อเนื่อง ( ) ใหม่
หลักการและเหตุผล
คณิตศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่าง
มีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทาให้
สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547 : 1)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 ว่าด้วยการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าด้วยผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด
กระบวนการจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการคิดคานวณ การแก้โจทย์ปัญหาและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคน ได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสมได้ตลอดชีวิตและตามศักยภาพ ให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์
เพียงพอที่จะสามารถนาความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จาเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่ง
ต้องสามารถนาไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และเป็นพื้นฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดาเนินการ
ตามนโยบายเร่งด่วน 6 เรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยการเร่งฟื้นฟูการท่องสูตรคูณ คณิตคิดเร็ว
และท่องอาขยาน เป็น 1 ใน 6 นโยบายเร่งด่วนด้วย ทั้งนี้ ในเรื่องคณิตคิดเร็ว ได้มีการจัดทาสื่อให้โรงเรียนนาไปใช้
และรายงานผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน ซึ่งประกอบด้วย แบบฝึกคิดเลขเร็ว 5 ระดับ และการคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย(เวทคณิต) เผยแพร่ทั้งในรูปเอกสารให้ดาวโหลด และ VTR เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดคานวณเลขได้
คล่องแคล่ว รวดเร็วและถูกต้องแม่นยา ซึ่งนับว่ามีความสาคัญยิ่ง เพราะความสามารถในการคิดคานวณ เป็น
ความสามารถขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่ต้องใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อให้ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น
ความสามารถในการคิดคานวณจึงต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียนตั้งแต่เด็กโดยบูรณาการเข้ากับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
จากเหตุผลและความสาคัญดังกล่าว จึงได้ทาโครงการ “คณิตเร็ว” ขึ้น เพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการคิด
คานวณเลขได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยา และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานเรื่องการท่องสูตรคูณ การคิดเลขในใจ และการคิดเลขเร็ว
2. เพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3
เปูาหมาย
เชิงปริมาณ
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในสังกัด
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (
O-NET) เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
- โรงเรียนในสังกัดดาเนินงานตามนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
นักเรียน
วิธีการดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่ กิจกรรมหลัก
1 ประชาสัมพันธ์นโยบายการท่องสูตรคูณ การคิดเลขเร็ว ให้ทุกโรงเรียนใน
สังกัด ดาเนินการในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และเอกสารหนังสือ
ราชการ
2 จัดซื้อวัสดุในการจัดทาเอกสารแบบฝึกคิดเลขเร็ว ระดับ 5 แบบการคิดเลข
เร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) แบบฝึกเทคนิคคานวณโดยใช้สมบัติและ
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ และ จัดทารูปแบบการรายงานผลการ
ดาเนินงานให้โรงเรียนในสังกัดนาไปใช้
3 จัดทาปฏิทินการนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย
4 นิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงานของสถานศึกษาทุกโรงเรียนใรเรื่อง
4.1 การจัดกิจกรรมการท่องสูตรคูณ
4.2 การใช้แบบฝึกคิดเลขในใจระดับ 1-5 และแบบฝึกเทคนิคการคานวณ
โดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
4.3 การใช้เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) หรือเทคนิคอื่นๆ
5 คัดเลือกสถานศึกษาที่ดาเนินงานได้ประสบผลสาเร็จ
6 สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
พ.ย. 59
ม.ค. 60

หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
นางกาญจน์สุดา
จีรภัทร์อติชัย

ม.ค.-เม.ย.60

เม.ย.60
พ.ค.-ก.ค.60

ก.ค.-ส.ค.60
ก.ย.60

ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
1 ต.ค. 59
– 30 ก.ย. 60
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และโรงเรียนในสังกัด สพม.30
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งบประมาณ
จานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) งบ สวก.จัดสรร (แผนงานพื้นฐาน ข้อ 11)

งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
กิจกรรมสร้างข้อสอบ PISA 2 วัน

ครั้ง/
รุ่น

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
วัน
จานวน (คน)
หรือ
ประเภท ประเภท
อัตรา
ก
ข
ชม.
ที่ตั้ง
บุคคล
รวม
(ระดับ 9 (ระดับ 8 ลง ภายนอก
ขึ้นไป)

สถานที่ดาเนินการ
รวมเงิน

ราชการ เอกชน

มา)

รวมทั้งสิ้น

(ใส่เครื่องหมาย
√)

20,000

งบรายจ่าย
1. โครงการ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ค่าใช้จ่ายในประเทศ

- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเช่าที่พัก
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง

/

18

18

2

2

2

2

18

18

240

8,640

1,500
4 บ/
กม.

1,500
9,860

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)
ใบเกียรติบัตร

20,000

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ทั้งนี้ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ระยะเวลาดาเนินการ
2. การให้ความร่วมมือของสถานศึกษาในการรายงานผลการดาเนินงาน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. การนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงานในห้วงเวลาที่เหมาะสม
2. การติดตามการรายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดอย่างต่อเนื่อง
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ค่าเปูาหมาย
ร้อยละ 3
ร้องละ 100
ร้อยละ 100

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีทักษะในการคิดคานวณทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น
2. นักเรียนเห็นความสาคัญและเข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
3. โรงเรียนดาเนินงานตามนโยบายได้ประสบผลสาเร็จเป็นแบบอย่างได้
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย เบอร์โทรศัพท์ 09 1779 2638
E-mail : kansudac149@gmail.com
การอนุมัติโครงการ
ผู้เสนอโครงการ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย)
ศึกษานิเทศก์

(…………………………………………)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ

(นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์)
รองผอ.เขต ผู้รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ

(นายอานันท์ รองพล)
รองผอ.เขต ผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)
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หน่วยงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ข้อที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ 20 ปี ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ชุดโครงการของ สพฐ. พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ - ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ,6 ของผลการทดสอบระดับชาติ
ขัน้ พืน้ ฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชาโดยรวม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
สนองยุทธศาสตร์ ศธ./กลยุทธ์ สพฐ………………………………………………………………………………………………….
สนองคารับรองการปฏิบัติราชการ(KRS/ARS) …………………………………………………………………………….
สนองตัวชี้วัดความสาเร็จข้อ…………………………………………………………………………………………………………..….
สนองจุดเน้น สพม.30 ข้อ……………………………………………………………………………………………………………………
มาตรฐานเขตพื้นที่………………………………………………………………………………………………………………………………
ลักษณะโครงการ/งาน ( √ ) ต่อเนื่อง
( ) ใหม่
1.หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลาย การอ่านหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งน้อยลง
สาเหตุมีอยู่หลายประการ นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดี ไม่ ตรงกับความสนใจ การขาดแรงจูงใจและแรง
กระตุ้นให้เห็นความสาคัญของการอ่าน ตลอดจนนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานที่ดังนั้นการอ่านหนังสือจน
เกิดเป็นนิสัย จาเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นเร่งด่วนในการขับเคลื่อน การดาเนินงานส่งเสริมการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนให้บรรลุผลตามนโยบายทศวรรษแห่งการอ่าน ของประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนา
ในระดับสากลกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศเจตนารมณ์ให้ปี “2549 เป็นปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน ”
เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ้นและทาให้การดาเนินการตามเจตนารมณ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดาเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาโดยตลอด
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันดังนั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาในระดับพื้นที่ จึงได้จัดทา
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างความตระหนักสร้างแรงจูงใจ
และกระตุ้นให้สถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นความสาคัญของการอ่าน เร่งรณรงค์จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านให้มากขึ้นสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ประกาศให้ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25

60

หน้า

| 94

แห่งการอ่าน เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดของเขตพื้นที่และ
โรงเรียนให้สอดคล้องเป็นไปตาม “แนวทางการดาเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2557-2561” และส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้การอ่านเป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาความรู้และพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทาโครงการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2 .1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนให้เป็นไปตามเปูาหมายการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน พ.ศ. 2557-2561 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 เพื่อติดตามและประเมินความยั่งยืนโรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ
2.3 เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานในรูปแบบเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน
2.4 เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้ใช้โปรแกรม
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC library Automation System) ในการบริหารจัดการห้องสมุด
3.เป้าหมาย
3.1เชิงปริมาณ
3.1.1โรงเรียนในสังกัด สพม .30 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนให้
เป็นไปตามเปูาหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน พ .ศ. 2557-2561 ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ 100
3.1.2โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนให้
เป็นไปตามเปูาหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน พ .ศ. 2557-2561 ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ 100
3.1.3โรงเรียนอ่านสร้างสุข ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนให้เป็นไปตาม
เปูาหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน พ .ศ. 2557-2561 ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ 100
3.1.4โรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านใน
โรงเรียนให้เป็นไปตามเปูาหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน พ .ศ. 2557-2561 ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ 100
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1โรงเรียนในสังกัด สพม .30 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนให้
เป็นไปตามเปูาหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน พ .ศ. 2557-2561 ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2.2โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนให้
เป็นไปตามเปูาหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน พ .ศ. 2557-2561 ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2.3โรงเรียนอ่านสร้างสุข ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนให้เป็นไปตาม
เปูาหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน พ .ศ. 2557-2561 ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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3.2.4โรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านใน
โรงเรียนให้เป็นไปตามเปูาหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน พ .ศ. 2557-2561 ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ขั้น P : Plan
- ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม
- กาหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
- เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2. ขั้น D : Do ดังนี้
2.1 คัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด จานวน 5
โรงเรียน
2.2 ประกวดกิจกรรม ได้แก่
1) โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
2) ผู้บริหารรักการอ่าน
3) ครูรักการอ่าน (ครูผู้สอน)
4) ครูบรรณรักษ์ดีเด่น หรือครูที่รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียน
5) นักเรียนรักการอ่าน (แบ่งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
6) ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (แบ่งระดับ ม.ต้น และ
ม.ปลาย)
7) หนังสือเล่มเล็ก (แบ่งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
3. ขั้น C : Check : นิเทศ กากับ ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผล (ประเมินความยั่งยืน)
- โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในสังกัด 2 โรงเรียน ต่างสังกัด
(สพม.31 นครราชสีมา จานวน 1 โรงเรียน คือโรงเรียนเกล็ดลิ้น
วิทยา อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา)
- โรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน จานวน 5 โรงเรียน
- โรงเรียนอ่านสร้างสุข จานวน 1 โรงเรียน
- โรงเรียนทั่วไป 29 โรงเรียน
4. ขั้น A : Act = ทบทวน/ปรับปรุง
- สรุป รายงานผลการจัดกิจกรรม
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม

ระยะเวลา
พฤษภาคม 2560

ผู้รับผิดชอบ
นางถาวร จิวาลักษณ์
และคณะ

มิถุนายน 2560
ถึง
กรกฎาคม 2560

นางถาวร จิวาลักษณ์
และคณะ

พฤษภาคม 2560 นางถาวร จิวาลักษณ์
ถึง
และคณะ
กรกฎาคม 25601

สิงหาคม 2560

นางถาวร จิวาลักษณ์
และคณะ
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แนวทางการดาเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
30 มีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้ โดยได้รับจัดสรร
งบประมาณ จานวน 60,000 บาท มีกิจกรรมที่ต้องดาเนินการ ดังนี้
1.เขตพื้นที่การศึกษาดาเนินงาน 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1.1 ดาเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด จานวน 30,000 บาท
1.2 ดาเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด จานวน 30,000 บาท
2.เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของศึกษานิเทศก์ ได้แก่ นิเทศ ติดตาม ประเมินความยั่งยืนของโรงเรียน
ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
3. ดาเนินการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนให้เป็นไปตามเปูาหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน พ.ศ. 2557-2561 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
3.1 ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนกาหนดกิจกรรมรักการอ่านโดยให้นักเรียนใช้เวลานอกเวลาเรียนในการอ่าน
หนังสือ เฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 60 นาที
3.2 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการใช้ห้องสมุดในการจัดการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. รายงานผลการดาเนินงานการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเชิงปริมาณและคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560 และ
แผนการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 ภายในเดือนสิงหาคม 2560
5. ยกระดับคุณภาพห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต ได้แก่
5.1 ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบตามแบบประเมิน พร้อมสรุปรายงานผลการประเมิน
ส่งให้สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 จานวน 2 โรงเรียน
5.2 คัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการเป็นเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนเพื่อสนับสนุนงบประมาณ จานวน 5 โรงเรียน
และส่งรายชื่อพร้อมรายละเอียดให้สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ภายในเดือนพฤษภาคม 2560
5.3 พัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียน อย่างน้อยร้อยละ 60 ให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ .(OBEC library Automation
System) ในโรงเรียนและการเก็บสถิติผู้เข้าใช้ห้องสมุดอย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อยร้อยละ 60
5.5 รายงานผลการดาเนินการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในเขตพื้นทีการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 และ
กาหนดแผนการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 ภายในเดือนสิงหาคม 2560
โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ/โรงเรียนอ่านสร้างสุข/โรงเรียนเครือข่ายห้องสมุด มีแนวทางการดาเนินงาน
ดังนี้ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 80,000 บาท มีกิจกรรมที่ต้องดาเนินการ ดังนี้
1. โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดาเนินงานพัฒนาและประเมินตนเองให้มีความพร้อมและมี
ศักยภาพโดยเฉพาะด้านบุคลากรที่จะได้รับการประเมินให้เป็นแม่ข่ายเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและระดับจังหวัด รวมทั้งจัดกิจกรรมรักการอ่านโดยให้นักเรียนใช้เวลานอกเวลาเรียนในการอ่านหนังสือ
เฉลี่ยย่างน้อยวันละ 60 นาที และมีบันทึกการอ่านที่ชัดเจน
2. โรงเรียนอ่านสร้างสุข ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาของ สสส .
ให้ดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนรักการอ่านในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
3. โรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากเขตพื้นที่การศึกษา ที่ประสงค์
ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน เพื่อร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้ดาเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
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4. รายงานผลการดาเนินงานตามแบบสรุปผลการดาเนินงานโครงการที่ได้แนบมาพร้อมนี้ และรูปเล่มรายงาน
ผลการดาเนินงานโครงการ มายังกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
5. การใช้งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิต
5.ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 25 60 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
6.งบประมาณจานวน 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีกิจกรรมการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
6.1 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด โดยดาเนินการคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดจัด
กิจกรรมการประกวดจานวน 7 กิจกรรม นิเทศ กากับ ติตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด งบประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6.2 พัฒนาโรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ จานวน 1 โรงเรียน คือโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลา
ภิเษก) จัดสรรให้กับโรงเรียนดาเนินการตามแล้วทาง 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
6.3 โรงเรียนอ่านสร้างสุข ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาของ
สสส. จานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก จัดสรรให้กับโรงเรียนดาเนินการตาม
แนวทาง 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
6.4 พัฒนาโรงเรียนเครือข่ายห้องสมุด จานวน 5 โรงเรียน ๆ ละ 10,000 บาท จัดสรรให้กับโรงเรียน
ดาเนินการตามแนวทาง 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ได้แก่ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา โรงเรียนนายางกลัก
พิทยาคม โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา และโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
กิจกรรม 6.1 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร
ในการจัดทาสื่อ วัตกรรม ส่งเสริมการอ่าน การเขียน ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
งบประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) เปูาหมาย ผู้บริหาร รองผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัด
จานวน 37 โรงเรียนและคณะกรรมการตัดสินและประเมิน จานวน 65 คน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้น P : Plan
2. ขั้น D : Do
3. ขั้น C : Check
4. ชั้น A : Act
รวม (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

แหล่งงบประมาณ
ผลผลิต
งาน/โครงการ
3,720
46,500
7,000
2,780
60,000

รวม
กิจกรรม
3,720
46,500
7,000
2,780
60,000
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6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ขั้น D : Do จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)

ครั้ง/
รุ่น

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
วัน
จานวน (คน)
หรือ
ประเภท ประเภท
อัตรา
ก
ข
ชม.
ที่ตั้ง
บุคคล
รวม
(ระดับ 9 (ระดับ 8 ลง ภายนอก
ขึ้นไป)

รวมทั้งสิ้น 3,720 บาท

สถานที่ดาเนินการ
รวมเงิน

(ใส่เครื่องหมาย
√)
ราชการ เอกชน

มา)

1

งบรายจ่าย 3,720 บาท
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ดาเนินงาน (กลุ่มเปูาหมาย ครูโรงเรียนต้นแบบ 2
โรงเรียน โรงเรียนเครือข่าย 5 โรงเรียน ๆ ละ 2
คน ผอ.เขต กลุ่มนิเทศ และศึกษานิเทศก์ที่
รับผิดชอบ)
- ค่าใช้จ่ายในประเทศ

10

- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเช่าที่พัก
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)

-

10

1

3,720

10

10

1

2,400

7

7

1

1,320

ใบเกียรติบัตร

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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6.3 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ขั้น D : Do จัดประกวดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด

งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)

ครั้ง/
รุ่น

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
วัน
จานวน (คน)
หรือ
ประเภท ประเภท
อัตรา
ก
ข
ชม.
ที่ตั้ง
บุคคล
รวม
(ระดับ 9 (ระดับ 8 ลง ภายนอก
ขึ้นไป)

รวมทั้งสิ้น 46,500 บาท
งบรายจ่าย 46,500 บาท
1. ประกวดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านและพัฒนาห้องสมุด ได้แก่
1.1 โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุด แบ่งขนาดโรงเรียน 3 ประเภท
1) โรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนน้อยกว่า 500 คน
2) โรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ 501 –
1,499 คน
3) โรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ 1,500 คน
ขึ้นไป
1.2 ผู้บริหารรักการอ่าน (ประเภทเดี่ยว)
1.3 ครูรักการอ่าน (ครูผู้สอนทั่วไป) (ประเภท
เดี่ยว)
1.4 ครูบรรณรักษ์ดีเด่นหรือครูที่รับผิดชอบ
ห้องสมุดโรงเรียน (ประเภทเดี่ยว)
1.5 นักเรียนรักการอ่าน (ม.ต้น และ ม.ปลาย)
(ประเภทเดี่ยว)
1.6 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมกาอ่าน (ม.ต้น และ ม.
ปลาย) (ประเภททีม)
1.7 หนังสือเล่มเล็ก (ม.ต้น และ ม.ปลาย)
(ประเภททีม)
- ค่าใช้จ่ายในประเทศ

- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเช่าที่พัก
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)
กรอบรูป 40 อัน

สถานที่ดาเนินการ
รวมเงิน

(ใส่เครื่องหมาย
√)
ราชการ เอกชน

มา)

1
65

-

65

1

46,500

59

59

1

400

23,600

6

6

6

240

1,440

15

15

4

12,000

1

40

3,460

150

6,000
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หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6.4 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ขั้น C : Check กิจกรรม นิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (ประเมินความ
ยั่งยืน)
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)

ครั้ง/
รุ่น

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
วัน
จานวน (คน)
หรือ
ประเภท ประเภท
อัตรา
ก
ข
ชม.
ที่ตั้ง
บุคคล
รวม
(ระดับ 9 (ระดับ 8 ลง ภายนอก
ขึ้นไป)

รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท
งบรายจ่าย 7,000 บาท
กิจกรรมนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล (ประเมินความยั่งยืน)
โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียน ต้นแบบ 2 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา โรงเรียนโนนคูณ
วิทยาคารรัชมังคลาภิเษก เครือข่าย 5 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม โรงเรียนนา
หนองทุ่มวิทยา โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา และโรงเรียนชัยภูมิภักดี
ชุมพล
ประเมินโรงเรียนสังกัด สพม.31จังหวัด
นครราชสีมา 1 โรงเรียน คือโรงเรียนเกล็ดลิ้น
วิทยา อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
- ค่าใช้จ่ายในประเทศ

- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเช่าที่พัก
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)
กรอบรูป 40 อัน
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

สถานที่ดาเนินการ
รวมเงิน

(ใส่เครื่องหมาย
√)
ราชการ เอกชน

มา)

1
5

5

-

5

3

720

7,000

5

3

240

3,600

3

3,400
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6.5 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ขั้น A : Act สรุป รายงานผลการจัดกิจกรรม เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)

ครั้ง/
รุ่น

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
วัน
จานวน (คน)
หรือ
ประเภท ประเภท
อัตรา
ก
ข
ชม.
ที่ตั้ง
บุคคล
รวม
(ระดับ 9 (ระดับ 8 ลง ภายนอก
ขึ้นไป)

รวมทั้งสิ้น2,280บาท
งบรายจ่าย 2,280 บาท
สรุป รายงานผลการจัดกิจกรรม เสนอรายงาน
ผลการจัดกิจกรรม
- ค่าใช้จ่ายในประเทศ

สถานที่ดาเนินการ
รวมเงิน

(ใส่เครื่องหมาย
√)
ราชการ เอกชน

มา)

1
5

-

5

1

- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเช่าที่พัก
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)
สาเนาเอกสาร จัดทารูปเล่ม จานวน 10 เล่ม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

2,280

√

1,500

10

780

7. แหล่งงบประมาณ จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง
8.1.1 เปูาหมายอาจมาไม่ครบตามที่ระบุ
8.1.2 ระยะเวลาในการดาเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง
8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ดาเนินการตามแนวทางการประกาศของ สพฐ.
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9.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
9.1 เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัด สพม.30 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านในโรงเรียนให้เป็นไปตามเปูาหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน พ.ศ. 2557-2561 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านในโรงเรียนให้เป็นไปตามเปูาหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน พ.ศ. 2557-2561 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3. โรงเรียนอ่านสร้างสุข ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ในโรงเรียนให้เป็นไปตามเปูาหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน พ.ศ. 2557-2561 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. โรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านในโรงเรียนให้เป็นไปตามเปูาหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน พ.ศ. 2557-2561 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
9.2 เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกัด สพม.30 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านในโรงเรียนให้เป็นไปตามเปูาหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน พ.ศ. 2557-2561 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านในโรงเรียนให้เป็นไปตามเปูาหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน พ.ศ. 2557-2561 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
3. โรงเรียนอ่านสร้างสุข ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านใน
โรงเรียนให้เป็นไปตามเปูาหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน พ.ศ. 2557-2561 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. โรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านในโรงเรียนให้เป็นไปตามเปูาหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน พ.ศ. 2557-2561 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
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10. เครื่องประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เครื่องมือ
1. โรงเรียนในสังกัด สพม.30 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
แบบประเมินมาตรฐานห้องสมุด
การอ่านในโรงเรียนให้เป็นไปตามเปูาหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน พ.ศ. 2557-2561 ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านในโรงเรียนให้เป็นไปตามเปูาหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน พ.ศ. 2557-2561 ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. โรงเรียนอ่านสร้างสุข ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ในโรงเรียนให้เป็นไปตามเปูาหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน พ.ศ. 2557-2561 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
4. โรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านในโรงเรียนให้เป็นไปตามเปูาหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน พ.ศ. 2557-2561 ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1โรงเรียนในสังกัด สพม.30 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนให้เป็นไปตาม
เปูาหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน พ.ศ. 2557-2561 ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.2โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ สพม .30 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน
ให้เป็นไปตามเปูาหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน พ .ศ. 2557-2561 ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.3โรงเรียนอ่านสร้างสุข สพม .30 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนให้เป็นไป
ตามเปูาหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน พ .ศ. 2557-2561 ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.4โรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน สพม .30 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านใน
โรงเรียนให้เป็นไปตามเปูาหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน พ .ศ. 2557-2561 ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12.หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.30
13.ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์/อีเมล์
นางถาวร จิวาลักษณ์ เบอร์โทรศัพท์0819761834 E-mail : tarvonjivalak@gmail.com
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14. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ
( นางถาวร จิวาลักษณ์ )
ศึกษานิเทศก์

ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบโครงการ
( นายกฤตวิทย์ สิริพงศ์พิศุทธิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย)
ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ
ลงชื่อ
(นายชัยวัฒน์

ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร)
ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้เห็นชอบโครงการ
ตั้งพงษ์)

ลงชื่อ
(นายอานันท์

ผู้เห็นชอบโครงการ
รองพล)

รอง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
รอง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผู้รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายปราโมทย์ ภูมิพันธุ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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หน่วยงาน กลุ่มงาน...กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา............
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
30
โครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยตามแนวพระราชดาริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9“การเสริมสร้างทักษะการคิด
วิเคราะห์ผ่านกิจกรรม (Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย”
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ข้อที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ 20 ปี ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ชุดโครงการของ สพฐ.ที่ 2พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ,6 ของผลการทดสอบระดับชาติ
ขัน้ พืน้ ฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชาโดยรวม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
สนองยุทธศาสตร์ ศธ./กลยุทธ์ สพฐข้อ 1หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
สนองคารับรองการปฏิบัติราชการ(KRS/ARS) KRS
สนองตัวชี้วัดความสาเร็จข้อ ข้อตัวชี้วัดที่ 1.8
สนองจุดเน้น สพม.เขต 30 จุดเน้นที่ 1นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล
มาตรฐานเขตพื้นที่ ด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามกลักสูตร
ลักษณะโครงการ/งาน ( ) ต่อเนื่อง
( √ ) ใหม่
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐบาลมียุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ โดยยึดแนวทาง ”ศาสตร์พระราชา” แห่งพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางหลักและวาระสาคัญของชาติ โดยกาหนดกรอบยุทธศาสตร์
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ด้านความมั่นคง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธี
ระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ได้กาหนดจุดเน้นเชิงนโยบายและโครงการสาคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดย
ในด้านที่ 1 (ด้านการมั่นคง) แนวทางหลักข้อ 1.1 กาหนดให้โครงการการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ
สอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถานบันพระมหากษัตริย์เป็นจุดเน้นเชิงนโยบายและโครงการสาคัญ
นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมนาพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่มีใจความว่า "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน
2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้
นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง และมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่
ดี (Character Education)” อีกทั้ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงมีพระราชดารัสแสดงความห่วงใยการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับใส่เกล้าฯ นาไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์โดยปรับรายละเอียดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ กาหนดให้สถานศึกษาทุกระดับให้ความสาคัญกับการ
เรียนการสอนประวัติศาสตร์โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)
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เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี และเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชะนีนาถใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 85
พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญจึงได้
ดาเนินโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยตามแนวพระราชดาริของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9“การเสริมสร้างทักษะการ
คิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม ( Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้น
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทย
ความเป็นไทยความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้รับการฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม Active Learning และได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เกิดความรักและความภูมิใจใน
ชาติไทย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูผู้สอนสาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือครู
ผู้นากิจกรรมเสริมหลักสูตร มีรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เสริมสร้างทักษะ
การคิดวิเคราะห์ โดยผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมแบบ Active Learning
2.2 เพื่อขับเคลื่อนให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยตาม
แนวทางกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม ( Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ชาติไทย” ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. เปูาหมาย
3.1ด้านปริมาณ
3.1.1 ครูผู้สอนสาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จานวน
37 โรงเรียนๆ ละ 2 คน จานวน 74 คน คณะทางาน 6 คน รวม 80 คน เข้ารับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทยตามแนวพระราชดาริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 “การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม ( Active Learning)
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย”
3.1.2 “โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์” จานวน 1 โรงเรียน ขยายผลการตัด
กิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม ( Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย” ได้แก่นักเรียนอย่างน้อย 100 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความรู้ความเข้าใจการสร้าง
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อาเซียนผ่าน
เอกสารสื่อการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้วิชาภูทิศาสตร์และวิชาประวัติศาสตร์ จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยตามแนวพระราชดาริของสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่
9 “การเสริมสร้าง
ทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม ( Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย”ที่แสดงออกถึงความจง
รักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
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4. วิธีการดาเนินการ
ที่
รายการ
1
Plan : การวางแผน
- ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม (จานวน 10
คน x ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม x อาหาร
กลางวัน / ค่าเดินทางและค่าวัสดุ)
- กาหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
- เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2
Do : การดาเนินงาน
2.1 กิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอนสาระ
ประวัติศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมในการเสริมสร้างทักษะการ
คิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม Active Learning การ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
2.2 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยตาม
แนวพระราชดาริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 “การ
เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม
(Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย”
3
Check : กากับ/ติดตาม/ตรวจสอบและนิเทศ
- สังเกต, สอบถาม
- นิเทศ, เสวนา
4
Act : ทบทวน/ปรับปรุง
- เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม (ค่า
วัสดุ)
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม

ระยะเวลา
มิ.ย. 60

งบประมาณ
3,000

มิ.ย.-ก.ค. 60

47,000

สิงหาคม 60

10,000

ส.ค.-ก.ย. 60

-

ก.ย. 60

3,000

60
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ผู้รับผิดชอบ

5. ระยะเวลาดาเนินการ มีนาคม – กันยายน 2560
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60

6. งบประมาณ จานวน จานวน 63,000 บาท
6.1 จาแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้
แหล่งงบประมาณ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ผลผลิต
งาน/
กิจกรรม
โครงการ
1. ………………………………………
1. ขั้น P : Plan…………………..
3,000
2. ขั้น D : Do…………………….
47,000
3. ขั้น C : Check………………
4. ขั้น A : Act………………….
3,000
63,000
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รวม
3,000
47,000
3,000
63,000

6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอนสาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ในการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม ( Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)

ครั้ง/
รุ่น

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
วัน
จานวน (คน)
หรือ
ประเภท ประเภท
อัตรา
ก
ข
ชม.
ที่ตั้ง
บุคคล
รวม
(ระดับ 9 (ระดับ 8 ลง ภายนอก
ขึ้นไป)

รวมเงิน

(ใส่เครื่องหมาย
√)
ราชการ เอกชน

มา)

รวมทั้งสิ้น

- ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเช่าที่พัก
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ...

สถานที่ดาเนินการ

47,000
9

2

600

10,800

80

2

120

19,200

80

4

30

9,600

2

2

500

2,000

1

4,600

4,600

1

800

800

√
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยตามแนว
พระราชดาริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 “การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม (Active Learning) การ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย”
- จัดสรรให้โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา (โรงเรียนต้นแบบ) ในการดาเนินการจัดกิจกรรม 10,000 บาท
7. สถานที่ดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
30 และโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ และคณะ
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. การประเมินผล
10.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
10.2 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
10.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเปูาหมาย
10.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเปูาหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
10.4.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของครูที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
80 %
2) ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการทดสอบทางการศึกษา
3%
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น
10.4.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
80 %
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม (Active Learning) และมีความ 80 %
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
10.4 เครื่องมือประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
2. จานวนครูที่เข้าร่วมโครงการการมีส่วนร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบทดสอบ
2. แบบสอบถาม
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10.5 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
10.5.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความร่วมมือของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
2.ระยะเวลาดาเนินการ
10.5.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
2. พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยใช้กิจกรรมรูปแบบ
“การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม ( Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย”
ครอบคลุมทุกระดับชั้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้แก่ครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์และมีแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
หลักสูตร
11.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่
สามารถจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย มุ่งเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ตามขั้นตอนและวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.3 นักเรียนมีตระหนักและมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
11.4 นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้นไปน้อยกว่าร้อยละ 3
ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ
( นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ)
ศึกษานิเทศก์
ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย)
ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายชัยวัฒน์ ตัง้ พงษ์)

ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบโครงการ
( นายกฤตวิทย์ สิริพงศ์พิศุทธิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร)
ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน
ลงชื่อ
(นายอานันท์

ผู้เห็นชอบโครงการ
รองพล)

รอง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
รอง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผู้รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายปราโมทย์ ภูมิพันธุ)์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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หน่วยงาน กลุ่มงานกิจการนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการ หารายได้ระหว่างเรียน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ข้อที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ 20 ปี ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ชุดโครงการของ สพฐ. พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ …………………………………………………………………………………………………………………….
สนองยุทธศาสตร์ ศธ./กลยุทธ์ สพฐพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลการประเมินผล
สนองคารับรองการปฏิบัติราชการ(KRS/ARS) …………………………………………………………………………….
สนองตัวชี้วัดความสาเร็จข้อ…………………………………………………………………………………………………………..….
สนองจุดเน้น สพม.30 ข้อ……………………………………………………………………………………………………………………
มาตรฐานเขตพื้นที่………………………………………………………………………………………………………………………………
ลักษณะโครงการ/งาน ( √ ) ต่อเนื่อง
( ) ใหม่
---------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล (ถ้าเป็นโครงการต่อเนื่องให้อ้างถึงผลการประเมินของเดิมด้วย)
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจัดให้มีการปฎิรูปการศึกษา และการเรียนรู้โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษา
ในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน โดยให้องค์กรภาคประชาสังคมภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง ซึ่งจะครอบคลุมผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
รวมถึงเด็กพิการและด้อยโอกาสจะได้มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไปโดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน
และการคิด เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษา ระดับสูง และโลกของการทางาน นั้น เพื่อเป็นการสนับสนุน
นโยบายดังกล่าว สานักอานวยการจึงจัดโครงการส่งเสริมให้นักเรียนทางานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
ปี 2559 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วไป รวมทั้งนักเรียนที่ยากจน ด้อยโอกาส และพิการ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
ได้มีโอกาสทางานที่เหมาะสมในหน่วยงานราชการช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อให้นักเรียนดังกล่าวนารายได้จากการ
ทางานไปใช้เป็นทุนการศึกษา ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง นอกจากนั้นยัง
ทาให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกวินัย ความรับผิดชอบ และการตรงต่อเวลา เสริมสร้างให้นักเรียน
และครอบครัวมี
ความเข้มแข็ง เตรียมพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการทางาน ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้มอบให้สานักอานวยการจัดโคตรงการส่งเสริมให้นักเรียนทางานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน มา
ตั้งแต่ปี 2547 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นประจาทุกปี ภายใต้เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่นักเรียนที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้าทางาน คนละ 300 บาท/วัน (ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงได้เล็งเห็นความสาคัญของการมีรายงได้นักเรียน
ในช่วงปิดภาคเรียน จึงได้ดาเนินการจัดทาโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ประจาปี 2560 ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อให้แก่นักเรียน
2.2เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการทางานจริง และเตรียมตัวเข้าสู่การทางานในอนาคต
2.3เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกวินัย ความรับผิดชอบ และการตรงต่อเวลา
2.4เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ในช่วงภาคเรียน ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง เห็นคุณค่าของเงิน
คุณค่าของงานและมีความภาคภูมิใจการพึง่ ตนเอง
3.เป้าหมาย
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางทุกโรงเรียน ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงจากการทางาน และได้เตรียมตัวเข้าสู่การทางานในอนาคต
3.1.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย เห็นคุณค่าของเงิน ของงาน มากขึ้น
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงจากการทางาน และได้เตรียมตัวเข้าสู่การทางานในอนาคต
มากขึ้น
3.2.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มากขึ้น
4. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนกิจกรรม
ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ขั้นเตรียมการ ( P )
กลุ่มส่งเสริม
-ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม
ก.พ.2560
การจัด
-กาหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
การศึกษา
-เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
ขั้นดาเนินการ (D )(ต้องแสดงรายละเอียด)
-ขออนุมัติโครงการ
ก.พ.2560กลุ่มส่งเสริม
-ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม
มี.ค.2560
การจัด
-แต่งตั้งคาสั่งผู้รับผิดชอบ
มี.ค.2560
การศึกษา
-ดาเนินการ
มี.ค.-30เมย.
ขั้นติดตาม/ประเมินผล (C )
2560
นิเทศและติดตาม
มี.ค.-30เมย.
กลุ่มส่งเสริม
2560
การจัด
ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (A)
การศึกษา
เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม
พ.ค.2560
กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา
5. ระยะเวลาดาเนินการ มีนาคม – 30 เมษายน 2560
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6. งบประมาณ270,000 บาท
6.1 จาแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
ครั้ง/
รุ่น

ค
ประเภท ก
(ระดับ 9
ขึ้นไป)

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
จานวน (คน)
วั
อั
รสถานที่ดาเนินการ
วั
น
อั
ต
รา
รวมเงิ
น
(ใส่ครื่องหมาย √ )
ประเภท ข
บุ
ร
หรือ
ที่ตั้ง
(ระดับ 8
บุคคล รวม
ร
แ
ชม.
ลงมา)
ภาย
ราชการ เอกชน
นอก

รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่าย.................
1. โครงการ........................................
ค่าใช้จ่ายในประเทศ
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)

5

6

- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าวัสดุ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าตอบแทน)

ค
180

180

1
5 วัน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

5
300

3
5
270,000
5
270,000

7. สถานที่ดาเนินการโรงเรียนสังกัดขนาดกลางและขนาดเล็ก
8. ผู้รับผิดชอบโครงการนางพิมลพัชร์พลศักด์ และ คณะ
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
10. การประเมินผล
แบบสอบถามและการสังเกตุ
10.1 เครื่องชี้วัดและเกณฑ์
10.2.ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
10.3 เชิงปริมาณ
-นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงจากการทางาน และได้
เตรียมตัวเข้าสู่การทางานในอนาคต

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
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-นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย เห็นคุณค่าของเงิน ของ
งาน มากขึ้น
10.4 เชิงคุณภาพ
-นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงจากการทางาน และได้
เตรียมตัวเข้าสู่การทางานในอนาคต
-นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย เห็นคุณค่าของเงิน ของ
งาน มากขึ้น

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

10.5 เครื่องมือประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของนักเรียนที่ทางานหารายได้ระหว่างเรียน

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม
สังเกตุการณ์

10.6 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
10.6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
- เงินเบิกไม่ทันความต้องการของนักเรียน
- นักเรียนต้องต้องทางานหารายได้ระหว่างเรียนมีมาก
10.6.2แนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ให้ครูที่รับผิดชอบสารองจ่ายก่อน
- ครูคัดเลือกนักเรียนตามเกณฑ์ที่ทางสานักงานคณะกรรมการการศึกษากาหนด
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ฝึกวินัย ความรับผิดชอบ และการตรงต่อเวลา
11.2. นักเรียนได้ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง หารายได้ด้วยตนเอง เห็นคุณค่าของเงิน คุณค่าของงาน
เกิดครามภาคภูมิใจในการพึ่งตนเอง
11.3. นักเรียนและครอบครัวมีความเข็มแข็ง มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกแห่ง
การทางาน
ผู้เสนอโครงการ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นายสมศักดิ์ ไปรเวทย์)
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

(นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร)
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
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ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายเสรี ปลอดโคกสูง)
รองผอ.เขต ผู้รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

(นายอานันท์ รองพล)
รองผอ.เขต ผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 30
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หน่วยงาน กลุ่มงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการ พัฒนาความเข้มแข็งการดาเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 1 ความมั่นคง
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ข้อที่ 5 ความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ 20 ปี ข้อที่ 5 พัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ชุดโครงการของ สพฐ. แผนชุดโครงการที่ 5 ระบบแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนละลดพฤติกรรมเสี่ยง
สนองยุทธศาสตร์ ศธ./กลยุทธ์ สพฐข้อ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สนองคารับรองการปฏิบัติราชการ(KRS/ARS) ข้อ 38, 39
สนองตัวชี้วัดความสาเร็จข้อยุทธศาสตร์ที่ 4 ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาค้นพบความถนัดความสนใจ และ
มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
สนองจุดเน้น สพม.30 ข้อ1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
มาตรฐานเขตพื้นที่………………………………………………………………………………………………………………………………
ลักษณะโครงการ/งาน ( √ ) ต่อเนื่อง
( ) ใหม่
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล (ถ้าเป็นโครงการต่อเนื่องให้อ้างถึงผลการประเมินของเดิมด้วย)
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายและมาตรการให้สถานศึกษาดาเนินงานระบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ด้วยการใช้กระบวนการแนะแนวเป็นแกนกลางในการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ปูองกัน และแก้ไขปัญหา ให้รู้จักตนเอง มีทักษะชีวิต และเลือกอาชีพเพื่อการมีงานทา ซึ่งเป็นการสร้าง
ความมั่นคงให้ประเทศชาติด้วยการพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จากนโยบายดังกล่าวจึงจาเป็นที่จะต้องสร้าง
ความเข้าใจให้ความรู โดยครูผู้สอนแนะแนว บุคลากรทางการศึกษา ผ่านสื่อที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน ส่งต่อไปยังนักเรียนเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันทางสังคม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาให้มีความรู้การจัดกิจกรรมแนะแนว
2.2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาสามารถกาหนดเส้นทางการศึกษาต่อสู่เส้นทางอาชีพด้วยกระบวนการ
แนะแนวตามมติ ครม.
3. เปูาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษา ได้รับการพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว ร้อยละ 80
3.2 เชิงคุณภาพ
3.1.2 ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษา มีความรู้ และสามารถการจัดกิจกรรมแนะแนวได้
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4.วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนกิจกรรม
ขั้นเตรียมการ (P)
จัดทาโครงการ
ขั้นดาเนินการ (D) (ต้องแสดงรายละเอียด)
ดาเนินการอบรมให้ความรู่ครูแนะแนว
โรงเรียนละ 4 คน
โรงเรียนนาเสนอการจัดกิจกรรมแนะแนว
คณะกรรมการประเมินผล
คัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นด้านการแนะแนว
อาชีพระดับเขตพื้นที่
ขั้นติดตาม/ประเมินผล (C)
การประเมินโครงการ
ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (A)
รายงานผลการดาเนินการ

ระยะเวลา

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

13,15,19,21,23,27,29 30,000
มิ.ย.2560

หมายเหตุ

นางปรียา
รัตน์ ขาว
ปั้น และ
คณะ

ก.ย.2560

5. ระยะเวลาดาเนินการ มิ.ย.- ก.ย. 2560
6. งบประมาณ 30,000 บาท
6.1 จาแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)

ครั้ง/
รุ่น

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
วัน
จานวน (คน)
หรือ
ประเภท ประเภท
อัตรา
ก
ข
ชม.
ที่ตั้ง
บุคคล
รวม
(ระดับ 9 (ระดับ 8 ลง ภายนอก
ขึ้นไป)

สถานที่ดาเนินการ
รวมเงิน

ราชการ เอกชน

มา)

√

รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่าย...........
1.โครงการพัฒนาความเข้มแข็งการดาเนินงาน
แนะแนวในสถานศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในประเทศ

- ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเช่าที่พัก

(ใส่เครื่องหมาย
√)

30,000
6

155

6

1

6

155

1

80

12,400

155

2

30

9,300

3,600
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- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ...

6

4,200

1

500

7. สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนที่เป็นประธานสหวิทยาเขต (ระบุชื่อโรงเรียนตามใบแนบ)
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปรียารัตน์ ขาวปั่น และคณะ
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพม. 30
10. การประเมิน
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

10.1 เชิงปริมาณ
1. ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษา ได้รับการพัฒนาการจัด
กิจกรรมแนะแนว
2. นักเรียนได้พัฒนารู้จักและเข้าใจตัวเองด้านการศึกษา
อาชีพ การมีทักษะชีวิต
10.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษา มีความรู้ และสามารถ
จัดกิจกรรมแนะแนวได้ เพื่อช่วยให้เด็กรู้จักตนเอง
ค้นพบความถนัดวางแผนชีวิตและอาชีพ
10.3 เครื่องมือประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. มีการจัดการเรียนรู้แนะแนวการศึกษาผ่านตาม
มาตรฐานตัวชี้วัด ARS และตามมติคณะรัฐมนตรี

1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100
ร้อยละ 85

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสอบถาม
2. แบบบันทึกนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
3.แบบตรวสอบรายการ/แบบประเมินเชิงประจักษ์

10.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
10.4.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1. การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเปูาหมาย
2. การสับเปลี่ยนภาระงานหาบุคลากร
10.4.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. สร้างความตระหนัก ของการสร้างองค์ความรู้
2. ทาความเข้าใจในการทางานแบบคู่ขนาน
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษา มีความรู้ และสามารถการจัดกิจกรรมแนะแนวได้ เพื่อช่วยให้เด็กรู้จัก
ตนเอง ค้นพบความถนัดวางแผนชีวิตและอาชีพ
ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ
( นางปรียารัตน์ จีรภัทร์อติชัย)
ศึกษานิเทศก์

ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบโครงการ
( นายกฤตวิทย์ สิริพงศ์พิศุทธิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย)
ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ

ลงชื่อ
ผูต้ รวจสอบโครงการ
(นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร)
ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน

ลงชื่อ
(นายชัยวัฒน์

ลงชื่อ
(นายอานันท์

ผู้เห็นชอบโครงการ
ตั้งพงษ์)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
รองพล)

รอง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
รอง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผู้รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายปราโมทย์ ภูมิพันธุ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ข้อที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 20 ปี ข้อที่ 5 การพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ
ชุดโครงการของสพฐ. ข้อ 5 ระบบแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและลดพฤติกรรมเสี่ยง
1.หลักการและเหตุผล
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยกรมสามัญศึกษา(เดิม) และกรมสุขภาพจิตร่วมกันจัดทาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นกระบวนการ
ดาเนินงานที่มีขั้นตอน วิธีการ และเครื่องมือการทางานที่ชัดเจน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินงาน
ดังกล่าว โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อาทิ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร ครูทุกคน ฯลฯ โดยกาหนดเป็นนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดดาเนินการ
ต่อมาเมื่อมีการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี พ.ศ. 2546 สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกาหนดนโยบายสาคัญในการให้สถานศึกษาในสังกัด
ทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และดาเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกปูอง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง
เหมาะสม และทันการณ์ และได้รับการพัฒนาในทุกมิติเพื่อให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคม
ปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นเด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ จึงจัดทาโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้นมา
2.วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ โรงเรียนทุกโรงเรียนเกิดความยั่งยืน ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์
ปกปูอง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสม และทันเหตุการณ์
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาในทุกมิติเพื่อให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคม
ปัจจุบัน
3. เพื่อเสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นเด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครอง
และช่วยเหลือเป็นพิเศษ
3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นม.ต้น โรงเรียนละ 1 คน จานวน 37
2. ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นม.ต้น โรงเรียนละ 1 คน จานวน 37
3. วิทยากรและเจ้าหน้าที่
จานวน
16
รวม
จานวน 90

คน
คน
คน
คน
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3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกโรงเรียนเกิดความยั่งยืน ซึ่ง
นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกปูอง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง
เหมาะสมและทันเหตุการณ์
2. ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างเป็นระบบ
3. ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเน้นเด็กกลุ่มที่ต้องการ
คุ้มครองและช่วยเหลือเป็นพิเศษ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1
ขั้นวางแผน Plan
-ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม ร่วมกับรอง ผอ.สพม.เขต
30 ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
-กาหนดวันเวลาและสถานที่ในการจัดประชุมสัมมนา
2
ขั้นดาเนินการ Do
-จัดหาสถานที่ในการประชุมสัมมนา
-ประสานวิทยากรให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ
- ดาเนินงานตามโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3
-ขั้นติดตาม/ประเมินผล (C)
-ประเมินผลโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้แบบสอบถามในการประเมิน
-ให้ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนาแสดงความคิดเห็น
- ประเมินผลโครงการ
4
ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (A)
-รายงานผลการดาเนินงานโครงการประชุมสัมมนา

ระยะเวลา
มิถุนายน 2560

หมายเหตุ

กรกฎาคม - สิงหาคม
2560

กรกฎาคม สิงหาคม 2560

สิงหาคม 2560

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
มิถุนายน – สิงหาคม 2560
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6.งบประมาณ
จานวน 66,000 บาท ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
ครั้ง/
รุ่น

ค
ประเภท ก
(ระดับ 9
ขึ้นไป)

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
จานวน (คน)
วั
อั
ร สถานที่ดาเนินการ
วัรน
อัตรา
รวมเงิน (ใส่ครื่องหมาย √ )
ประเภท ข
บุ
ที่ตั้ง
(ระดับ 8
บุคคล รวม หรือ
ร
ชม.
ลงมา)
ภาย
ราชการ เอกชน
นอก
66,000

รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่าย
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- ค่าอาหาร

90

1

300

27,000

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

90

2

50

9,000

5/

600

3,000

- ค่าวิทยากร

3,920

- ค่าวัสดุ
90

-ค่าเอกสาร

50

4,500
1,300

- ค่าปูายไวนิล
6

- ค่าติดตามและประเมินผล

12

240

17,280

7.แหล่งงบประมาณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
8.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1. บุคลากรที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีภารกิจมาก ทาให้งานไม่ประสบผลสาเร็จ
2. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ควรมอบหมายงานให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นทีมงาน
2.อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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9.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
9.1 เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียน
2. นักเรียนในสังกัด สพม.เขต 30 ได้รับการดูแลช่วยเหลือ

ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100

9.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูที่ปรึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมและ 1. ร้อยละ 80
หรือจัดทา/ใช้แผนการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการการเสริมสร้างทักษะชีวิต
2.นักเรียนมีภูมิคุมกันทางสังคม และได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
2. ร้อยละ 80
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.
อัตราการออกกลางคัน ของนักเรียนลดน้อยลง
2. ครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนในสถานศึกษา มีความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้เด็กเรียนได้อย่างมีความสุข
3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และระบบคุ้มครองนักเรียน รวมทั้ง
การสร้างภูมิทางสังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์
4. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม เรื่อง ตรวจพิจารณา เต็มศักยภาพ(เป็นรายบุคคล)
11.หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12.ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์/อีเมล์
1. นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ เบอร์โทรศัพท์ 097-3359451 E-mail : ka1179@hotmail.com
13. การอนุมัติโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(

ผู้ตรวจสอบโครงการ
)

นางพิมลพัชร์ พลศักดิ์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

(
)
นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
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ผู้เห็นชอบโครงการ

)
นายเสรี ปลอดโคกสูง
รอง ผอ.สพม.๓๐

(

)
นายอานันท์ รองพล
รอง ผอ.สพม.๓๐

ผู้อนุมัติโครงการ
(
)
นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผอ.สพม.๓๐
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หน่วยงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ข้อที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ 20 ปี ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ชุดโครงการของ สพฐ. ข้อที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ข้อที่ 5 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนและอาเซียนศึกษา
ลักษณะโครงการ/งาน ( √ ) ต่อเนื่อง
( ) ใหม่
---------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุแล
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดบทบาทการดาเนินงานด้านต่างประเทศเชิงรุก โดยเน้นการกระชับ
ความสัมพันธ์และการขยายความร่วมมือกับประทศเพื่อนบ้าน และในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบความร่วมมือด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือด้านการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานสาคัญในการขับเคลื่อนความ
เจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและภูมิภาคความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา การใช้โครงสร้างพื้นฐานอานวยความสะดวกและเทคโนโลยีการสื่อสาร ตลอดจนการบริหารจัดการศึกษา
ในเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างประชาคมอาเซียน ดินแดนแห่งความสงบสุข สันติภาพ และมีความเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้สอดรับนโยบายดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงได้
จัดทาโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อผลักดันการดาเนินการด้าน
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพม. 30 ให้สอดรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียน และพัฒนาเยาวชนไทยให้มี
สมรรถนะที่สาคัญสาหรับการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและสากล
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียนที่เป็นต้นแบบอาเซียน และโรงเรียนทั่วไปใน
สังกัดทุกโรงเรียนในการพัฒนาความเป็นประชาคมอาเซียน :Spirit of ASEAN ในศตวรรษที่ 21 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ให้เกิดความเข้มแข็งในการพัฒนาอบรมหลักสูตรประชาคมอาเซียนและกิจกรรมวันอาเซียน
(ASEAN Day)
2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง ASEAN Curriculum Sourcebook
และจัดทาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook
2.3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมในการเป็น
ประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่ 21
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3. เปูาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1. โรงเรียนที่เป็นต้นแบบอาเซียน และโรงเรียนทั่วไป ในสังกัด จานวน 37 โรงเรียน ในการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน :Spirit of ASEAN ในศตวรรษที่ 21ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เกิดความ
เข้มแข็งในการพัฒนาอบรมหลักสูตรประชาคมอาเซียนและได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน
3.1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับครูผู้สอนอาเซียนศึกษา โรงเรียนสังกัด สพม. 30 ในหลักสูตร
ASEAN Curriculum Sourcebook โรงเรียนละ 2 คน และบุคลากรทางการศึกษาอื่น รวม 80 คน
3.1.3 คัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ที่สร้างสรรค์พัฒนา
นวัตกรรมในการเป็นประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 37 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครู บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน
3.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรสถานศึกษาที่
เน้นอาเซียนและการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องASEAN Curriculum Sourcebook
3.2.3 มีผลงานด้านนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ท่าร้างสรรค์พัฒนา
นวัตกรรมในการเป็นประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัด สพม.30 ที่สามารถเป็นแบบอย่าง
ในด้านการเรียนการสอนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่ กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
งบประมาณ
1 Plan : การวางแผน
มีนาคม 60
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการรับผิดชอบหลักสูตรที่
เน้นอาเซียน และการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนและ
วันอาเซียน
2 Do : การดาเนินงาน
เมษายน 60
100,000
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนต้นแบบสู่ประชาคม
อาเซียน จานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชัยภูมิภักดี
ชุมพล และโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
3 Do : การดาเนินงาน
สิงหาคม 60
53,800
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัด สพม.30
ในหลักสูตร ASEAN Curriculum Sourcebook
4 Do : การดาเนินงาน
สิงหาคม 60
11,200
คัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ครู และนักเรียน สังกัด สพม.30 ที่สร้างสรรค์พัฒนา
นวัตกรรมในการเป็นประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่
21 ที่สามารถเป็นแบบอย่างในด้านการเรียนการสอน

หมายเหตุ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
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5

Do : การดาเนินงาน
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน และวันอาเซียน

สัปดาห์แรก
สิงหาคม 60

6

Check : นิทศ กากับ และติดตามการดาเนินงาน

สิงหาคม 60
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ใช้งบประมาณ คณะกรรมการ
รวมกับ รร.
ชัยภูมิภักดีชุมพล
คณะกรรมการ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระหว่างเดือนมีนาคม
– กันยายน 2560 โรงเรียนต้นแบบการสู่ประชาคมอาเซียน และโรงเรียนทั่วไป สังกัด
สพม.30
6. งบประมาณ
จานวน
165,000 บาท ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)

ครั้ง/
รุ่น

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
วัน
จานวน (คน)
หรือ
ประเภท ประเภท
อัตรา
ก
ข
ชม.
ที่ตั้ง
บุคคล
รวม
(ระดับ 9 (ระดับ 8 ลง ภายนอก
ขึ้นไป)

รวมทั้งสิ้น

1

- ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเช่าที่พัก
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ(เอกสาร, โล่)
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)

1

(จัดสรรให้โรงเรียนต้นแบบอาเซียน จานวน2
โรงเรียนๆ ละ 50,000 บาท

รวมเงิน

(ใส่เครื่องหมาย
√)
ราชการ เอกชน

มา)

√
1

1
2

สถานที่ดาเนินการ

1
80

1

3 ชม.

600

1,800

1

9 ชม.

1,200

10,800

80

2 วัน

200

32,000
0

4

80

80

2 วัน

5
1

1 คืน

50

8,000

600

3,000

1,200

1,200
0
8,200

2 โรง

50,000

100,000

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
7. แหล่งงบประมาณ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง
8.1.1 ผู้เข้าอบรมไม่ให้ความสาคัญกับการอบรม รวมทั้งสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออานวย
8.1.2 ไม่สามารถหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ได้ตรงตามหลักสูตร
3.1.3 การส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึงเปูาหมาย และตรงตามกาหนดเวลา
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8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
8.2.1 กาหนดมาตรฐานการควบคุมการอบรม เช่น ลงลายมือชื่อ เช้า – บ่าย มีการทดสอบก่อน
และหลัง การอบรมแจ้งผลการฝึกอบรมให้ต้นสังกัดทราบ
9. ตัวชี้วัดและเปูาหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ มีจานวนโรงเรียนในสังกัด สพม.30 ทั้ง 37 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมและทุก
100%
โครงการที่เกี่ยวกับกิจกรรมด้านประชาคมอาเซียน และกิจกรรมวันอาเซียน (Asean Day)
เชิงคุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.30 มีความรู้ความ
80 %
เข้าใจหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน และการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง ASEAN
Curriculum Sourcebook ตลอดจนมีผลงานด้านนวัตกรรมด้านอาเซียนผู้บริหารสถานศึกษา
ครู และนักเรียน
10. การวัดผลประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.30
มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน และการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง ASEAN Curriculum Sourcebook
2. มีผลงานด้านนวัตกรรมของผู้ริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน
ที่สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมในการเป็นประชาคมอาเซียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัด สพม.30 ที่สามารถเป็น
แบบอย่างในด้านการเรียนการสอน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วิธีการ
การสังเกต
การสัมภาษณ์
การสอบถาม
จัดทา Best
Practices/ นวัตกรรม
ของแต่ละโรงเรียน
การนิเทศ กากับ
ติดตาม

เครื่องมือ
การสังเกต
การสัมภาษณ์
การสอบถาม
เกณฑ์การประกวด
แข่งขัน
แบบบันทึกการ
นิเทศ ติดตาม การ
จัดกรเรียนรู้

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักและสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน
11.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
อาเซียน และการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง ASEAN Curriculum Sourcebook
11.3 มีผลงานด้านนวัตกรรมด้านอาเซียนผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนในสังกัด ครบในกิจกรรม 5
ด้าน ที่สามารถเป็นแบบอย่างในกระบวนการเรียนการสอน และนาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
30
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม เบอร์โทรศัพท์ จ61-9495885 E-mail : noysasi@esdc.go.th
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14. การอนุมัติโครงการ
ผู้เสนอโครงการ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม)
ศึกษานิเทศก์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(…………………………………………)

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ

(นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์)
รองผอ.เขต ผู้รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ

(นายอานันท์ รองพล)
รองผอ.เขต ผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25

60

หน้า

| 130

หน่วยงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการ การพัฒนาเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ข้อที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 20 ปี ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ชุดโครงการของสพฐ. ข้อที่ 10 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ร้อยละ 80 ของครูในโครงการมีพัฒนาด้านการใช้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนเพิ่มมากขึ้น
สนองยุทธศาสตร์ ศธ./กลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สนองคารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS/ARS) ..................................................
สนองตัวชี้วัดความสาเร็จ ร้อยละ 80 ของครูในโครงการมีพัฒนาด้านการใช้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนเพิ่มมากขึ้น
สนองจุดเน้น สพม.30 ข้อ...........................................................................
มาตรฐานเขตพื้นที่ .................................................................................
ลักษณะโครงการ / งาน (
) ต่อเนื่อง
(
) ใหม่
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ( ERIC)
โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญประการหนึ่ง คือ เป็นศูนย์กลางและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เชื่อมโยง
เครือข่ายและแหล่งเรียนรู้พัฒนาการเรียนการสอนอื่นๆ ในท้องถิ่นและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย และเป็น
สถานที่สาหรับอบรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของครูภาษาอังกฤษและนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ
ในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นกรอบการพัฒนาและเป็นเปูาหมายหนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพครูและ
นักเรียน ซึ่งเป็นความท้าทายในอนาคต และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างและพัฒนารูปแบบสาหรับพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้
รูปแบบ Coaching ที่เน้นการพัฒนาชุมชุนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Development) เน้น
กระบวนการพัฒนาครูในโรงเรียน (School-based Practicum) เพื่อก่อให้เกิดชุมชนแห่งวิชาชีพ (Professional
Community) ซึ่งสามารถขยายสู่การเรียนรู้และสร้างชุมชนระหว่างโรงเรียนหรือองค์กรและหน่วยงานอื่นๆ ได้ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้เล็งความเห็นความสาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการ พัฒนาเครือข่าย
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องการให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีเครือข่ายใน
การร่วมกันพัฒนา อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีต่อการพัฒนาตนเองของผู้เรียนต่อไป
.

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ, การผลิตและการใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้นาเสนอผลงานในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและเผยแพร่
ผลงานที่ประสบความสาเร็จ (Best Practice)
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
ร้อยละ 80 ของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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3.2 ด้านคุณภาพ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ, การผลิตและการใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ และมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
4.วิธีดาเนินการ
ที่
รายการ
1 Plan : การวางแผน
- ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม
- กาหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
- เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2 Do : การดาเนินงาน
2.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ, การผลิตและการใช้
สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
2.2 กิจกรรมเผยแพร่ผลงานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ที่ประสบความสาเร็จ
3 Check : กากับ/ติดตาม/ตรวจสอบและนิเทศ
- สังเกต, สอบถาม, นิเทศ
4 Act : ทบทวน/ปรับปรุง
- เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
มี.ค.-เม.ย.60
-

ผู้รับผิดชอบ
ศน.ศศิธร / ศูนย์ ERIC

พ.ค.-ก.ค.60

ศน.ศศิธร / ศูนย์ ERIC

60,00030,000-

ส.ค.-ก.ย.60

-

ศน.ศศิธร / ศูนย์ ERIC

ก.ย.60

-

ศน.ศศิธร / ศูนย์ ERIC

5. ระยะเวลาดาเนินการ
มีนาคม – กันยายน 2560
6.งบประมาณที่ใช้
6.1 แหล่งงบประมาณ งบดาเนินงาน จานวน 90,000 บาท ดังรายละเอียดดังนี้
กิจกรรม/ขั้นตอนการเนินงาน
แหล่งงบประมาณแผนงาน................
ผลผลิต.....
งาน/โครงการ.....
กิจกรรม.......
1.ขั้น P : Plan……..
2. ขั้น D : Do.........
90,000
3.ขั้น C : Check...........
4.ขั้น A :Act.............
รวม
90,000

รวม
-

90,000
-

90,000
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6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรอบอ้างอิง
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
ครั้ง/
รุ่น

ค
ประเภท ก
(ระดับ 9
ขึ้นไป)

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
จานวน (คน)
วั
อั
ร สถานที่ดาเนินการ
อัตรา รวมเงิน (ใส่เครื่องหมาย √
ประเภท ข
รวัน
[
หรื
อ
ที่ตั้ง
รวม
(ระดับ 8 บุคคล
)
ชม.
ลงมา)
ภายนอก
ราชการ

รวมทั้งสิ้น

3

90,000

- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเช่าที่พัก
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)

6

6

600

21,600

80

1

150

12,000

80

2

35

5,600



50,800

หมายเหตุ จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) 3 ศูนย์ๆ ละ 30,000 บาท
7. สถานที่ดาเนินการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ, โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา, โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
8. ผู้รับผิดชอบโครงการนางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้มศึกษานิเทศก์ และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)
10. การประเมินผล
10.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเปูาหมาย
ตัวชี้วัด
10.5.1 เชิงปริมาณ
- ร้อยละของครูที่เข้าร่วมกิจกรรม
10.5.2 เชิงคุณภาพ
- ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
- ได้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้และผลงานที่ประสบความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
80%
เชิงปริมาณ
100 %
80 %
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10.2 เครื่องมือประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ร้อยละของจานวนผลงานที่ประสบความสาเร็จ
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เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสอบถาม, แบบสังเกต
2. แบบบันทึกนิเทศ ติดตาม

10.7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
10.7.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดาเนินการ
10.7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
2. พิจาณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ,
การผลิตและการใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
11.2 มีผลงานที่ประสบความสาเร็จ ( Best Practice) ในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสามารถเป็น
ตัวอย่างและเผยแพร่ได้
ผู้เสนอโครงการ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม)
ศึกษานิเทศก์

(นายกฤตวิทย์ สิริพงศ์พิศุทธิ)์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

(นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์)
รองผอ.เขต ผู้รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ

(นายอานันท์ รองพล)
รองผอ.เขต ผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)
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หน่วยงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการ การพัฒนาโรงเรียนจัดการเรียนรู้ STEM Education
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที.่ .5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม..........................
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ข้อที.่ ..4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน......................
ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 20 ปี ข้อที.่ .1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอน กระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล...
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ชุดโครงการของสพฐ. ข้อที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเปูาหมายจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบ STEM
Education
1.หลักการและเหตุผล
สังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เป็นสังคมแห่งการแข่งขันและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ต้องการเยาวชนรุ่นใหม่
ที่มีความรู้และทักษะด้านสะเต็ม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
นาไปใช้ประโยชน์ในอาชีพและชีวิต ประเทศไทยจึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้เข้าสู่
สังคมดังกล่าวเพื่อแข่งขันกับนานาประเทศได้ ซึ่งต้องให้ความสาคัญในการวางรากฐานที่มั่นคงด้านการจัดการเรียน
การสอนให้แก่เยาวชน ด้านความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระ
อื่น โดยเฉพาะความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง เสริมสร้างการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และการสร้างนวัตกรรมที่เน้นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและอาชีพโดยพัฒนาการเรียนรู้เชิงบูรณาการระหว่าง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามระบบสะเต็มศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการสร้างกาลังคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติต่อไปสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึง
กาหนดให้มีการดาเนินการโครงการพัฒนาโรงเรียนจัดการเรียนรู้ STEM Education
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความตระหนักให้ครูเกี่ยวกับนโยบายและความสาคัญในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
2.
เพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
3. เพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
3.เป้าหมาย
3.1เชิงปริมาณ
ศึกษานิเทศก์ และ
ครูสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในสังกัด สพม.30 โรงเรียนละ 3
คน 37 โรงเรียน รวมจานวน 121 คน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติกิจกรรม
STEM Education
3.2เชิงคุณภาพ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM Education ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา หมายเหตุ
1 ประชุมวิทยากร เพื่อเตรีนมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครู และจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
2. ครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในสังกัด สพม.30 โรงเรียนละ มิ.ย. 2560
3 คน 37 โรงเรียน และคณะดาเนินการ รวมจานวน 125 คน เข้าอบรม
เชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกิจกรรมSTEM
Educationจานวน 2 วัน
3 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนจัดการเรียนรู้ STEM มิ.ย.- ก.ย.2560
Education
4 นาเสนอผลงาน และคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ระดับเขตพื้นที่ ก.ย. 2560
และมอบโล่รางวัลผู้ชนะเลิศ
5 สรุปการดาเนินการ
ก.ย. 2560
5.ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
มิถุนายน2560 ถึงเดือน กันยายน 2560สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 และโรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย 37 โรงเรียน.
6.งบประมาณ
จานวน......100,000......บาท ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้
รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
ครั้ง/
รุ่น

ค
จานวน (คน)
ประเภท ประเภท
ก
ข
บุคคล
(ระดับ 9 (ระดับ 8 ภาย
นอก
ขึ้นไป)
ลงมา)

บุ
รวม

ร วัน
หรือ
ชม.

วั
อัตรา
ที่ตั้ง

อั
รวม
เงิน

สถานที
ร
่ดาเนินการ
(ใส่ครื่องหมาย √ )
ราชการ

ร
เอกชน

รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่าย.................

1. โครงการ.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา.........
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)

1

120

-

121

- ค่าอาหารกลางวัน

1

120

-

121

- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

1

120

-

121

- ค่าเบี้ยเลี้ยง

1

3

-

4

- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง

1

3

-

4

- ค่าวัสดุ (ปูาย)

14
ชม.
2
มื้อ

600 บ
/ชม.
150 บ
/มื้อ

16,800

/

36,300

/

4
มื้อ
14
วัน
14
วัน

35 บ/
มื้อ
240 บ
/วัน
500 บ
/วัน
800 /
ป้าย

16,940

/

13,440

/

7,000

/

800

/
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8,720

7. แหล่งงบประมาณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30........................................
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1. ทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM Education
2. การเรียนรู้เชิงกระบวนการที่ส่งเสริมกิจกรรม STEM Education ทั้งในและนอกห้องเรียน
8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครู เห็นถึงความสาคัญจาเป็นในการดาเนินการตาม
นโยบาย
9.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
9.1 เชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้STEM Education

9.2 เชิงคุณภาพ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM Education
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 75 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอนใน
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
(ทั้งหมด24 โรงเรียน)
มีประสิทธิภาพ

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน
ในโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้STEM Education
2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM Education ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา...........................................................................
12. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์/อีเมล์
นางสาวศิริ แคนสา เบอร์โทรศัพท์ 084-6060986E-mail : Kansa_siri@hotmail.com
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13. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวศิริ แคนสา )
ศึกษานิเทศก์

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย )
ผูอ้ านวยการกลุม่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ )
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
( นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ )
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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หน่วยงานกลุ่มงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการ พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทา (ทวิศึกษา)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่....1..ความมั่นคง
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ข้อที.่ ..5.ความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 20 ปี ข้อที่ 5 การพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ ...4...ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ
ชุดโครงการของสพฐ. แผนชุดโครงการที่ 9 ทวิศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับกาศึกษาต่อตาม
ความถนัดและความสนใจ
สนองยุทธศาสตร์ ศธ./กลยุทธ์ สพฐ.ข้อ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สนองจุดเน้น สพม.เขต 30 ข้อ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
มาตรฐานเขตพื้นที่
ลักษณะโครงการ/งาน ( / ) ต่อเนื่อง
( ) ใหม่
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.หลักการและเหตุผล
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงการพัฒนาคุณภาพคนทุก
ช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดเป็นยุทธศาสตร์การขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงความต้องการของ
ตลาดแรงงานภายในประเทศ เรียนจบแล้วต้องมีงานทา ไปสู่การรองรับการเป็นศูนย์พัฒนาอาเซียน และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล ให้มีความเพียงพอและตรงความต้องการของสถาน
ประกอบการ มีขีดความสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและได้กาหนดกรอบวิธีการที่ต้องจัดทาฐานข้อมูลความ
ต้องการแรงงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยที่สถานศึกษาจะต้องมีฐานข้อมูลการผลิตและพัฒนาผู้เรียน
ให้เชื่อมโยงกับความต้องการจาเป็นในพื้นที่ของจังหวัดและอาเภอ และตรงทิศทางการพัฒนา
.
2.วัตถุประสงค์
2.1เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ และคุณลักษณะนิสัยการทางานให้ตรงกับความสนใจ บุคลิกภาพ และ
ความถนัดของนักเรียนสู่การประกอบสัมมาอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการพัฒนากาลังคน
2.2 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
โดยมีการจัดทาหน่วยเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ และใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Five Step For Learn
รูปแบบ Problem & Project Based Learning ที่นาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง
2.3 เพื่อให้โรงเรียนมีนวัตกรรมและวิจัยการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง one school one
product
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3.เป้าหมาย
3.1เชิงปริมาณ
3.1.1. สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทา ตามแนวทางการจัด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทวิศึกษา จานวน 37 โรงเรียน
3.1.
2. ทุกโรงเรียนมีนวัตกรรมและวิจัยการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง one school
one product จานวน 1 นวัตกรรม
3.2
3.2.

เชิงคุณภาพ
1. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ ตามกระบวนการ Five Step For
Learn รูปแบบ Problem & Project Based Learning ที่นาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง
3.2.2. ทุกโรงเรียนมีนวัตกรรมและวิจัยการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง one school one
product
4.วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนกิจกรรม
ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ขั้นเตรียมการ (P)
นางปรียารัตน์
จัดทาโครงการ
มี.ค. 60
ขาวปั้น และ
ขั้นดาเนินการ (D) (ต้องแสดงรายละเอียด)
คณะ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทาข้อมูล ลักษณะอาชีพ
และแผนความต้องการสาขาวิชาชีพ
20 มิ.ย. 60 17,550
กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้การจัดการเรียนรู้
หน่วยฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น/ทวิศึกษา/
ธุรกิจพอพียง
23 มิ.ย. 60 24,550
กิจกรรมที่ 3 นาเสนอนวัตกรรมหรือวิจัยการ
เรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง one
school one product(งานวิชาการ)
29-30 ส.ค.60 31,400
ขั้นติดตาม/ประเมิน (C)
ประเมินผลโครงการ
ก.ย. 2560
ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (A)
รายงานผลการดาเนินการ
ก.ย. 2560

หมายเหตุ

5.ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการมี.ค. – ก.ย. 2560
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6. งบประมาณ (73,500 บาท)
6.1 จาแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
ครั้ง/
รุ่น

ค
จานวน (คน)
ประเภท ก ประเภท ข
(ระดับ 9 (ระดับ 8
ขึ้นไป)
ลงมา)

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
วั
อั
วัรน
อัตรา
รวม
บุ
หรื
อ
ที
ต
่
ง
้
ั
เงิน
บุคคล รวม
ชม.
ภาย
นอก

สถานที
ร
่ดาเนินการ
(ใส่ครื่องหมาย √

)
ราชการ

ร
เอกชน

รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่าย.................
กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทาหลักสูตร ข้อมูล
ลักษณะอาชีพ และแผนความต้องการสาขา
วิชาชีพ
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าปูาย
กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้การจัดการเรียนรู้
การเตรียมผู้เรียนสู่อุดมศึกษา/หน่วยฐาน
สมรรถนะอาชีพระยะสั้น/ทวิศึกษา/ธุรกิจ
พอเพียง
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าจัดทาเอกสาร
- ค่าปูาย
กิจกรรมที่ 3 นาเสนอนวัตกรรมและวิจัยการ
เรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง one
school one product
-จัดสรรให้โรงเรียน 15 โครงการจัด
นิทรรศการ
one school one product
- ค่าจัดทาเอกสารสรุปผล

73,500
1

6

3

/
/

7
3 /
1

1
75
75
1

75
75

67
1
2

600
120
30
450

1

3,600
9,000
4,500
450
6

3

/
/

7
3
3
1

6
80
80
85
1

67
1
2

600
120
30
70
1

3,600
9,600
4,800
5,950
600

15

15

2,000

30,000

10

10

140

1,400

/
/

7. สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์/อีเมล์
นางปรียารัตน์ ขาวปั้น เบอร์โทรศัพท์ 0897210280 E-mail : Preeyarat@gmail.com
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพม.30
10. การประเมินผล
10.1 ประเมินจากแบบสอบถาม
10.2 ประเมินผลตัวชี้วัด
10.3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
10.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเปูาหมาย
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ค่าเป้าหมาย

10.4.1 เชิงปริมาณ
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ป็นไปตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ ร้อยละ 85
ในศตวรรษที่ 21 โดยมีการจัดทาหน่วยเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ และ
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Five Step For Learn รูปแบบ Problem &
Project Based Learning ที่นาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง
10.4.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ ตามกระบวนการ
Five Step For Learn รูปแบบ Problem & Project Based Learning ที่
นาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง
2. ทุกโรงเรียนมีนวัตกรรมและวิจัยการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
พอเพียง one school one product

ร้อยละ 80

10.5 เครื่องมือประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เครื่องมือที่ใช้
1. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ ตามกระบวนการ
1. แบบสอบถาม
Five Step For Learn รูปแบบ Problem & Project Based Learning ที่
2. แบบบันทึกนิเทศ ติดตามการ
นาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
2. ทุกโรงเรียนมีนวัตกรรมและวิจัยการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง 3. แบบตรวจสอบรายการ/แบบ
one school one product
ประเมินเชิงประจักษ์
10.6 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
10.6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1. ภารกิจของบุคลากรมีมาก อาจจะเข้าร่วมไม่ถึง 100
%
2. ครู ผู้รับหน้าที่ ย้ายเปลี่ยนภาระหน้าที่บ่อยครั้ง
3. เจตคติของผู้ปกครอง ยังไม่ยอมรับให้ลูกเรียนสายอาชีพ
10.6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. สร้างความตระหนัก ของการสร้างองค์ความรู้
2. ทาความเข้าใจในการทางานแบบคู่ขนาน
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูนากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีการ
จัดทาหน่วยเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ และใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Five Step For Learn รูปแบบ
Problem & Project Based Learning ที่นาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง
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one school one

12. การอนุมัติโครงการ
ผูเ้ สนอโครงการ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางปรียารัตน์ ขาวปั้น)
ศึกษานิเทศก์

(นายกฤตวิทย์ สิริพงศ์พิศุทธิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกาญสุดา จีรภัทร์อติชัย)
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

(นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร)
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ )

(นายอานันท์ รองพล)

รอง ผอ. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

รอง ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)
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หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ข้อที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 20 ปี ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอน กระบวนการ
เรียนรู้การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนกระบวนการ
เรียนรู้การวัดและประเมินผล
ชุดโครงการของ สพฐ. 3. ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้าน
ศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ ด้วยการปรับลดเวลาเรียน โดยลดวิชาเรียนภาค
วิชาการ แล้วเพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงนั้น จากการสรุปผลการดาเนินงานของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก มีการจัด
กิจกรรม 4H ด้านกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้น้อยกว่าด้านอื่นๆ และโรงเรียนส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรม
4H โดยเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายดังกล่าว สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เห็นควรจัดโครงการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อดาเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการโดยการส่งเสริมกิจกรรม 4 H ให้เกิดขึ้น
ในก้องเรียน เพื่อให้โรงเรียนในโครงการสามารถจัดการเรียนรู้เชิงกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นควร
ขยายนโยบายดังกล่าวให้ครอบคลุมโรงเรียนทั้งหมดในสังกัด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้
(Head)
2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในการพัฒนารูปแบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิง
กระบวนการที่ส่งเสริมกิจกรรม 4 H ในห้องเรียน
3. เปูาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ และครูผู้เกี่ยวข้องที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ ( Head) และการเรียนรู้เชิงกระบวนการที่ส่งเสริม
กิจกรรม 4H ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และคณะกรรมการทั้ง 7 สหวิทยาเขต
3.2 เชิงคุณภาพ
- โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ทุกโรงเรียนสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ ( Head) และการเรียนรู้เชิงกระบวนการที่ส่งเสริมกิจกรรม 4 H ใน
ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)
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ที่ กิจกรรมหลัก
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สารวจโรงเรียนที่มีกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้น้อยกว่าด้าน
อื่นๆเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนากิจกรรม 4H ในสัดส่วนที่
เท่ากัน
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ระยะเวลา หมายเหตุ
พฤษภาคม นายสุภี หิรัญคา
2560
และศึกษานิเทศก์
ทุกคน

ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการเพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหา/
บริบท/ความต้องการของโรงเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมการเพิ่มเวลารู้ซึ่งเชื่อมโยง
กับหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ กิจกรรมพี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน/การ
ทางานเป็นกลุ่ม เป็นต้น โดยใช้กระบวนการศึกษาวิจัยและพัฒนา โดยให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการเพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความ
เข้าใจสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ตามความต้องการของโรงเรียน
3.
พัฒนาโรงเรียนตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการ ดังนี้
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในสังกัด สพม. 30
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน หรือรองผู้อานวยการ
โรงเรียนฝุายวิชาการ และครูผู้เกี่ยวข้องโรงเรียนละ 2 คน/ศึกษานิเทศก์
รวมกลุ่มเปูาหมาย จานวน 84 คน ณ ห้องประชุม สพม. 30
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติ AAR โรงเรียนตามนโยบาย
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
ผู้อานวยการโรงเรียน หรือรองผู้อานวยการโรงเรียนฝุายวิชาการ และครู
ผู้เกี่ยวข้องโรงเรียนละ 2 คน/ศึกษานิเทศก์รวมกลุ่มเปูาหมาย จานวน 84
คน ณ ห้องประชุม สพม. 30
4 นิเทศติดตาม และจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2560 โรงเรียนละ 2 ครั้ง

พ.ค. 2560 นายสุภี หิรัญคา
–
และศึกษานิเทศก์
ก.ค. 2560 ทุกคน

5. สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการฯเป็นรูปเล่มรายงาน ไปยัง กลุ่มพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ สานักงานและมาตรฐาสนการศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสุภี หิรัญคา
และศึกษานิเทศก์
ทุกคน

พ.ค. 2560 นายสุภี หิรัญคา
–
และศึกษานิเทศก์
ก.ค. 2560 ทุกคน

พฤษภาคม
2560 –
กรกฎาคม
2560
กรกฎาคม
2560

นายสุภี หิรัญคา
และศึกษานิเทศก์
ทุกคน

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือน กรกฎาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)
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6. งบประมาณ
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน 50,000 บาท ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ดังนี้
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)

รวมทั้งสิ้น 50,000

ครั้ง/
รุ่น

ค
จานวน (คน)
ประเภท ก ประเภท ข
(ระดับ 9 (ระดับ 8
ขึ้นไป)
ลงมา)

22 ครั้ง

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
วั
อั
วัรน
อัตรา
รวม
บุ
หรือ
ที่ตั้ง
เงิน
บุคคล รวม
ชม.
ภาย
นอก

84

84

2/วัน

50,000

งบรายจ่าย.50,000

- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
รวมเงิน
กิจกรรมที่ 2
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ AAR โรงเรียนตาม
นโยบาย กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
รวมเงิน
กิจกรรมที่ 3
นิเทศติดตาม และจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ

)
ราชการ

ร
เอกชน

/
/

1 โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
กิจกรรมที่ 1
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในสังกัด สพม.
30
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)

สถานที
ร
่ดาเนินการ
(ใส่ครื่องหมาย √

/
1

84

84

1/วัน

1 ครั้ง

19,560

/

1 ครั้ง

/
84

1

6 ชม.

600

3,600

/

1ครั้ง
1 ครั้ง
2ครั้ง

1

84
84

84
84

1/วัน
1/วัน

120
35

/
/

1 ครั้ง

84

84

1/วัน

1 ครั้ง

10,080
5,880
19,560
19,560

84

1

6 ชม.

600

3,600

/

84
84

84
84

1/วัน
1/วัน

120
35

10,080
5,880
19,560
10,880

/
/

1
1ครั้ง
1 ครั้ง
2ครั้ง
15

15

2 วัน

ยังไม่
ระบุ

2 ครั้ง

/

/

- ค่าเบี้ยเลี้ยง

2 ครั้ง

15

15

2 วัน

240

7,200

/

- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง

2 ครั้ง

15

15

2 วัน

ยังไม่
ระบุ

3,680

/

รวมเงิน

10,880

รวมเงินทั้งสิ้น

50,000

7. แหล่งงบประมาณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1.
ทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ (Head)
2. การเรียนเชิงกระบวนการที่ส่งเสริมกิจกรรม 4H ทั้งในและนอกห้องเรียน
8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครู เห็นถึงความสาคัญจาเป็นในการดาเนินการ
ตามนโยบาย
9. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
9.1 เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 75 ของผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อานวยการ
- ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียนที่เข้า
โรงเรียนฝุายวิชาการและครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องของ
ร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
โรงเรียนในสังกัด (ทั้งหมด 37 โรงเรียน)
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้
(Head) และการเรียนรู้เชิงกระบวนการที่ส่งเสริม
กิจกรรม 4H ในห้องเรียน
9.2 เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 75 ของผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อานวยการ
- โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถจัดกิจกรรมการ
โรงเรียนฝุายวิชาการและครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องของ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้(Head) และการ
โรงเรียนในสังกัด (ทั้งหมด 37 โรงเรียน)
เรียนรู้เชิงกระบวนการที่ส่งเสริมกิจกรรม 4H ใน
ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.
ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อานวยการโรงเรียนฝุายวิชาการและครูผู้สอนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ (Head) และการเรียนรู้เชิง
กระบวนการที่ส่งเสริมกิจกรรม 4H ในห้องเรียน
2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้( Head) และ
การเรียนรู้เชิงกระบวนการที่ส่งเสริมกิจกรรม 4H ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
11. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
12. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์/อีเมล์
นายสุภี หิรัญคา เบอร์โทรศัพท์ 095-624-812
13. การอนมัติโครงการ
ผูเ้ สนอโครงการ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นายสุภี หิรัญคา)
ศึกษานิเทศก์

(นายกฤตวิทย์ สิริพงศ์พิศุทธิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
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ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกาญสุดา จีรภัทร์อติชัย)
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

(นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร)
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ )

(นายอานันท์ รองพล)

รอง ผอ. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

หน้า

รอง ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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หน่วยงาน กลุ่มงาน...กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา............
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต”
(ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 1 บูรณาการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ข้อที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 20 ปี ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรกระบนการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 1
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ชุดโครงการของสพฐ ที่ 4
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ........................................................................
สนองยุทศาสตร์ ศธ./กลยุทธ์ สพฐ ข้อที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
สนองคารับรองการปฏิบัติราชการ(KRS/ARS).........-.........................................
สนองตัวชี้วัดความสาเร็จ ข้อ........-....................................................
สนองจุดเน้นสพม.เขต 30 ข้อ ...................................................
มาตรฐานเขตพื้นที่ ......................................................................
ลักษณะโครงการ / งาน ( / ) ต่อเนื่อง
(
) ใหม่
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล (ถ้าเป็นโครงการต่อเนื่องให้อ้างถึงผลการประเมินของเดิมด้วย)
ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กาหนด
วิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกันปูองกันและปราบปรามการทุจริต
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” มีเปูาหมายหลักเพื่อลดปัญหาการทุจริต ในสังคมไทยและยกระดับคุณธรรม จริยธรรม
ของคนไทยให้สูงขึ้น อันจะส่งผลต่อค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ( Corruption Perception Index : CPI) ของ
ประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยตั้งค่าเปูาหมายไว้ที่ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2560 (โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้
คะแนนความโปร่งใสเพียงร้อยละ 35 คะแนน อยู่อันดับที่ 102 จากการจัดอันดับทั้งหมด 177 ประเทศทั่วโลก
เท่ากับประเทศเอกวาดอร์ มอลโดวา และปานามา) นอกจากนี้ สานักงาน ป.ป.ช. ยังได้กาหนดยุทธศาสตร์การ
ดาเนินการไว้ 5 ยุทธศาสตร์ เพื่อนาไปสู่การบรรลุเปูาหมายใน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มเยาวชน กลุ่มภาครัฐ กลุ่มภาคเอกชน
และกลุ่มภาคประชาสังคมและสื่อมวลชล นับเป็นความพยายามที่ ป.ป.ช.และภาคี ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญในการดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็น
กรอบชี้นาในการดาเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้ความสาคัญกับการเตรียมการด้านการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสานึก
ซึ่งเป็นกลไกในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยกาหนดจุดหมายปลายทาง ที่มุ่งสู่การเป็น
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ทุกหน่วยงานรับผิดชอบ ตอบสนองการปูองกันทุจริต”
และเป็นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสุจริต ประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด มีวินัย
ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต
2.3 เพื่อกากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จานวน 50 คน
3.1.2 โรงเรียนสุจริตต้นแบบ และโรงเรียนสุจริตร้อย 10 และโรงเรียนสุจริตร้อยละ 20 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จานวน 13 โรง
3.1.3 โรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ 10 จานวน 4 โรง ดาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี
3.1.4 นักเรียนโรงเรียนสุจริต
จานวน 13 โรงๆละ 5 คน รวม 65 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน
“คนดีของแผ่นดิน”
3.1.5 ผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 13 โรงๆละ 4
คนจานวน 52 คน
3.1.6 โรงเรียน จานวน 1 โรง ดาเนินกิจกรรม “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น”
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุจริตทุกคน มีทัศนคติและค่านิยมไม่
ยอมรับการทุจริต ตระหนัก รู้เข้าใจและคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้าง
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทาความดี รังเกียจคนโกงและพร้อมที่จะเป็นคนเก่งที่ไม่โกง มีองค์ความรู้
ทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้องตามกลยุทธ์และจุดเน้นการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” ภายใต้ชื่อเขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต
3.2.2 เกิดเครือข่ายชุมชน องค์กรแห่งการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
4. วิธีดาเนินการ
ที่
รายการ
1 Plan : การวางแผน
- ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม
- กาหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
- เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2 Do : การดาเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนสุจริต
2.1 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี โรงเรียนสุจริตร้อยละ10
จานวน 4 โรงๆละ 2,000 บาท
2.2 กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
2.3 กิจกรรม “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น”
2.4 กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดี”

ระยะเวลา งบประมาณ
ก.พ.-เม.ย.60
-

ผู้รับผิดชอบ
นางสุภาพรรณ /

พ.ค.-มิ.ย.60

8,000

ร.ร.เครือข่ายร้อยละ 10

พ.ค.-มิ.ย.60
พ.ค.-มิ.ย.60
พ.ค.-มิ.ย.60

5,000
10,000
10,000

นางสุภาพรรณและคณะ
นางสุภาพรรณและคณะ
ร.ร.คอนสวรรค์
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กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
2.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจในการ มิ.ย.-ก.ค.60
ดาเนินงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
2.6 กิจกรรมศึกษาดูงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต มิ.ย.-ก.ค.60
2.7 กิจกรรมจัดทา/จัดสร้างคู่มือการปฏิบัติงานภารกิจที่
มิ.ย.-ก.ค.60
รับผิดชอบสู่ความเป็นเขตสุจริต
3 Check : กากับ/ติดตาม/ตรวจสอบและนิเทศ
3.1 การนิเทศ กากับติดตาม และเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ/อบรม/สัมมนา การดาเนินงาน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา
3.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ปี 2560 ของ สพม.30 และโรงเรียน สพฐ.
ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น
3.3 สังเกต สอบถาม นิเทศ เสวนา
4 Act : ทบทวน/ปรับปรุง
- เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม

พ.ค.-ก.ย.60

60

45,000

หน้า
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นางสุภาพรรณและคณะ

100,000
5,000

26,300

นางสุภาพรรณและคณะ

ก.ค. 60

นางสุภาพรรณและคณะ

ก.ค.-ก.ย. 60

นางสุภาพรรณและคณะ

ก.ย.60

1,000

นางสุภาพรรณและคณะ

5. ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม – กันยายน 2560
6. งบประมาณ จานวน 215,300 บาท
- หนังสือ สพฐ. 04002/ว1162 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 จานวน 33,000 บาท (แยกมา)
- หนังสือ สพฐ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04008/ว250 ลงวันที่ 26 มกราคม 2560 จานวน 27,300 บาท (6 ล้าน)
- หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว1822 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 จานวน 155,000 บาท (แยกมา)
6.1 จาแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้
แหล่งงบประมาณ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ผลผลิต
งาน/โครงการ
กิจกรรม
1.ขั้น P:Plan……..
2ขั้น D:Do.........
183,000
3.ขั้นC:Check...........
31,300
4.ขั้นA:Act.............
1,000
รวมทั้งสิ้น
215,300

รวม
183,000
31,300
1,000
215,300

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25
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6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี โรงเรียนสุจริตร้อยละ10 จานวน 8,000 บาท
จัดสรรให้โรงเรียนสุจริตร้อยละ 10 จานวน 4 โรงๆ ละ 2,000 บาท เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ประกอบด้วย
1) โรงเรียนภูพระวิทยาคม จานวน 2,000 บาท
2) โรงเรียนคอนสวรรค์ จานวน 2,000 บาท
3) โรงเรียนคอนสารวิทยาคม จานวน 2,000 บาท
4) โรงเรียนเทพสถิตวิทยา จานวน 2,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
ครั้ง/
รุ่น

ค
ประเภท ก
(ระดับ 9
ขึ้นไป)

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
จานวน (คน)
วั
อั
อัตรา
รวม
ประเภท ข
[
รวัน
หรือ
ที่ตั้ง
เงิน
(ระดับ 8
บุคคล รวม
ชม.
ลงมา)
ภายนอก

รวมทั้งสิ้น

5,000

รสถานที่ดาเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย √ )
ราชการ

ร
เอกชน



- ค่าตอบแทนกรรมการ (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน

55

1

60

3,300

55

1

30

1,650

- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเช่าที่พัก
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)

50

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม “โรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น” จานวน 10,000 บาท ในการ
ดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโครงการ “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น”
- จัดสรรให้โรงเรียนคอนสวรรค์ จานวน 10,000 บาท
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดี”
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
ครั้ง/
รุ่น

ค
ประเภท ก
(ระดับ 9
ขึ้นไป)

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
จานวน (คน)
วั
อั
ร สถานที่ดาเนินการ
อัตรา รวมเงิน (ใส่เครื่องหมาย √ )
ประเภท ข
[
รวัน
หรือ
ที่ตั้ง
(ระดับ 8
บุคคล รวม
ร
ชม.
ลงมา)
ภายนอก
ราชการ เอกชน

รวมทั้งสิ้น

10,000

- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)

6

1

500

3,000

65

1

60

3,900

65

2

30

2,100

1

1,000

1,000

แ



- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเช่าที่พัก
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)

กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการอบรมเสริมสร้างความเข้าใจในการดาเนินงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
ครั้ง/
รุ่น

ค
ประเภท ก
(ระดับ 9
ขึ้นไป)

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
จานวน (คน)
วั
อั
ร สถานที่ดาเนินการ
อัตรา รวมเงิน (ใส่เครื่องหมาย √ )
ประเภท ข
[
รวัน
หรือ
ที่ตั้ง
(ระดับ 8
บุคคล รวม
ร
ชม.
ลงมา)
ภายนอก
ราชการ เอกชน

รวมทั้งสิ้น
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)

45,000
5

3

600

9,000

50

2

130

13,000

50

4

35

7,000

1

9,000

9,000

3

6,000

6,000



- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเช่าที่พัก
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ/ถ่ายเอกสาร
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง

3

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)
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60

1

1,000
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1,000

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการศึกษาดูงานเขตพื้นที่สุจริต
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
ครั้ง/
รุ่น

ค
ประเภท ก
(ระดับ 9
ขึ้นไป)

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
จานวน (คน)
วั
อั
ร สถานที่ดาเนินการ
อัตรา รวมเงิน (ใส่เครื่องหมาย √ )
ประเภท ข
[
รวัน
หรือ
ที่ตั้ง
(ระดับ 8
บุคคล รวม
ร
ชม.
ลงมา)
ภายนอก
ราชการ เอกชน

รวมทั้งสิ้น

100,000

แ



- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน

40

2

180

14,400

- ค่าอาหารเย็น

40

2

180

14,400

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

40

4

50

8,000

- ค่าเบี้ยเลี้ยง

40

2

240

19,200

- ค่าเช่าที่พัก

40

20

1,200

24,000

- ค่าวัสดุ

1

2,000

2,000

- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ …ของที่ระลึก

5

3,000

15,000

1

3,000

3,000

- ค่าพาหนะ

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมจัดทา/สร้างคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบสู่ความเป็นเขตสุจริต
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
ครั้ง/
รุ่น

ค
ประเภท ก
(ระดับ 9
ขึ้นไป)

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
จานวน (คน)
วั
อั
ร สถานที่ดาเนินการ
อัตรา รวมเงิน (ใส่เครื่องหมาย √ )
ประเภท ข
[
รวัน
หรือ
ที่ตั้ง
(ระดับ 8
บุคคล รวม
ร
ชม.
ลงมา)
ภายนอก
ราชการ เอกชน

รวมทั้งสิ้น

100,000



- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน

20

1

120

2,400

20

2

35

1,400

- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเช่าที่พัก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)
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- ค่าพาหนะ
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60
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1,200

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
ครั้ง/
รุ่น

ค
ประเภท ก
(ระดับ 9
ขึ้นไป)

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
จานวน (คน)
วั
อั
ร สถานที่ดาเนินการ
อัตรา รวมเงิน (ใส่เครื่องหมาย √ )
ประเภท ข
[
รวัน
หรือ
ที่ตั้ง
(ระดับ 8
บุคคล รวม
ร
ชม.
ลงมา)
ภายนอก
ราชการ เอกชน

รวมทั้งสิ้น

100,000

แ



- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง

5

6

240

7,200

- ค่าวัสดุ

1

6,000

6,000

- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ …

7

1,500

10,600

- ค่าเช่าที่พัก
- ค่าพาหนะ

2,500

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
ครั้ง/
รุ่น
รวมทั้งสิ้น

ค
ประเภท ก
(ระดับ 9
ขึ้นไป)

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
จานวน (คน)
วั
อั
ร สถานที่ดาเนินการ
อัตรา รวมเงิน (ใส่เครื่องหมาย √ )
ประเภท ข
[
รวัน
หรือ
ที่ตั้ง
(ระดับ 8
บุคคล รวม
ร
ชม.
ลงมา)
ภายนอก
ราชการ เอกชน
100,000



- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)
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- ค่าเบี้ยเลี้ยง

6

60

2

240

2

1,000

2,000

1

120

120
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2,880

- ค่าเช่าที่พัก
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ …

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกกิจกรรม
7. สถานที่ดาเนินการ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โรงเรียนสุจริตต้นแบบ โรงเรียนสุจริตร้อยละ 10
และโรงเรียนสุจริตร้อยละ 20
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ และคณะ
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. การประเมินผล
10.1 ประเมินผลการดาเนินโครงการ
10.2 ร้อยละของนักเรียน ครู ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการ
10.3
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2560
10.4 นิเทศ ติดตามการดาเนินโครงการ
10.5 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเปูาหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
10.5.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา สพม.30 ผู้บริหาร ครูและ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
2) ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2560
10.5.2 เชิงคุณภาพ
1) บุคลากรทางการศึกษา สพม.30 ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและสามารนาความรู้ไปปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาเครือข่ายชุมชน องค์กรแห่งการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต

80 %
80 %

80 %
60%
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10.4 เครื่องมือประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผลการประเมินค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้ ทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้อง
ตามกลยุทธ์และจุดเน้นการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต”
(โรงเรียนสุจริต) และพัฒนาเครือข่ายชุมชน องค์กรแห่งการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต

60

หน้า

| 156

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบประเมิน ITA
2. แบบสอบถาม
3. แบบบันทึกการนิเทศ ติดตาม
โรงเรียนสุจริต

10.5 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
10.
5.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความร่วมมือของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
2. ระยะเวลาดาเนินการ
10.5.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
2. พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.2 นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุจริตทุกคน สามารถประยุกต์ใช้หลัก
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนิน
ชีวิตและต่อต้านการทุจริต มีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต ตระหนัก รู้เข้าใจและคิดอย่างมีเหตุผลซึม
ซับคุณค่าแห่งความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทาความดี รังเกียจคนโกง
และพร้อมที่จะเป็นคนเก่งที่ไม่โกง มีองค์ความรู้ ทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้องตามกลยุทธ์และจุดเน้นการ
ดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” ภายใต้ชื่อ
เขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต
11.2 เกิดเครือข่ายชุมชน องค์กรแห่งการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนสุจริต
ผู้เสนอโครงการ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ)
ศึกษานิเทศก์

(นายกฤตวิทย์ สิริพงศ์พิศุทธิ์)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
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ผู้เห็นชอบโครงการ
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ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

(นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์)

(นายอานันท์ รองพล)

รองผอ.เขต ผู้รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ

รองผอ.เขต ผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
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หน่วยงาน กลุ่มงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30
โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 20 ปี ข้อที่ 5 การพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 4 กิจกรรมหลักยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิง
กระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ
สนองยุทธศาสตร์ ศธ./กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สนองจุดเน้น สพม.เขต 30 ข้อ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
มาตรฐานเขตพื้นที่ .................................................................................
ลักษณะโครงการ / งาน (
) ต่อเนื่อง
(  ) ใหม่
---------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงการพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัย
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดเป็นยุทธศาสตร์การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2.2 เพื่อตรียมผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม
2.3 เพื่อสนับสนุนให้เขตพื้นที่การศึกษามีความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สหวิทยาเขต ดาเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
3.1.2 ทุกสหวิทยาเขต มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่าอดคล้องกันทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
3.2 เชิงคุณภาพ
ทุกสหวิทยาเขต มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาครู
4. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนกิจกรรม
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ขั้นเตรียม (P)
นางปรียา
จัดทาโครงการ
ก.ค. 2560
รัตน์ ขาว
ขั้นดาเนินการ (D)(ต้องแสดงรายละเอียด)
203,000
ปั้น และสห
กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทาข้อมูล ลักษณะประเด็นการ
วิทยาเขต
จัดทานวัตกรรม
ก.ค. 2560
กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ส.ค.60
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กิจกรรมที่ 3 นาเสนอนวัตกรรม
ขั้นติดตาม/ประเมินผล (C)
นิเทศติดตาม ประเมินผลโครงการ
ส.ค. 60
ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (A)
รายงานผลการดาเนินการ ต่อ สพม.30
ก.ย. 2560
5. ระยะเวลาดาเนินการ ก.ค. – ก.ย. 2560
6. งบประมาณ 233,800 บาท
6.1 จาแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
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รวม

แหล่งงบประมาณ
เงินอุดหนุน
รายหัว
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พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

เงินรายได้
สถานศึกษา

1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
1. ขั้น P : Plan……
2. ขั้น D : (Do)
3. ขั้น C :Check
4. ขั้น A : Act

203,000
30,800

6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
ครั้ง/
รุ่น

ค
ประเภท ก
(ระดับ 9
ขึ้นไป)

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
จานวน (คน)
วั
อั
ร สถานที่ดาเนินการ
อัตรา รวมเงิน (ใส่เครื่องหมาย √ )
ประเภท ข
[
รวัน
หรือ
ที่ตั้ง
(ระดับ 8
บุคคล รวม
ร
ชม.
ลงมา)
ภายนอก
ราชการ เอกชน

รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่าย
กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทาข้อมูล ลักษณะ
ประเด็นการจัดทานวัตกรรม
กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 3 นาเสนอนวัตกรรม
- นิเทศติดตาม ประเมินผลโครงการ

233,800
จัดสรร
ให้สห
วิทยา
เขตละ
29,000
บาท
จานวน
7 วิทยา
เขต



ตาม
ประมาณ
การ
ค่าใช้จ่าย
ของแต่
ละสห
วิทยาเขต
203,000
บาท
30,800

203,000 203,000
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6.3 ข้อมูลรายการวัสดุ ที่ขอดาเนินการในครั้งนี้ (ตามกิจกรรมของสหวิทยาเขตดาเนินการ)
ที่

รายการ

จานวนหน่วย

ราคา/หน่วย

7. สถานที่ดาเนินการ สหวิทยาเขตในสังกัด
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปรียารัตน์ ขาวปั้นและสหวิทยาเขต
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพม .30
10. การประเมินผล
10.1 การประเมินจากแบบสอบถาม
10.2 ประเมินผลตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. เชิงปริมาณ
ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2. เชิงคุณภาพ
ทุกสหวิทยาเขต มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21

จานวนเงิน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

10.3 เครื่องมือประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เครื่องมือที่ใช้
1. ครูได้รับความรู้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
1. แบบสอบถาม
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2. แบบบันทึกนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
2. ทุกสหวิทยาเขต มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
3.แบบตรวจสอบรายการ/แบบประเมินเชิงประจักษ์
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
10.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
10.4.1 ปัจจัยความเสี่ยง
- ระยะเวลาในการจัดทามีน้อย
10.4.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- ประสานงาน เร่งดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูได้รับความรู้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2. ทุกสหวิทยาเขต มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ผู้เสนอโครงการ
(นางปรียารัตน์ ขาวปั้น)
ศึกษานิเทศก์

ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นายกฤตวิทย์ สิริพงศ์พิศุทธิ์)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25

ผู้เห็นชอบโครงการ

60

หน้า

| 161

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

(นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์)

(นายอานันท์ รองพล)

รองผอ.เขต ผู้รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ

รองผอ.เขต ผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและการพัฒนาครู
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หน่วยงาน กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการ โครงการประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี
หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานชานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ข้อที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 20 ปี ข้อที่ 2 การยกระดับคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 2 ผลิตครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ชุดโครงการของ สพฐ. ชุดที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ 1. จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่มีคุณสมบัติส่งผลงานเพื่อขอมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ในตาแหน่งต่างๆ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ยื่นผลการปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ได้รับการรับการพิจารณาผลงาน
3. ผู้ยื่นผลการปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ ได้รับการรับเลื่อนวิทยฐานะ ในระยะเวลาที่เหมาะสม
สนองยุทธศาสตร์ ศธ./กลยุทธ์ สพฐ....................................................................................
สนองคารับรองการปฏิบัติราชการ(KRS/ARS)................................................................
สนองตัวชี้วัดความสาเร็จ ข้อ ............................................................................................
สนองจุดเน้น สพม.เขต 30 ข้อ ...........................................................................................
มาตรฐานเขตพื้นที่ .................................................................................
ลักษณะโครงการ / งาน (
) ต่อเนื่อง
(  ) ใหม่
---------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 54
กาหนดว่าการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตาม
มาตรา 42 ซึ่งจะต้องผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด โดยต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน
ดังนี้ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่
3 ด้านผลการปฏิบัติงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้เห็นถึงความสาคัญในความก้าวหน้าในตาแหน่ง
หน้าที่การงาน โดยการมีวิทยฐานะที่สูงขึ้นและในขณะเดียวกัน ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์
การประเมินวิทยฐานะในระยะเวลาที่เหมาะสม จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นงบประมาณในการดาเนินการประเมินผลงาน และผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญทั้งระบบ
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3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

- จานวน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่มีคุณสมบัติส่งผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
3.2 ด้านคุณภาพ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ยื่นผลการปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ได้รับการรับการพิจารณาผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ในระยะเวลาที่เหมาะสม
4. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนกิจกรรม
ระยะเวลา
งบประมาณ
ขั้นเตรียมการ
มี.ค. – พ.ค.
- เสนอขออนุมัติโครงการ
2560
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
พ.ค. – ก.ย.
192,000.ขั้นดาเนินการ
2560
- ประเมินผลงาน
ขั้นติดตาม/ประเมินผล
- สรุปประเมินผลการ
ดาเนินงาน
ก.ย. 2560
ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข
- รายงานผลการดาเนินงาน
- เสนอรายงานผลการ
ดาเนินงาน
5. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
6. งบประมาณ (ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ) ดาเนินการกิจกรรม 2 ครั้ง
6.1 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ กิจกรรมที่ 1 จานวน 192,000.- บาท
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
ครั้ง/
รุ่น
รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่าย.................
1. โครงการ........................................
ค่าใช้จ่ายในประเทศ

2

ค
ประเภท ก
(ระดับ 9
ขึ้นไป)

ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
งานอัตรากาลัง ฯ

คณะกรรมการ ฯ
ดาเนินงาน
งานอัตรากาลัง
งานอัตรากาลัง ฯ

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
จานวน (คน)
วั
อั
วัร น
อัตรา
รวมเงิน
ประเภท ข บุคคล
หรื
อ
ที
ต
่
ง
้
ั
(ระดับ 8 ภาย
รวม
ชม.
ลงมา)
นอก
3

35

38

สถานที่ดาเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย √ )
ราชการ

192,000
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- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน

35

35

2 มื้อ

220

15,400

35

35

4 มื้อ

50

7,000

3

5 วัน

5,090

35

2 ครั้ง

15,000

- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง

3

- ค่าเช่าที่พัก
- ค่าพาหนะ

35

- ค่าวัสดุ

4,760

- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)
ค่าอ่านผลงาน รายละ 3000X40
ค่าตอบแทนกรรมการ 1125X7X2

9,000
120,000
15,750

6.3 ข้อมูลรายการวัสดุ ที่ขอดาเนินการในครั้งนี้
( ) โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่ความเป็นมืออาชีพในประชาคมอาเซียน ( ) กิจกรรม ……………………………
ที่
รายการ
จานวนหน่วย ราคา/หน่วย
จานวนเงิน
1 กระดาษ เอ 4 / 80 แกรม
10 รีม
2 กระดาษการ์ด เอ 4 / 120 แกรม
3 รีม
3 กระดาษสี เอ 4 / 60 แกรม(บาง)
3 รีม
4 หมึกพริ้นเตอร์
1 กล่อง
7. สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางจงรักษ์ ภัสสรประสิทธิ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล
10. การประเมินผล
10.1.ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

10.1.1 เชิงปริมาณ

- จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่มี
คุณสมบัติส่งผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในตาแหน่งต่างๆ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ร้อยละ 90
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ค่าเป้าหมาย

10.1.2 เชิงคุณภาพ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ยื่นผลการ ร้อยละ 90
ปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ ได้รับการรับการพิจารณาผลงาน
- ผู้ยื่นผลการปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญ
การพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ได้รับการรับเลื่อนวิทยฐานะ ใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
10.6 เครื่องมือประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ร้อยละของครูผู้ยื่นผลการปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ได้รับการพิจารณา
ผลงาน
2. ร้อยละของครูผู้ยื่นผลการปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ได้รับการเลื่อนวิทย
ฐานะในระยะเวลาที่เหมาะสม

เครื่องมือที่ใช้

1. แบบรายงาน

10.7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
10.7.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1. ขาดคณะกรรมการบางสาขาวิชาที่ขอประเมินวิทยฐานะ
2.
คณะกรรมการบางสาขาวิชาที่ขอประเมินเป็นคณะกรรมการในหลายเขตพื้นที่ ทาให้มีผลงาน

มาก ใช้ระยะเวลาการอ่านผลงานนาน
10.7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1.
ประสานคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าพร้อมส่งผลงาน ก่อนการประชุมเพื่อพิจารณา
2. เสนอรายชื่อข้าราชการครูในสังกัดที่มีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการแต่ละสาขาวิชาเอก

ให้ส่วนกลางพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติม
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ยื่นผลการปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ได้รับการรับการพิจารณาผลงานเป็นที่ประจักษ์ ตามเกณฑ์
การประเมิน ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ในระยะเวลาที่เหมาะสม
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ยื่นผลการปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ แก้ไขผลงานได้รวดเร็วและครบถ้วน ตามเกณฑ์การประเมิน
ตามระยะเวลาที่กาหนด
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ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางจงรักษ์ ภัสสรประสิทธิ)์
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

(นายกฤตวิทย์ สิริพงศ์พิศุทธิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางจงรักษ์ ภัสสรประสิทธิ)์
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

(นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร )
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสวาท ฦาชา)
(นายอานันท์ รองพล)
รอง ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 รอง ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผู้อนุมัติโครงการ
( นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ )
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 30
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หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุม่ บริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการ พัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่สู่ความเป็นมืออาชีพในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ข้อที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 20 ปี ข้อที่ 2 การยกระดับคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 2 ผลิตครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ชุดโครงการของ สพฐ. ชุดที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูผู้ช่วยได้รับการพัฒนาและสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
2. ครูผู้ช่วยที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความพอใจในความมั่นคงของการประกอบวิชาชีพ
ได้รับการพัฒนาและสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
3. ครูผู้ช่วยสามารถนาความรู้และประสงการณ์จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ
4. สถานศึกษามีความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
สนองยุทศาสตร์ ศธ./กลยุทธ์ สพฐ....................................................................................
สนองคารับรองการปฏิบัติราชการ(KRS/ARS)..................................................
สนองตัวชี้วัดความสาเร็จ ข้อ 3 ร้อยละ 90 ของครูที่ได้รับการพัฒนาวิชาชีพตามสมรรถนะของสายงาน
สนองจุดเน้น สพม.เขต 30 ข้อ 14 ฝึกครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพในสมาคมอาเซียน
มาตรฐานเขตพื้นที่ .................................................................................
ลักษณะโครงการ / งาน (
) ต่อเนื่อง
(  ) ใหม่
---------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
บัญญัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตาม มาตรา 45 หรือมาตรา 50
ก่อนการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งภาระงาน มาตรฐาน คุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ บทบาท
หน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นหน่วยงานการศึกษาที่ มีหน้าที่ประสานการ
ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาและส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทา
การศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม จะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบรรจุใหม่ เป็นบุคคลที่มีบทบาทและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและสื่อการเรียนรู้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25

60

หน้า

| 169

เพื่อให้บทเรียนน่าสนใจ และจูงใจให้นักเรียน ใฝุเรียนรู้ นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ประสบความสาเร็จ
ตามแนวการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดให้มีการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่ความเป็นมืออาชีพ
ในประชาคมอาเซียน ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และศักยภาพเชิงวิชาการของผู้เข้ารับการพัฒนาให้
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนของผู้ที่เข้ารับ
การพัฒนาให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ
3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้ที่มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา อันจะนาไปสู่การสร้างเครื่องข่าย
5. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในประชาคมอาเซียน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 ข้าราชการครูบรรจุใหม่(ครูผู้ช่วย)ประจาปี 2558-2560) จานวน 200 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ความเข้าใจเกี่ยวการมีวินัย มีคุณธรรม และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ
90
3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจ และมีเจตคติที่ดีในการประกอบ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3.2.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
4. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนกิจกรรม
ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ขั้นเตรียมการ
มี.ค. – พ.ค.
งานพัฒนา ฯ
- เสนอขออนุมัติโครงการ
2560
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการกาหนดหลักสูตร
- แจ้งครูบรรจุใหม่(ครูผู้ช่วย) เข้าร่วม
โครงการกิจกรรมที่กาหนด

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25

ขั้นตอนกิจกรรม

ระยะเวลา

ขั้นดาเนินการ
- จัดฝึกอบรม สัมมนา ประกอบด้วย การ
บรรยาย การอภิปราย กิจกรรมกลุ่ม

พ.ค. 2560

ขั้นติดตาม/ประเมินผล
- สรุปประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข
มิ.ย. 2560
- รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
- เสนอรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
ก.ค. 2560

60

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

88,900.-

คณะกรรมการ
ฯ ดาเนินงาน

-

งานพัฒนา ฯ

-

งานพัฒนา ฯ
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หมายเหตุ

5. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
6. งบประมาณ (ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ)
6.1 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
ครั้ง/
รุ่น
รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่าย.................
1. โครงการ........................................
ค่าใช้จ่ายในประเทศ
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)

ค
ประเภท ก
(ระดับ 9
ขึ้นไป)

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
จานวน (คน)
วั
อั
ร สถานที่ดาเนินการ
วันร หรือ อัต
รวมเงิน (ใส่ครื่องหมาย √ )
ประเภท ข บุคคล
ชม.
รา
(ระดับ 8 ภาย
รวม
ราชการ เอกชน
ที่ตั้ง
ลงมา)
นอก

1

200

200

1

88,900

2

4ชม.

600

4,800

200

1 มื้อ

220

44,000

200

2 มื้อ

50

20,000



- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเช่าที่พัก
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ

9,900

งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
ครั้ง/

ค
ประเภท ก

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
จานวน (คน)
วั
อั
ร สถานที่ดาเนินการ
วันร หรือ อัต
รวมเงิน (ใส่ครื่องหมาย √ )
ประเภท ข บุคคล
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รุ่น
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวันราชการ
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวันหยุดราชการ

(ระดับ 9
ขึ้นไป)

(ระดับ 8
ลงมา)

ภาย
นอก

10
10

รวม

10
10

60

ชม.

12 ชม.
7 ชม.

รา
ที่ตั้ง
50
60

หน้า
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ราชการ

6,000
4,200

6.3 ข้อมูลรายการวัสดุ ที่ขอดาเนินการในครั้งนี้
( ) โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่ความเป็นมืออาชีพในประชาคมอาเซียน ( ) กิจกรรม ……………………………
ที่
รายการ
จานวนหน่วย ราคา/หน่วย
จานวนเงิน
1 กระดาษ เอ 4 / 80 แกรม
30 รีม
2 กะดาษการ์ดสี เอ 4 120 แกรม
6 รีม
3 กระดาษสี เอ 4 / 60 แกรม(บาง)
3 รีม
4 หมึกพริ้นเตอร์ HP LaserJet P1102
2 กล่อง
5 แฟูมพลาสติกสาหรับใส่เอกสาร
200 แฟูม
6 ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ายาลบคาผิด อย่างละ 17 โหล
7. สถานที่ดาเนินการ
สถานที่เอกชน
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางรญา วานิยะพงศ์ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล
10. การประเมินผล
10.1.ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
10.1.1 เชิงปริมาณ
- ครูผู้ช่วยได้รับการพัฒนา
- สถานศึกษามีความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ร้อยละ 90

10.1.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 90
- ครูผู้ช่วย สามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่และสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพได้
อย่างมีคุณภาพ
- ครูผู้ช่วย ที่เข้ารับการอบรมมีความพอใจในความมั่นคงของ
การประกอบวิชาชีพได้รับการพัฒนาและสามารถจัดการ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพสถานศึกษามีความเข้มแข็งด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
- ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องขั้นตอนในกฎหมาย มีวินัย มี ร้อยละ 90
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)

เอกชน

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25

60

หน้า

| 172

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สังคม
10.6 เครื่องมือประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เครื่องมือที่ใช้
1. ร้อยละของครูผู้ช่วยที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการพัฒนา
1. แบบสอบถาม
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
2. แบบประเมิน
2. ร้อยละของครูผู้ช่วยที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความพอใจในความ
มั่นคงของการประกอบวิชาชีพ
3. ร้อยละของครูผู้ช่วยที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพสามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ
4. จานวนสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
10.7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
10.7.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1. จานวนผู้เข้ารับการพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามจานวนที่กาหนดไว้
2. การจัดกิจกรรมตามโครงการอาจจะตรงกับวันหยุด
3. วิทยากรภายนอก อาจมีภารกิจอื่น ไม่สามารถมาบรรยายตามวัน เวลา ที่กาหนดได้
10.7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ประสานเพื่อให้กลุ่มเปูาหมาย เห็นความสาคัญของกิจกรรมตามโครงการ พร้อมให้แจ้งยืนยัน
การเข้าร่วมโครงการ
2. แจ้งสถานศึกษาหรือผู้เข้ารับการอบรมทราบล่วงหน้า
3. ประสานวิทยากรล่วงหน้า พร้อมกาหนดปฏิทินในการดาเนินงานตามโครงการ
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการพัฒนาและสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
2. สถานศึกษามีความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ผู้เข้ารับการอบรม มีความพอใจในความมั่นคงของการประกอบวิชาชีพ
4. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถและมีคุณภาพ
ผู้เสนอโครงการ
(นางจงรักษ์ ภัสสรประสิทธิ)์
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นายกฤตวิทย์ สิริพงศ์พิศุทธิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
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ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางจงรักษ์ ภัสสรประสิทธิ)์
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

(นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร )
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้เห็นชอบโครงการ
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ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสวาท ฦาชา)
(นายอานันท์ รองพล)
รอง ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 รอง ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผู้อนุมัติโครงการ
( นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ )
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 30
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
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หน่วยงานกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการ พัฒนามาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ข้อที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 20 ปี ข้อที1่ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา)
ชุดโครงการของสพฐ. 15. โครงการพัฒนามาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
1.หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนที่จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จาเป็นต้อง
ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เพื่อเป็นหลักในการ
เทียบเคียงสาหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 48 ได้กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
จะเห็นได้ว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่สร้างความมั่นใจแก่ทุกฝุาย ว่าการ
จัดการศึกษาทุกระดับมีคุณภาพและจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงให้มีการปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้มีจานวนน้อยลง กระชับ
และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมิน
เพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดทาเอกสารที่ใช้ในการประเมิน รวมทั้งพัฒนาผู้ประเมินภายในให้มีมาตรฐาน
มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้คาชี้แนะและให้คาปรึกษาแก่สถานศึกษาได้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรับใหม่
จึงมีจานวนไม่มาก แนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาจะเน้นการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพตามบริบทของ
สถานศึกษา ไม่เพิ่มภาระการจัดทาเอกสารให้สถานศึกษา ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเปูาหมายเพื่อพัฒนา
บนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์และ
เป็นเปูาหมายสาคัญที่สุดที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายทุกคนในสถานศึกษาต้องรับรู้ และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบให้บรรลุถึงเปูาหมายคือ มาตรฐานที่สถานศึกษากาหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25
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เกิดขึ้น ( accountability) เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามแนวคิด หลักการ กฎกระทรวงดังกล่าว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนามาตรฐานและประกันคุณภ
าพ
การศึกษา ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวง ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยต้นสังกัด สู่การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งพร้อมรับการประเมิน
ภายนอก
3.เป้าหมาย
3.1เชิงปริมาณ
3.1.1 .ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
3.2
เชิงคุณภาพ
3.2.1.สถานศึกษาในสังกัด พัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เกณฑ์คุณภาพระดับ 3 (ดี) ขึ้นไป)
4.วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา หมายเหตุ
1. กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
1.1 จัดทาเอกสารคู่มือดาเนินงานการประเมินและการประกันคุณภาพภายในเผยแพร่
ต.ค. 59
แก่โรงเรียนในสังกัด
1.2 ประชุมชี้แจง สื่อสาร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่ให้แก่
ม.ค. 60
สถานศึกษาในสังกัด
1.3 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด
พ.ค.- มิ.ย.60
1.4 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา
ก.ค.60
2. กิจกรรมที่ 2 ลดความเหลื่อมล้าด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา
2.1 ประชุมชี้แจง ขยายผลการนาส่งข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็นของสถานศึกษาใน
ม.ค. 60
สังกัดเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบ online
2.2 ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผ่านระบบ
ม.ค.-มี.ค. 60
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบ online
2.3 นิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
พ.ค.-มิ.ย. 60
ตามกฎกระทรวงฯ
2.4 จัดการอบรมและศึกษาดูงานกับหน่วยงานหรือสถานศึกษาที่ดาเนินงานด้านการ
ก.ค. 60
ประกันคุณภาพที่ประสบความสาเร็จ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25

ที่

60

กิจกรรมหลัก
2.5 การประกวดผลงาน Best Practice การนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ไปใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาทาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
2.6 สรุปบทเรียนและสังเคราะห์ข้อค้นพบ
2.7 จัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ก.ค. 60
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หมายเหตุ

ส.ค.60
ก.ย.60

5.ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2559– 30กันยายน 2560
6.งบประมาณที่ใช้
แหล่งงบประมาณ สานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) สพฐ.จัดสรร จานวน 30,000 บาท
(แผนงานพื้นฐาน ข้อ 3) ดังรายละเอียดดังนี้
กิจกรรม/ขั้นตอนการเนินงาน

แหล่งงบประมาณแผนงาน................
ผลผลิต.....
งาน/โครงการ.....
กิจกรรม.......
20,000
10,000
30,000

1.ขั้น P : Plan……..
2. ขั้น D : Do.........
3.ขั้นC : Check...........
4.ขั้นA :Act.............
รวม

รวม
20,000
10,000
30,000

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
จานวน 30,000 บาท ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
ครั้ง/
รุ่น

ประเภท ก

(ระดับ 9
ขึ้นไป)

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
วัน
จานวน (คน)
หรือ
ประเภท ข
ชม. อัตรา
ที่ตั้ง
บุคคล
(ระดับ 8 ภายนอก รวม
ลงมา)

รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่าย .................

สถานที่ดาเนินการ
รวมเงิน

ราชการ เอกชน
30,000

1. โครงการพัฒนาระบบการประเมิน

/

คุณภาพผู้เรียน
ค่าใช้จ่ายในประเทศ

- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น

(ใส่เครื่องหมาย √)

2

40

40

2

120

9,600

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)

/

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25

60

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
วัน
จานวน (คน)
หรือ

งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
ครั้ง/รุ่น

ประเภท
ประเภท ข
ก

(ระดับ 9 ขึ้น (ระดับ 8ลง
ไป)

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเช่าที่พัก
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด

best practice
รวมทั้งสิ้น

บุคคล
ภายนอก

ชม.
รวม
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สถานที่ดาเนินการ

อัตรา
ที่ตั้ง

รวมเงิน

(ใส่เครื่องหมาย
√)
ราชการ เอกชน

4

มา)
40

40

2

30

4,800

2

10

10

2

240

4,800

120
4 บ/
กม.

600

5

หน้า

5

2

10

10

2

1

5

5

1

5,200

1,000

5,000
30,000

หมายเหตุทั้งนี้ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

7. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนในสังกัด จานวน 37 โรงเรียน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
9.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
9.1 เชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัด จานวน 37 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็งพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
9.2 เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัด พัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ระดับ 3 (ดี) ขึ้นไป

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25

10. เครื่องมือประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด จานวน 37 โรงเรียน มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็งพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
2) สถานศึกษาในสังกัด พัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับดี (3)ขึ้นไป
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เครื่องมือ
แบบบันทึกรายงานการนิเทศ
รายงานประจาปี(SAR)ของ
สถานศึกษา

11.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
11.1 ปัจจัยความเสี่ยง
- การดาเนินงานภายใต้ข้อจากัดด้านงบประมาณและห้วงระยะเวลาที่กาหนด
11.2แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- จัดทาปฏิทินการดาเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจที่ สพฐ.กาหนด
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.
สถานศึกษาในสังกัดนาคู่มือการดาเนินงานประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ไปใช้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาที่เข้ารับฟังการประชุม
ชี้แจงขยายผลได้รับความรู้ความเข้าใจเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆสามารถนาความรู้ไปใช้เป็นแนวทาง
ในการดาเนินงานวางระบบการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีความมั่นใจและพร้อมเข้ารับการประเมิน
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกระดับสามารถเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน
4. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามกฎกระทรวงฯโดยต้นสังกัด
13.การอนุมัติโครงการ
ผู้เสนอโครงการผู้

(นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย)
ศึกษานิเทศก์
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ตรวจสอบโครงการ

(นายกฤตวิทย์ สิริพงศ์พิศุทธิ)์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25

ผู้เห็นชอบโครงการ
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ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

(นายอานันท์ รองพล)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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หน่วยงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ข้อที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 20 ปี ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ชุดโครงการของ สพฐ. ที่14พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียน
(กิจกรรม 1.5 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่านหรือซ้าชั้นในชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน
ลักษณะโครงการ ( ) ต่อเนื่อง (/ ) ใหม่
หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
กระจายอานาจให้สถานศึกษากาหนดหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นใช้เอง ตามคาสั่ง สพฐ. ที่ 293/2551 ลงวันที่ 11
กรกฎาคม 2551 เพื่อให้สอดคล้องกับคาสั่งดังกล่าว สถานศึกษาจึงจัดทาระเบียบสถานศึกษา ว่าด้วยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ใช้ควบคู่กับหลักสูตร
สถานศึกษา ประกอบด้วย หมวดที่ 1 หลักการวัดและประเมินผลการเรียน หมวดที่ 2 วิธีการวัดและประเมินผล
การเรียน หมวดที่ 3 เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน หมวดที่ 4 การเทียบโอนผลการเรียน หมวดที่ 5
เอกสารหลักฐานการศึกษา และหมวดที่ 6 บทเฉพาะกาล โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาลงนามระเบียบ
สถานศึกษาดังกล่าว นอกจากนี้ สถานศึกษายังได้จัดทาแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ประกอบด้วย การประเมินผลการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน เกณฑ์การตัดสินการเลื่อนชั้น
และจบหลักสูตร และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
เปูาหมายสาคัญของการวัดและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 คือ การนาผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ โดยการนาผลการ
ประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนโดยตรง นาผลไป
ปรับปรุงแก้ไขผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งนาไปใช้ในการพิจารณาตัดสิน
ความสาเร็จทางการศึกษาของผู้เรียน ตลอดจนความสาเร็จของผู้สอนอีกด้วย เพื่อให้การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายหลักสูตรและแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จึงกาหนดโครงการพัฒนา
ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขึ้น
/วัตถุประสงค์...

.....
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรให้
สถานศึกษาดาเนินการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
3. เพื่อกากับ ติดตาม นิเทศสถานศึกษาเกี่ยวกับงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัด สพม.30 ทุกโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
- โรงเรียนในสังกัดดาเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และตามคาสั่ง/ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
วิธีดาเนินการ
ที่
รายการ
ระยะเวลา งบประมาณ
1 Plan : การวางแผน
มี.ค.-เม.ย.60
- วางแผนโครงการ/กิจกรรม
- กาหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
- เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2 Do : การดาเนินงาน
-ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษาให้มีความรู้
พ.ค.-มิ.ย.60
40,000
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ตามหลักสูตร เทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ในระดับชั้นเรียน
-ดาเนินการตามความต้องการของสถานศึกษา ภายใต้การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน
- การนิเทศ กากับติดตามการดาเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์
3 Check : กากับ/ติดตาม/ตรวจสอบและนิเทศ
ก.ค.60
- การประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
- การติดตามการรายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
4 Act : ทบทวน/ปรับปรุง
ก.ค.- ส.ค.60
- เขียนรายงานสรุปผลการดาเนินงานและข้อค้นพบ
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติ
ชัย

นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติ
ชัย
หัวหน้างานวิชาการและครู
วัดผลทุกโรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนละ 2 คน

ระยะเวลาดาเนินการ
มีนาคม – กรกฎาคม 2560
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งบประมาณที่ใช้
แหล่งงบประมาณ งบดาเนินงาน จานวน 40,000 บาท(งบ สวก.จัดสรร แผนงานพื้นฐาน ข้อ 6)
มีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรม/ขั้นตอนการเนินงาน
แหล่งงบประมาณแผนงาน................
ผลผลิต.....
งาน/โครงการ.....
กิจกรรม.......
1.ขั้น P : Plan……..
2. ขั้น D : Do.........
40,000
3.ขั้นC : Check...........
4.ขั้นA :Act.............
รวม
40,000
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รวม
40,000
40,000

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
ครั้ง/
รุ่น

ค
ประเภท ก
(ระดับ 9
ขึ้นไป)

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
จานวน (คน)
วั
อั
ร สถานที่ดาเนินการ
อัตรา รวมเงิน (ใส่เครื่องหมาย √
ประเภท ข
รวัน
[
หรื
อ
ที่ตั้ง
รวม
(ระดับ 8 บุคคล
)
ชม.
ลงมา)
ภายนอก
ร
ราชการ

รวมทั้งสิ้น

- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเช่าที่พัก
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)

40,000

2

50

50

2

120

12,000

2

50

50

2

35

7,000

3

10

10

3

240

7,200

10

10

4บ./กม.

8,800



5,000

รวมทั้งสิ้น

40,000

หมายเหตุ ทั้งนี้ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ
สถานที่ดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-

การประเมินผล
1. ประเมินจากการตอบแบบสอบถาม
2. การนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงานตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเปูาหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- ร้อยละจานวนโรงเรียนที่ดาเนินงานตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ ฯ
- ร้อยละจานวนโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงาน
จากต้นสังกัด

ร้อยละ 100
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

เชิงคุณภาพ
- โรงเรียนในสังกัดดาเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ถูกต้อง

ร้อยละ 100

ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และตามคาสั่ง/ระเบียบ/
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
4. เครื่องมือประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. จานวนโรงเรียนที่ดาเนินการตามแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียน
2. จานวนโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ ติดตามการดาเนินงาน
ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสอบถาม
2. แบบทดสอบ
3. แบบบันทึกการนิเทศ ติดตามการดาเนินงาน
วัดและประเมินผลการเรียนรู้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1. ปัจจัยความเสี่ยง
1. ระยะเวลาในการนิเทศ ติดตาม
2. การให้ความร่วมมือของโรงเรียนในการรายงานข้อมูลประกอบการนิเทศ
2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ดาเนินการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
2. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนตระหนักรู้ถึงความสาคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
2. ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนเห็นความสาคัญและเข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
3. โรงเรียนดาเนินงานตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และตามคาสั่ง/ระเบียบ/ประกาศที่
เกี่ยวข้อง
การอนุมัติโครงการ
ผู้เสนอโครงการผู้

ตรวจสอบโครงการ

(นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย)
ศึกษานิเทศก์
นักวิเคราะห์

(นายกฤตวิทย์ สิริพงศ์พิศุทธิ)์
นโยบายและแผน

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

(นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

(นายอานันท์ รองพล)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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หน่วยงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการ พัฒนาระบบนิเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ข้อที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 20 ปี ข้อที่ 2 การยกระดับคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 2 ผลิต ครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ชุดโครงการของ สพฐ. 17 พัฒนาระบบนิเทศ
(จุดเน้นแผนยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ชุดที่ 1 พัฒนาระบบนิเทศ)
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งให้ผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด ครูจะต้องมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสูงตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาชาติ และโรงเรียนมีศักยภาพในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบคุณภาพ ซึ่งบุคลากรทุกฝุายจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อให้
เป็นโรงเรียนที่มีระบบการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้
ที่เอื้อ อานวยให้ผู้เรียนสามารถแสดงถึงการพัฒนาตนเองก้าวไกลตามความต้องการ นอกจากนี้ รัฐบาลมีนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้น คุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ ในการพัฒนาคุณภาพตาม
แผนยุทธศาสตร์ ในการนี้ ได้กาหนดให้มีโครงการพัฒนาระบบนิเทศ เป็นกิจกรรมหลักสาคัญกิจกรรมหนึ่ง เนื่องจาก
ระบบการนิเทศการศึกษาเป็นระบบ สนับสนุนการเรียนรู้และบริหารการศึกษาที่มีความสาคัญ และจากการ
ประเมินผลระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม
และภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งยังไม่พึงพอใจ
การพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่ส่งผลต่อการยกระดับคูภาพการศึกษา ที่เน้นการพัฒนาศึกษานิเทศก์ใส
มรรถนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานงานนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะการปฏิบัติงานเทคนิควิธีการ สื่อ
เครื่องมือนิเทศ และกลไกลสนับสนุนการนิเทศ ที่จะก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการบริหารงาน
วิชาการอย่างเป็นระบบ ซึ่งต้อเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและระบบการบริหารการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตระหนักและเห็นความจาเป็นดังกล่าว เพื่อดาเนินงานให้
สอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้ความสามารถในการนาระบบนิเทศแนวใหม่ไปใช้
2.2. เพื่อใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาในการพัฒนาระบบและรูปแบบการนิเทศที่ส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมวิจัยและพัฒนาการนิเทศการศึกษาที่สามารถขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา
ระบบนิเทศ
2.4 เพื่อจัดทาคลังความรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษาที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และมีการเผยแพร่อย่างหลากหลายรูปแบบ
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2.5 เพื่อพัฒนาระบบการกากับติดตาม ประเมินผล และรานงานผลการพัฒนาระบบนิเทศที่เน้นคุณภาพ
การปฏิบัติงานและผลงานจากการปฏิบัติจริง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ศึกษานิเทศก์ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ที่

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา

หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.59- ก.ค.60 นางกาญจน์
สุดา
เม.ย.60
จีรภัทร์อติชัย

1 Plan:การวางแผน
1.1 จัดทาโครงการ เสนออนุมัติดาเนินการ
1.2 ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุม สัมมนาทางวิชาการ
1.3จัดทาLogbook ให้ศึกษานิเทศก์บันทึกการพัฒนาตนเอง และการนิเทศ
ติดตามงาน ตามนโยบาย ภาระงานที่ดูแล
2 Do:การดาเนินการ
2.1 การประชุม สัมมนา ศึกษานิเทศก์/ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ตามที่ได้รับแจ้ง
ต.ค.59 – ก.ค.
2.2 บันทึก Logbook หลังเสร็จสิ้นภาระงาน
60
2.3 นิเทศ ติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย สพฐ. ศธ. โรงเรียนในสังกัด
ตามกรอบเวลาที่กาหนด
2.4 คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา ของศึกษานิเทศก์ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
3 Check:กากับ/ติดตาม/ตรวจสอบและนิเทศระหว่างจัดกิจกรรม
3.1 นิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด
ต.ค.59 - ก.ค.
ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
60
3.2ตรวจสอบกระบวนการดาเนินงานเพื่อการปรับปรุง พัฒนาทุกขั้นตอนทุก
กิจกรรมที่ดาเนินการ
4 Act:ทบทวน ปรับปรุง(AAR)
4.1 สรุป/เขียนรายงานผลการดาเนินงาน
ส.ค.60
4.2 เสนอรายงานผลการดาเนินงาน
ก.ย.60

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60
งบประมาณที่ใช้ แหล่งงบประมาณ งบดาเนินงาน จานวน 5,000 บาท(ศนฐ.จัดสรร) ดังรายละเอียดดังนี้
กิจกรรม/ขั้นตอนการเนินงาน
แหล่งงบประมาณแผนงาน................
ผลผลิต.....
งาน/โครงการ.....
กิจกรรม.......
1.ขั้น P : Plan……..
2. ขั้น D : Do.........
5,000

รวม
5,000
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5,000

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
งบดาเนินงานจานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
งบ ศนฐ.จัดสรร (แผนงานพื้นฐาน ข้อ15)
รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
วัน
จานวน (คน)
หรือ

งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
ครั้ง/รุ่น ประเภท ก

ประเภท
ข

บุคคล
ภายนอก
(ระดับ 9 ขึ้นไป) (ระดับ 8 ลงมา)

ชม.

อัตราที่ตั้ง

สถานที่ดาเนินการ
รวมเงิน

รวม

(ใส่เครื่องหมาย
√)
ราชการ เอกชน

รวมทั้งสิ้น

5,000

งบรายจ่าย งบดาเนินงาน

5,000

1. โครงการพัฒนาระบบนิเทศ




ค่าใช้จ่ายในประเทศ

- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเช่าที่พัก
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)

5,000

รวมทั้งสิ้น

5,000

5,000

สถานที่ดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
30
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประเมินผล
1) ตรวจรายงาน/ผลงาน Logbook
2) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
- ร้อยละของศึกษานิเทศก์/ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ที่เข้ารับการประชุม สัมมนา
ตามที่ได้รับแจ้ง

ร้อยละ 100

เชิงคุณภาพ
- ศึกษานิเทศก์มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

ร้อยละ 100

เครื่องมือประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เครื่องมือที่ใช้

1. ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ ได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

1.Logbook
2. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ระยะเวลาดาเนินการ
2.
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การดาเนินงาน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. การเข้าร่วมประชุม สัมมนา ตามบทบาท ภาระงานที่เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ
2. ดาเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.
ศึกษานิเทศก์ ครู และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการศึกษาทุกฝุาย ร่วมมือร่วมใจนานโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2. ครูผู้สอนปฏิรูปวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งสู่ความสาเร็จตามมาตรฐานสถานศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพครู
3. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิรูประบบวิธีการบริหารจัดการศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษาให้สูงขึ้นและ
รักษาไว้ได้อย่างต่อเนื่องหรือเป็นไปตามค่าเปูาหมายที่กาหนด
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การอนุมัติโครงการ
ผู้เสนอโครงการ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย)
ศึกษานิเทศก์
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายกฤตวิทย์ สิริพงศ์พิศุทธิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

(นายอานันท์ รองพล)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาชาติ ด้วยการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนแบบเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ข้อ ๓ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ข้อ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ ๒๐ ปี ข้อที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอน/กระบวน
การเรียนรู้/การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ ๑ : พัฒนาหลักสูตร/กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล
ชุดโครงการของ สพฐ. จุดเน้นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาการอ่านเขียนเพื่อการสื่อสาร
------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
ภาษาไทยนับเป็นภาษาประจาชาติที่ถือเป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียน หากภาษาแม่ไม่แข็งแรงก็
จะมีผลทาให้การพัฒนาด้านความรู้อื่นไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการอ่าน การคิดและการเขียน จะมีการเชื่อมโยง
ซึ่งกันและกัน ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จาเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนสู่ความสาเร็จทั้งด้านการอ่านคล่อง
ควบคู่ไปกับกระบวนการคิด และการเขียน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติในระดับที่ซับซ้อน เป็นขั้นตอนที่เด่นชัด เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะสามารถดูแลตัวเอง มีอาชีพและรายได้ จน
พัฒนาตนเองสู่การเป็นนักคิด นักเขียนและมีคุณลักษณะรักการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้
จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน
กรคิดและการเขียนสื่อสารแบบเชื่อมโยง สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบต่อไป
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อจัดประชุมปฏิบัติการให้ครูผู้สอนภาษาไทย สร้างเครื่องมือการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนแบบ
เชื่อมโยง สู่การอ่านคล่อง เขียนคล่องของผู้เรียน
๒.๒ เพื่อจัดประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย ตามกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
๓ .เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
:
- ครูผู้สอนภาษาไทย สังกัด สพม.30 ทั้ง ๓๗ โรงเรียน ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย โรงเรียนละ
๒ คน รวม ๗๔ คน และคณะทางาน 17 คน รวม 91 คน
- คณะกรรมการจัดประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย จานวน 64 คน และคณะทางาน
20 คน รวม 84 คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
:
-ครูผู้สอนภาษาไทย สังกัด สพม.30 ทั้ง ๓๗ โรงเรียน มีเครื่องมือด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์
และเขียนแบบเชื่อมโยง สู่การอ่านคล่อง เขียนคล่อง ไปใช้ในชั้นเรียนสอดคล้องกับบริบทของตนเอง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25

60

หน้า

| 192

- ผู้เรียนสังกัด สพม.30 มีโอกาสได้ร่วมประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชาการภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
๔ .วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่ กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมจัดประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ
ภาษาไทยของผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จานวน 64 คน และคณะทางาน 20 คน
รวม 84 คน
2 กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ สร้างเครื่องมือของ
ครูผู้สอนภาษาไทย รวม ๗๔ คน และคณะทางาน
17 คน รวม 91 คน

ระยะเวลา
17 มิถุนายน
๒๕๖๐

หมายเหตุ
ศน.ไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว
และคณะ

24 มิถุนายน
๒๕๖๐

ศน.ไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว
และคณะ

๕.ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
๕.
1 กิจกรรมจัดประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทยของผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 17
มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
๕.2 กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ สร้างเครื่องมือของครูผู้สอนภาษาไทย วันที่ 24 มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ
ห้องประชุม สพม.30
๖.งบประมาณ
จานวน
9,660 บาท ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้
รายละเอียดงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๐
จานวน (คน)
งบรายจ่าย/รายการ(กิจกรรม/หลักสูตร
กิจกรรมจัดประกวด และแข่งขันทักษะ
ครั้ง/ ประเภทก ประเภทข บุคคล
วิชาภาษาไทย
รุ่น (ระดับ ๙ (ระดับ ๘ ภายนอก
ขึ้นไป

รวม

วันหรือ
ชม.

อัตรา
ที่ตั้ง

สถานที่ดาเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย
รวมเงิน
ราชการ

เอกชน

ขึ้นไป

รวมทั้งสิ้น

9,660

งบรายจ่าย
๑.โครงการ
ค่าใช้จ่ายในประเทศ
-ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
-ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
-ค่าอาหารกลางวัน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
รวมเป็นเงิน

จานวน

/
/

84 คน
80 คน

1 มื้อ
1 มื้อ

80
35

6,720
2,940

9,660

29,370 บาท ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้
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รายละเอียดงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๐

งบรายจ่าย/รายการ(กิจกรรม/หลักสูตร
กิจกรรมสร้างเครื่องมือของครูสอน
ภาษาไทย

จานวน (คน)
ครั้ง/
รุ่น

ประเภท
ก (ระดับ
๙ขึ้นไป

ประเภท
ข (ระดับ
๘ ขึ้นไป

บุคคล
ภายนอก

รวม

วันหรือ
ชม.

อัตรา
ที่ตั้ง

รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่าย

สถานที่ดาเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย
รวมเงิน
ราชการ

เอกชน

29, 370

๑.โครงการ
ค่าใช้จ่ายในประเทศ
-ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
-ค่าอาหารกลางวัน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
-ค่าวัสดุ (เอกสารเข้าเล่ม)

/
/
/
/

2 คน
91คน
91 คน
91
เล่ม

8 ชม.
1มื้อ
2มื้อ

600
150
35
50

รวมเป็นเงิน

4,800
13,650
6,370
4,550
29, 370

หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ
๗. แหล่งงบประมาณ
เงินจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.
๘.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
๘.๑ ปัจจัยความเสี่ยง
๑. การสร้างเครื่องมือการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนแบบเชื่อมโยงของครูผู้สอนภาษาไทย ทั้ง
ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
๒. การจัดประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทยของผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๑. นาผลงานของผู้ผู้สอนใช้เป็นตัวอย่างใช้เป็นแนวทางในการจัดทาและเรียนเชิญเจ้าของผลงาน
ร่วมเป็นคณะทางานกับทีมของศึกษานิเทศก์
๒. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
๙. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๙.๑ เชิงปริมาณ
-ครูผู้สอนภาษาไทย สังกัด สพม.30 ทั้งระดับ ม.ต้น และม.
ปลาย เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ ทั้ง 76 คน

ค่าเป้าหมาย
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
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-นักเรียนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย เข้าร่วมประกวดและ
แข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย ทั้ง 37 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๙.๒ เชิงคุณภาพ
-ครูผู้สอนภาษาไทยที่เข้าร่วมโครงการได้เครื่องมือการอ่าน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
คิดวิเคราะห์และเขียนไปใช้กับนักเรียนของตนเอง
-นักเรียน สังกัด สพม.30 มีทักษะวิชาการภาษาไทย เป็น
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
แบบอย่างได้
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ครูผู้สอนภาษาไทยที่เข้าร่วมโครงการ มีรายงานการวิจัยในชั้นเรียนออกเผยแพร่ในวงกว้างได้
๒. นักเรียนสังกัด สพม.30 เป็นแบบอย่างด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารแก่บุคคลอื่นได้
๑๑ .หน่วยงานรับผิดชอบ
. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๑๒ .ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์/อีเมล์
นายไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว โทร. ๐๙๘-๑๐๔๖๕๔๙
E-mail : Chai 18022500@gmail.com
13. การอนุมัติโครงการ เสนอ/ตรวจสอบ
ผูเ้ สนอโครงการ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นายไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว)
ศึกษานิเทศก์

(นางสาวสมจิตร ตั้งเพียร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

ผูต้ รวจสอบโครงการ

ผูต้ รวจสอบโครงการ

(นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย)
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

(นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร)
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
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ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์)
รองผอ.เขต ผู้รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

(นายอานันท์ รองพล)
รองผอ.เขต ผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน
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ผู้อนุมัติโครงการ
(นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 30

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25

60

หน้า

| 196

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่
สอดคล้องการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
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โครงการ พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก โดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) :
ผ่านกิจกรรมการพัฒนา 9 ขั้น สู่การยกระดับชั้นครูต้นแบบมืออาชีพ สหวิทยาเขตพญาแลและ
สหวิทยาเขตเมืองสี่มุม
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ข้อ ๒ : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ข้อ ๘ : การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรมฯ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ ๓ : ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ
ชุดโครงการของ สพฐ. จุดเน้นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
แนวคิดการพัฒนาศักยภาพครูประจาการ เพื่อเข้าสู่วิทยฐานะและการคงวิทยฐานะของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปี 2560 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในสังกัดให้เป็นครูที่มีคุณภาพ
ให้เป็นครูต้นแบบมืออาชีพเหมือนวิชาชีพชั้นสูงอื่นๆ ที่สังคมยอมรับและศรัทธา โดยครูต้นแบบมืออาชีพในโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ ควรเป็นครูที่มีลักษณะเป็นผู้รอบรู้ในสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคติจิตอลเป็นอย่างดี
โดยเฉพาะการนาทักษะ 21 st Century Skills การจัดการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้3.0 และ 4.0 ที่เน้นการ
คิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้แบบ
Active Learning ไปสร้าง Lesson study สู่การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน โดยมีครูผู้สอน ฝ่ายบริหารและครู
ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการแห่งการเรียนรู้ ( PLC) ตามองค์ประกอบของแนวคิด
PLAN DO SEE ของ ดร.มาซาโตะ ที่มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย แต่ละขั้นตอน
กากับไว้อย่างเด่นชัด
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพครูประจาการใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ประกอบด้วยครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในโลกศตวรรษที่ ๒๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 จึงมอบหมายให้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยนายไชยวัฒน์ ชุ่มนา
เสียว ศึกษานิเทศก์ จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก โดยใช้รูปแบบชุมชน แห่ง
การเรียนรู้ (PLC) ผ่านกิจกรรม 9 ขั้น สู่การยกระดับชั้นครูต้นแบบมืออาชีพขึ้น โดยคาดหวังว่า ครูผู้สอนใน 5 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้หลักของสหวิทยาเขตพญาแล และสหวิทยาเขตเมืองสี่มุมที่เข้ารับการพัฒนาตามโครงการนี้ จะเป็น
ครูต้นแบบมืออาชีพที่มีศักยภาพจัดการเรียนรู้ในยุคประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน รวมทั้งมีผลงาน
เพื่อเข้าสู่วิทยฐานะ และคงวิทยฐานะได้ อย่างมั่นใจต่อไป
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ครูผู้สอนใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ร่วมกันสร้าง
Lesson
study ที่เน้น Thinking Process ด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ ผ่านหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
เชิงบูรณาการใช้เป็นฐานการพัฒนาตนเองตามแนวทางของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( PLC) ที่กาหนดกิจกรรมพัฒนาไว้
๙ ขั้น สู่การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบภายในสถานศึกษาของตนเอง
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๒.๒ เพื่อให้ครูผู้สอนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตนเองด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ และการจัดการศึกษาในยุคประเทศ ๔.๐
๒.๓ เพื่อให้ฝ่ายบริหารและครูที่เกี่ยวข้องมีโอกาสเป็นผู้
Training โดยใช้เทคนิคการ Coaching and
Mentoring ใน Lesson study ที่ครูผู้สอนสร้างขึ้นตามแนวทาง PLAN DO SEE ผ่านกิจกรรมการพัฒนาที่
ออกแบบไว้ จานวน 9 ขั้น อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องภายในสถานศึกษาของตนเอง
๒.๔ เพื่อรายงานผลการวิจัยการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักตามรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) : ผ่านกิจกรรม 9 ขั้นสู่การยกระดับชั้นครูต้นแบบมืออาชีพต่อ สพม.๓๐ และ สพฐ.
๓ .เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ : ครูผู้สอนที่เข้ารับการพัฒนาตนเองตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( PLC) เป็น
ครูผู้สอนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ประกอบด้วย ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยกาหนดให้
สถานศึกษาในสหวิทยาเขตพญาแล และสหวิทยาเขตเมืองสี่มุมตกลงกันว่า สถานศึกษาใดจะเลือกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ใดเป็นหลัก ในการพัฒนาครูผู้สอน โดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก กาหนดสัดส่วนไว้ดังนี้
คณะครูที่รับการพัฒนาใช้สัดส่วน ๑ : ๑ หรือ ๑ : ๒โดยครู ๑ คน มี Buddy ๑ หรือ ๒ คน เพื่อร่วมกัน
สร้าง Lesson study เป็นทีมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งระดับ ม.ต้นและม.ปลาย ประมาณ
๒๐-๓๐ คน
- คณะ training ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร 1 คน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือครูที่ได้รับมอบหมาย
รวม ๒ คนและสหวิทยาเขตเมืองสีมุม สหวิทยาเขตละ ๓๐-๔๐ คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ : คณะครูที่เข้ารับการพัฒนาตนเองตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
พัฒนาทั้ง 9 ขั้น สามารถเป็นครูต้นแบบมืออาชีพที่มีศักยภาพจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะใน ศตวรรษที่ ๒๑ และ
เกิดการเรียนรู้ในยุคประเทศไทย ๔.๐ ได้อย่างยั่งยืน
๔ .วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
๑ การสร้าง Lesson study ของครูผู้สอนใน 5 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้หลัก
๒ การวิพากษ์ Lesson study ของฝ่ายบริหารและ
ครูที่เกี่ยวข้อง
๓ การปรับแก้ Lesson study ของครูผู้สอน

ระยะเวลา
๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๔ การนา Lesson study ไปใช้กับผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมาย
๕ การนิเทศและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน

-พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๐
-พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๐
-พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๐
-พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๐
- มิถุนายน ๒๕๖๐
- มิถุนายน ๒๕๖๐
- กรกฎาคม ๒๕๖๐
- กรกฎาคม ๒๕๖๐

๖ การวิพากษ์ผลการนิเทศและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน
๗ การเขียนรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน

หมายเหตุ
ศน.ไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว
และคณะ
ฝ่ายบริหารและครูที่
เกี่ยวข้อง
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารและครูที่
เกี่ยวข้อง
ฝ่ายบริหารและครูที่
เกี่ยวข้อง
ครูผู้สอน
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- สิงหาคม ๒๕๖๐
- สิงหาคม ๒๕๖๐
การจัดเสวนาทางวิชาการ “Research for all” - สิงหาคม ๒๕๖๐
- สิงหาคม ๒๕๖๐
ระดับสหวิทยาเขต

๘ การค้นหา Best Practice
๙
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ฝ่ายบริหารของสหวิทยา
เขต
ฝ่ายบริหารของสหวิทยา
เขตและคณะครู

๕.ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
๕.๑ สหวิทยาเขตพญาแล ช่วงวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
๕.๒ สหวิทยาเขตเมืองสี่มุม ช่วงวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
๖.งบประมาณ การจัดสรรจาก สพฐ. แผนยุทธศาสตร์ที่ ๔ การผลิตกาลังคนและงานวิจัย
ขอเบิกเฉพาะค่าอาหารกลางวัน ตามงบประมาณ จาก สพฐ. จานวน 18,00๐ บาท
รุ่นที่ 1 สหวิทยาเขตพญาแล
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ประกอบด้วยครู 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ม.ต้น 2 คน / ม.ปลาย 2 คน โรงเรียนละ 20 คน (5 โรงเรียน)
รวมจานวนทั้งสิ้น 100 คน รายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้
งบรายจ่าย/รายการ(กิจกรรม/หลักสูตร
การจัดประชุมปฏิบัติการ สร้าง Lesson
ครั้ง/
study
รุ่น

รายละเอียดงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๐
จานวน (คน)
วัน
หรือ อัตราที่ตั้ง
ประเภทก ประเภทข บุคคล
รวม
ชม.
(ระดับ ๙ (ระดับ ๘ ภาย
ขึ้นไป
ขึ้นไป
นอก

สถานที่ดาเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย
รวมเงิน
ราชการ

เอกชน

รวมทั้งสิ้น 18,00๐

งบรายจ่าย 18,00๐
๑.โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน 5 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้หลัก โดยใช้รูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ ( PLC) : ผ่านกิจกรรมการ
พัฒนา 9 ขั้น สู่การยกระดับชั้นครูต้นแบบ
มืออาชีพ สหวิทยาเขตพญาแลและ สหวิทยา
เขตเมืองสี่มุม



2 รุ่น

200

200

4 วัน

- รุ่น 1 อบรม วันที่ 23 มีนาคม 2560
รุ่น 1
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
-สมองกับการเรียนรู้ –Problem Bored
Learning -การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
-แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการจัดทา Lesson study
- รุ่น 1 อบรม วันที่ 24 มีนาคม 2560
รุน่ 1
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
-แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการจัดทา Lesson study
-แต่ละกลุ่มรับการวิพากษ์ และเสนอแนะ
-นาเสนอผลการจัดทา Lesson study
-คณะวิทยากรสรุปผลการจัดทา Lesson study
-มอบวุฒิบัตรและพิธีปิด
-ค่าอาหารกลางวัน
รุน่ 1

100

100

1 วัน



100

100

1 วัน



100

100

2 วัน

18,000

45 บาท

9,000
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รุ่นที่ 2 สหวิทยาเขตเมืองสี่มุม
ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ประกอบด้วยครู 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ม.ต้น 2 คน / ม.ปลาย 2 คน โรงเรียนละ 20 คน (5 โรงเรียน)
รวมจานวนทั้งสิ้น 100 คน รายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้
รายละเอียดงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๐
จานวน (คน)
งบรายจ่าย/รายการ(กิจกรรม/หลักสูตร
วัน
การจัดประชุมปฏิบัติการ สร้าง Lesson
หรือ อัตราที่ตั้ง รวมเงิน
ครั้ง/ ประเภทก ประเภทข บุคคล
รวม
study
ชม.
รุ่น (ระดับ ๙ (ระดับ ๘ ภาย
ขึ้นไป
ขึ้นไป
นอก
- รุ่น 2 อบรม วันที่ 30 มีนาคม 2560
รุ่น 2
100
100 1 วัน
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
-สมองกับการเรียนรู้ –Problem Bored
Learning -การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
-แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการจัดทา Lesson study
- รุ่น 2 อบรม วันที่ 30 มีนาคม 2560
รุ่น 2
100
100 1 วัน
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
-แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการจัดทา Lesson study
-แต่ละกลุ่มรับการวิพากษ์ และเสนอแนะ
-นาเสนอผลการจัดทา Lesson study
-คณะวิทยากรสรุปผลการจัดทา Lesson study
-มอบวุฒิบัตรและพิธีปิด
-ค่าอาหารกลางวัน
รุ่น 2
100
100 2 วัน 45 บาท 9,000
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น
18,000

สถานที่ดาเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย
ราชการ

เอกชน







หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ
-ขอเบิกเฉพาะค่าอาหารกลางวัน ตามงบประมาณ จาก สพฐ. จานวน 18,00๐ บาท
๗. แหล่งงบประมาณ
๗.๑ จากการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวิจัยเพื่อพัฒนากาลังคน
๗.๒ จากการสนับสนุนของสหวิทยาเขตพญาแล และสหวิทยาเขตเมืองสี่มุม
๘.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
๘.๑ ปัจจัยความเสี่ยง
- การจัดกิจกรรมการพัฒนาทั้ง 9 ขั้น
๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๘.๒.๑ ตั้งคณะทางาน โดยออกเป็นคาสั่งของ สพม.๓๐
๘.๒.๒ จัดประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง
๙. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
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ค่าเป้าหมาย

๙.๑ เชิงปริมาณ
๙.๑.๑ คณะครูผู้สอนที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ
ตนเองใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
๙.๑.๒ ฝ่ายบริหารและครูที่เกี่ยวข้อง
๙.๒ เชิงคุณภาพ
๙.๒.๑ คณะครูผู้สอนที่เข้ารับการพัฒนา
ตนเอง มีคุณลักษณะเป็นครูต้นแบบมืออาชีพใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
ยุคประเทศไทย ๔.๐
๙.๒.๒ ฝ่ายบริหารและครูที่เกี่ยวข้องเป็น
Trainer ระดับมืออาชีพของสถานศึกษา

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป

คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑. ได้แนวทางการพัฒนาศักยภาพครูประจาการ ที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่
๒๑ และการจัดการศึกษาในยุคประเทศไทย ๔.๐
๑๐.๒. ได้รายงานการวิจัยในชั้นเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศออกเผยแพร่สู่
ชุมชนในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับสหวิทยาเขต เสนอ สพม.๓๐ และ สพฐ.
๑๐.๓. เกิดเครือข่ายทางวิชาการของครูประจาการกระจายอยู่ตามสถานศึกษาทั้งในระดับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ หรือใหญ่พิเศษภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑๑ .หน่วยงานรับผิดชอบ
. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสพม.๓๐
๑๒ .ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์/อีเมล์
นายไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว โทร. ๐๙๘-๑๐๔๖๕๔๙
E-mail : Chai 18022500@gmail.com
13. การอนุมัติโครงการ
เสนอ/ตรวจสอบ
ผูเ้ สนอโครงการ
(นายไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว)
ศึกษานิเทศก์

ผู้ตรวจสอบโครงการ
(.....................................)
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ผูต้ รวจสอบโครงการ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย)
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

(นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร)
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์)
รองผอ.เขต ผู้รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
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ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอานันท์ รองพล)
รองผอ.เขต ผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 30
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ICT เพื่อการศึกษา
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หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้วย e-classroom
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเหลื่อมล้าทางสังคม
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ข้อที่ 2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 20 ปี ข้อที่ 4. การพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 5.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ชุดโครงการของสพฐ. ข้อที่ 2.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ICT
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้รูปแบบ DLTV , DLIT , ETV ได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
สนองยุทธศาสตร์ ศธ./กลยุทธ์ สพฐ.ข้อ 5 ICTเพื่อการศึกษา
ลักษณะโครงการ/ งาน( ) ต่อเนื่อง ( / )ใหม่
1.หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารเกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตเป็น
อย่างมากโดยเฉพาะคุณภาพของคนที่เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารจึงเป็น
ปัจจัยสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) เป็น
การจัดการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียน
ขนาดเล็กครูสามารถจัดการเรียนรู้ในทุกสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนและครูได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
นักเรียนและครูมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา การนา
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning) มายกระดับคุณภาพการศึกษา เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning via Information Technology ; DLIT) มาดาเนินงานโดย
เร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาโดยมีการจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูอย่า ง
ครบถ้วน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น กระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ
เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดเรียนการสอน อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ลด
ช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับ ประชาชนไทยทุกคน อันเป็นการดาเนินการตาม
รอยเบื้องพระยุคลบาทและสนองพระราชดาริในการที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้าดังนั้น สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เห็นความสาคัญในการพัฒนาครูซึ่งมีเปูาหมายสาคัญคือครูผู้ใช้งานระบบ DLIT
เพื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มทักษะการใช้ Could Computing เป็นเครื่องมือส่งเสริมการการจัดการ
เรียนการสอน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยี Social Media ตามศักยภาพและความเหมาะสมของแต่ละ
โรงเรียน
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2.วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)
2.2 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้
3.เป้าหมาย
3.1เชิงปริมาณ
- ครูผู้สอนโรงเรียนละ 2 คน ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 เชิงคุณภาพ
- ครูทุกคนสามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ตามบริบทของโรงเรียน และสามารถขยายผลต่อครูและนักเรียนทุกคนได้
4.วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
รายการ
1 Plan : การวางแผน
- ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม
- กาหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
- เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2 Do : การดาเนินงาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคลังข้อสอบออนไลน์
3 Check : กากับ/ติดตาม/ตรวจสอบและนิเทศ
- นิเทศ, สอบถาม
4 Act : ทบทวน/ปรับปรุง
- เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม

ระยะเวลา
มี.ค.-เม.ย.
60

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
นางศศิธร โพธิ์อ่อน
แย้ม

ส.ค.-ก.ย.60
ส.ค.-ก.ย.60

52,000

ก.ย.60

-

นางศศิธร โพธิ์อ่อน
แย้ม
นางศศิธร โพธิอ์ ่อน
แย้ม
นางศศิธร โพธิอ์ ่อน
แย้ม

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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6.งบประมาณ รวม 6 กิจกรรม
จานวน 52,000 บาท ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)

คครั้ง
จานวน (คน)
/รุ่น ประเภท ก ประเภท ข
(ระดับ 9
(ระดับ 8
ขึ้นไป)
ลงมา)

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
วัวัน อัอัตรา
ที่ตั้ง
[บุคคล รรวม หรือ
ชม.
ภายนอก

รวมทั้งสิ้น

รรวมเงิน

52,000

- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)

2

12 ชม.

600

14,400

80

2

150

24,000

สถานที่ดาเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย √ )
รรา
ชการ


แเอ
กชน

- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน

1

- ค่าอาหารเย็น
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)

คครั้ง
/รุ่น

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
จานวน (คน)
วัวัน อัอัตรา
ที่ตั้ง
ประเภท ก ประเภท ข [บุคคล รรวม หรือ
ชม.
(ระดับ 9
(ระดับ 8 ภายนอก
ขึ้นไป)
ลงมา)

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

80

4

รรวมเงิน สถานที่ดาเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย √ )
รรา
ชการ

35

11,200

1

2,400

- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเช่าที่พัก
- ค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)

หมายเหตุขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. แหล่งงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1. ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต
2. ความก้าวหน้าของโปรแกรมที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- พัฒนาให้สามารถใช้ในระบบออฟไลน์ได้
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9. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
9.1 เชิงปริมาณ
- ร้อยละของครูในสังกัดที่เข้ารับการอบรม
9.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
- ครูทุกคนสามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์และ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ตาม
บริบทของโรงเรียน และสามารถขยายผลต่อครูและ
นักเรียนทุกคนได้

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
10.2 ครูผู้สอนทุกคนสามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ตามบริบทของโรงเรียน และสามารถขยายผลต่อครูและนักเรียนทุกคน
ได้
11.หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
12.ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์/อีเมล์
นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม เบอร์โทรศัพท์ 061-9495885E-mail : noysasi@esdc.go.th
13. การอนุมัติโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม)
ศึกษานิเทศก์

ผู้ตรวจสอบโครงการ
(......................................................)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
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ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

(นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์)

(นายอานันท์ รองพล)

รองผอ.เขต ผู้รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

รองผอ.เขต ผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการ
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หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการ
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ข้อที่ 6. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 20 ปี ข้อที่ 6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของ ทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
ชุดโครงการของสพฐ. ข้อที่ 6. พัฒนากลุ่มโรงเรียนให้มีความพร้อมสูงเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ / งาน ( ) ตือเนื่อง ( / )
1.หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นกระบวนการสาคัญยิ่งใจการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความสามารถที่จะปรับตัวได้อย่างรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ ที่จะมาถึงการจัดการศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของประเทศ จะสามารถสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมไทย ทั้งยังสร้าง
ความสมดุลและกลมกลืนของการพัฒนาระหว่างด้านต่าง ๆ ได้ การพัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษาต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้
เพื่อให้โรงเรียนในฝันเป็นโรงเรียนต้นแบบของการบูรณาการการปฏิรูปการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร
ให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของนักเรียนชุมชน เน้นการเรียนรู้ด้านศีลธรรม ประวัติศาสตร์
และความเป็นชาติ ทั้งทั้งเพิ่มกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นอยากมา
โรงเรียน และเรียนรู้อย่างมีความสุข โครงการโรงเรียนในฝัน เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาลที่จะพัฒนาเยาวชน ซึ่ง
เป็นทรัพยากรสาคัญของชาติให้มีคุณภาพ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการบริหารและ
จัดการ ตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม ด้วยศักยภาพของโรงเรียนและด้วยการสนับสนุนการ
ดาเนินงานที่สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน ที่ยังต่ากว่าระดับประเทศ ในบางกลุ่มสาระ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในฐานะที่
รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน จึงได้มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียน เพื่อพัฒนาและใช้
ข้อมูลในการวางแผน สนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับเปูาหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม
จึงได้ทาโครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นต่อไป
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนกาสอนตามเปูาหมายและ
ตัวชี้วัดด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
2.2 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
แนวทาง OBECQA
2.3 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการบริหารด้วยระบบคุณภาพระดับองค์กร ScQA
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3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในโครงการได้รับการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน
3.1.2. ร้อยละร้อย ของโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารภายใต้โครงการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ได้รับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันสู่
มาตรฐาน
3.1.3 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1. โรงเรียนในโครงการได้รับการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานเพืิอยกระดับคุณภาพผู้เรียน
3.2.2. โรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ได้รับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐาน
3.2.3. โรงเรียนในโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4.วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
รายการ
1 Plan : การวางแผน
- ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม
- กาหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
- เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2 Do : การดาเนินงาน
- จัดสรรงบประมาณให้ โรงเรียนในฝัน 13 โรงเรียน
โรงเรียนละ 30,000 บาท โดยให้โรงเรียนจัดทา
โครงการ “พัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันสู่
มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณ
และรายงานผลการดาเนินงานให้ สพม.30 ทราบ
3 Check : กากับ/ติดตาม/ตรวจสอบและนิเทศ
- นิเทศ, สอบถาม
4 Act : ทบทวน/ปรับปรุง
- สรุปรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
มี.ค.-เม.ย.60
นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม

นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม
พ.ค.-ก.ย.60

390,000

ส.ค.-ก.ย.60
ก.ย.60

นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม
13,000
-

นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
สิงหาคม -กันยายน 2560
6.งบประมาณ
จานวน 403,000 บาท ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในฝัน จานวน 13 โรงเรียน โรงเรียนละ 30,000 บาท
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- จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในฝัน 13 โรงเรียน จัดทาโรงการ “พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน” ทั้ง
ในระดับ ScQA และ OBECQA ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และบรรลุตามเปูาหมายที่กาหนด ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

โรงเรียน
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
โรงเรียนคอนาสรวิทยาคม
โรงเรียนคอนสวรรค์
โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
โรงเรียนเจียงทองวิทยาคม
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
โรงเรียนคูเมือง
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

จานวนเงิน (บาท)
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
390,000

กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารโรงเรียนในฝัน นิเทศ กากับติดตาม
รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/ ครั้ง
จานวน (คน)
วัน อัตรา รวม
สถานที่
หลักสูตร)
/รุ่น ประเภท ก ประเภท ข [บุคคล รวม หรือ ที่ตั้ง เงิน
ดาเนินการ
ชม.
(ใส่เครื่องหมาย
(ระดับ 9 (ระดับ 8 ภายนอก
√)
ขึ้นไป) ลงมา)
ราชการ เอกชน
รวมทั้งสิ้น

13,000



- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง

6,500
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- ค่าเช่าที่พัก
- ค่าพาหนะ

6,500

- ค่าวัสดุ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7.แหล่งงบประมาณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
8.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง : ผู้บริหารของโรงเรียน หรือ ครูที่รับผิดชอบย้ายโรงเรียนทาให้การบริหารไม่ต่อเนื่อง
8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง : การให้องค์ความรู้แบบยั่งยืนให้บุคลกรเกิดความตระหนัก
9.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
9.1 เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในฝันทั้ง 13 โรงได้รับการพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
2. ครูได้รับความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนในฝันเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80

9.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

ร้อยละ 80

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนในฝันพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเปูาหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียนโรงเรียน
มาตรฐานสากล
2. โรงเรียนในฝันพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามแนวทาง OBECQA
3. โรงเรียนในฝันผ่านการประเมินการบริหารด้วยระบบคุณภาพระดับองค์กร ScQA
11.หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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12.ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์/อีเมล์
1. นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม เบอร์โทรศัพท์ 061-9495885 E-mail : noysasi@esdc.go.th
13. การอนุมัติโครงการ
ผูเ้ สนอโครงการ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม )
ศึกษานิเทศก์

(นายกฤตวิทย์ สิริพงศ์พิศุทธิ์)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

(นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์)

(นายอานันท์ รองพล)

รองผอ.เขต ผู้รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

รองผอ.เขต ผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์)
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หน่วยงาน กลุ่มงานกิจการนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 20 ปี พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนกระบวน
การเรียนรู้การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย และวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด
ชุดโครงการของสพฐ. สร้างจิตสานึก อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สนองยุทธศาสตร์ ศธ./กลยุทธ์ สพฐ....................................................................................
สนองคารับรองการปฏิบัติราชการ(KRS/ARS)..................................................

สนองตัวชี้วัดความสาเร็จข้อ............................................................
สนองจุดเน้นสพม.เขต 30 ข้อ ...........................................................................
มาตรฐานเขตพื้นที่ .................................................................................
ลักษณะโครงการ / งาน ( / ) ต่อเนื่อง
( ) ใหม่
---------------------------------------------------------------2.

หลักการและเหตุผล (ถ้าเป็นโครงการต่อเนื่องให้อ้างถึงผลการประเมินของเดิมด้วย)

ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายโดยมีนโยบายเร่งด่วน 4 ด้าน ดังนี้ 1) กาจัดขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่
วิกฤติ(ขยะมูลฝอยเก่า) 2) สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม(ขยะมูลฝอยใหม่)
โดยเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ 3) วางระเบียบมาตรการการ
บริหารจัดการขยะ 4) สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยการให้ความรู้กับประชาชนและการบังคับ
ใช้กฎหมาย
ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่กาลังเผชิญกับปัญหาการกาจัดขยะที่นับวันจะทวีความ
รุ่นแรงขึ้นตลอดเวลาและปัญหาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยน้าเสียและสารพิษ ปัญหาจากการเผาตอข้าว หรือ
เผาปุา ตามที่เห็นในรายงานข่าวอยู่เป็นประจา ทั้งนี้เนื่องจากคนขาดจิตสานึกต่อส่วนรวม และการไม่เอาจริงของ
ผู้รับผิดชอบ จึงก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สะสมมานาน และพบว่าปัญหาด้านการกาขจัดขยะเป็นปัญหาใหญ่
และไม่สามารถหาทางออกที่ดีได้ แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพยายามหาวิธีการกาจัดขยะ เช่น หาพื้นที่ทิ้งขยะให้กับ
ชุมชน เพื่อให้เป็นการกระตุ้นและเห็นความสาคัญของปัญหา กระทรวงศึกษาธิการ จึงกาหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 หัก
สูตรและกระบวนการเรียนรู้(โครงการโรงเรียนปลอดขยะและธนาคารขยะ) เพื่อให้หน่วยงาน/สถานศึกษาได้เห็น
ความสาคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการสร้างจิตสานึกให้เกิดกับบุคลากรและนักเรียน จึงได้กาหนดเป็น
นโยบาย โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ในการรักษาสิ่งแวดล้อม
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้เห็นความสาคัญในการักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้
จัดทาโครงการโรงเรียนปลอดขยะขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์การสร้างวินัยในการรักษาความสะอาด การคัดแยกขยะ
การลดปริมาณขยะอย่างถูกวิธีของสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดแก่บุคลากร ครู นักเรียน
2. เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะ และการจัดการขยะ ณ แหล่งกาเนิดอย่างครบวงจร
3. เพื่อรณรงค์การสร้างวินัยในการรักษาความสะอาด การคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะอย่างถูกวิธี
4. เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่มวลสมาชิกนักเรียน
5. เพื่อลดมลพิษจากขยะที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมในถานศึกษา
6. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ หน่วยงาน/โรงเรียนที่ดาเนินการเรื่องความสะอาด การลดปริมาณขยะได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม
3.เป้าหมาย
3.1 กลุ่มเปูาหมาย
3.1.1 นักเรียน จานวน 2 คน จานวน 37 โรงเรียน จานวน 74 คน
3.1.2 ครู จานวน 37 คน
3.1.3 เจ้าหน้าที่ 9 คน
3.2 ด้านปริมาณ
3.2.1. นักเรียนได้รับความรู้ มีจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.2.2. นักเรียนสามารถคัดแยกขยะ และขจัดการขยะได้ครบวงจร
3.2.3. นักเรียนมีวินัย ทาให้สถานศึกษาสะอาด น่าอยู่ และปริมาณขยะลดลง
4. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนกิจกรรม
ระยะเวลา
ขั้นเตรียมการ ( P )
- วางแผนจัดทาโครงการ
ก.ค.2560
- จัดหาวิทยากร
- จัดหาสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ขั้นดาเนินการ (D )(ต้องแสดงรายละเอียด)
- แจ้งสถานศึกษานานักเรียนเข้าอบรม
ส.ค.-ก.ย.
- วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการแยก
2560
ประเภทของขยะ
- นักเรียนศึกษาดูงานการแยกขยะจาก
หน่วยงานที่ดาเนินการแยกขยะที่ประสบผลสาเร็จ

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา

หมายเหตุ

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา
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ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (A)
เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม
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กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา
กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา

ก.ย.2560
ก.ย.2560

5. ระยะเวลาดาเนินการ สค. – กย. 2560
6. งบประมาณ 80,000.บาท
6.1 จาแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้
แหล่งงบประมาณ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
เงินอุดหนุนราย
พัฒนาคุณภาพ
หัว
ผู้เรียน
1…………….…………
1.ขั้น P:Plan……..
2ขั้น D:Do.........
80,000
3.ขั้นC:Check...........
4.ขั้นA:Act.............
รวม
80,000
6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
ครั้ง/
รุ่น

ค
ประเภท ก
(ระดับ 9
ขึ้นไป)

รวม

เงินรายได้
สถานศึกษา
-

80,000
80,000

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
จานวน (คน)
วั
อั
รสถานที่ดาเนินการ
วัรน
อัตรา รวมเงิน (ใส่ครื่องหมาย √ )
ประเภท ข
บุ
หรือ
ที่ตั้ง
(ระดับ 8
บุคคล รวม
ร
ชม.
ลงมา)
ภาย
ราชการ
เอกชน
นอก

รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่าย.................
1. โครงการ........................................
ค่าใช้จ่ายในประเทศ
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)

6

6

2

600

7,200

/

- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)

2

63

3

600

3,600

/

7
1 วัน

1
100

1
12,000

1

100

- ค่าอาหารกลางวัน(120 คนๆ ละ 100 บาท)
จานวน 1 มื้อ
- ค่าอาหารเย็น

100
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2

- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเช่าที่พัก
- ค่าพาหนะ(จ้างเหมารถไปศึกษาดูงาน 3 คันๆ
ละ 13,000.-บาท
- ค่าวัสดุ

3
39,000
2
8,800

- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าตอบแทน) ปูายไวนิล

1
1,000

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

7
80,000

6.3 ข้อมูลรายการวัสดุ ที่ขอดาเนินการในครั้งนี้

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

( / ) โครงการ ........ ( ) กิจกรรม ……………………………
รายการ
จานวนหน่วย ราคา/หน่วย
จานวนเงิน
กระดาษ A 4
30 รีม
125
3,750
กระดาษเกียรติบัตร
10 รีม
250
2,500
แฟูมตราช้าง
20 แฟูม
100
2,000
ลวดเสียบ
10 กล่อง
12
120
คลิปหนีบ เบอร์ 108
2 กล่อง
45
90
คลิปหนีบ เบอร์ 109
2 กล่อง
45
90
คลิปหนีบ เบอร์ 111
2 กล่อง
35
70
แลตซีน
4 ม้วน
45
180
รวมเป็นเงิน
8,800
7. สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพิมลพัชร์ พลศักด์ และ คณะ
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ทั้ง 37 โรงเรียน
10. การประเมินผล
แบบสอบถาม
10.1. เครื่องชี้วัดและเกณฑ์
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ค่าเป้าหมาย

10.3 เชิงปริมาณ
- นักเรียนได้รับความรู้ มีจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- นักเรียนสามารถคัดแยกขยะ และขจัดการขยะได้ครบวงจร
- นักเรียนมีวินัย ทาให้สถานศึกษาสะอาด น่าอยู่ และปริมาณ

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80

10.4 เชิงคุณภาพ
-ร้อยละ 80
- เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกนักเรียน
-ร้อยละ 80
- เพื่อลดมลพิษจากขยะที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อม
ในถานศึกษา
- โรงเรียนที่ดาเนินการเรื่องความสะอาด การลดปริมาณขยะ -ร้อยละ 100
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม
สังคมมากขึ้น

10.5 เครื่องมือประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละนักเรียนที่เข้ารับการอบรม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม

10.6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
10.
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
10.6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักเรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.นักเรียนสามารถคัดแยกขยะ และการจัดการขยะได้ครบวงจร
3.นักเรียนมีวินัยในการรักษาความสะอาด การลดปริมาณขยะอย่างถูกวิธี
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ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางพิมลพัชร์ พลศักดิ์)
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

(นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร)
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายเสรี ปลอดโคกสูง)
รองผอ.เขต ผู้รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ

(นายอานันท์ รองพล )
รองผอ.เขต ผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อนุมัติโครงการ
( นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ )
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 30
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หน่วยงานกลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 6
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ข้อที่ 6
ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 20 ปี ข้อที่ 4 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 5 ICT เพื่อการศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
(Education Management Information System : EMIS) ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ( Data
Management Center : DMC) และระบบจัดเก็บฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ( B-OBEC) ขึ้น เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง และข้อมูลด้านเทคโนโลยี โดยข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากระบบดังกล่าวสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จะนาไปใช้บริหารจัดการ และ
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมารณรายการต่างๆ ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
จึงได้จัดทาโครงการจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่ออบรมการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารัดการศึกษา ( EMIS) ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ( Data Management
Center : DMC) และระบบจัดเก็บฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ( B-OBEC) ให้แกผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาให้สามารถจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาได้ออย่างถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ และเพื่อให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กรต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30
2.2 เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน และผู้รับบริการตลอดจน
เขตพื้นที่การศึกษาสามารถใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศร่วมกับโรงเรียนในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อกากับติดตามการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา (
Education Management
Information System : EMIS) ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) และ
ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และนาข้อมูลใช้เพื่อการบริหราจัดการของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) จัดอบรมการจัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา แก่ครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของ
สถานศึกษาในการจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา จานวน 37 โรงเรียนๆละ 2 คน รวม 74 คน และเจ้าหน้าที่
ของ สพม.30 จานวน 9 คน รวม 83 คน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
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2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีเอกสารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาผ่านระบบ Online ได้อย่างถูกต้อง
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีข้อมูลสารสนเทศไว้ใช้เพื่อการบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิธีการดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

พ.ศ. 2559

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ.2560

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย. ต.ค. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
2

3

4

5

แต่งตั้งคณะกรรม
ทางาน ทางานจาก
ทุกกลุ่ม /หน่วย/และ
สถานศึกษา
ประชุมคณะทางาน
วางแผน กาหนด
รูปแบบการจัดเก็บ
ข้อมูล การบริหาร
จัดการข้อมูลฯ
จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล
ของสถานศึกษาใน
การจัดทาข้อมูล
สารสนเทศทาง
การศึกษา
ประเมินผลโครงการ
และจัดทาเอกสาร
เผยแพร่สารสนเทศปี
การศึกษา 2560 (10
มิ.ย. 2560)
สรุปข้อมูลสารสนเทศ
ของ สพม.30 ปี
การศึกษา 2559

อมรรัตน์
ไกรฤกษ์
อมรรัตน์
ไกรฤกษ์

DMC

SGS

อมรรัตน์
ไกรฤกษ์

อมรรัตน์
ไกรฤกษ์

ข้อมูล 10 มิ.ย.59
ข้อมูล 10 พ.ย.60

อมรรัตน์
ไกรฤกษ์
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
มกราคม 2560 – กรกฎาคม 2560
6. งบประมาณ
จานวน 26,610 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ดังนี้
งบรายจ่าย/รายการ (กิจกรรม/
หลักสูตร)

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
ครั้ง
จานวน (คน)
วัน อัตรา
/รุ่น ประเภท ก ประเภท ข บุคคล รวม หรือ ที่ตั้ง
ชม.
(ระดับ 9 (ระดับ 8 ภายนอก
ขึ้นไป)
ลงมา)

รวมเงิน สถานที่ดาเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย √ )
ราชการ เอกชน


รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่าย......
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา
ค่าใช่จ่ายในประเทศ
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)

1,600

2

7

600

4,200

- ค่าอาหารกลางวัน83x200 = 16,000

83

16,000

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 83x2x35

83

5,810

รวม

26,610

7. แหล่งงบประมาณ สพม.30
โดยแบ่งเป็น / เงินงบประมาณ จานวน 26,610 บาท
และ เงินนอกงบประมาณ
จานวน บาท
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1. ..............-................................................................................................
2. ................................................................................................................
8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ..............-................................................................................................
2. ................................................................................................................
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9. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของผู้รับผิดชอบงานข้อมูล
ของสถานศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดทาระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา
2. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้และเข้าถึงระบบ
ฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ข้อมูล
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (B-obec) ครุภัณฑ์บุคลากร
(EMIS) ของโรงเรียนในสังกัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วิธีวัดและประเมินผล
-สารวจสอบถาม
-กากับ ติดตาม ราย
โรงเรียน
- ประเมินผลจากการ
รายงานข้อมูลพื้นฐานทาง
การศึกษาของแต่ละ
สถานศึกษา
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เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
-แบบสารวจสอบถาม
-แบบรายงานข้อมูล
-รายงานสรุปผลการดาเนินงาน

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้สาหรับการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
11. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน
12. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
นายไกรฤกษ์ ตันเบ็ต เบอร์โทรศัพท์ 085 3152952
13. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายไกรฤกษ์ ตันเบ็ต)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสุดาวรรณ์ ผลามิตร)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
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ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายอานันท์ รองพล)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์)
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสานักงานและผู้บริหารสถานศึกษาและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
สนอง นโยบาย สพม.เขต 30 ด้านคุณภาพการศึกษา ข้อ 1
มาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานข้อที่ 1 ตัวบงชี้ 3 ข้อ1-4 มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 3 ข้อ 3 ตัวบงชี้ที่ 4 ข้อ 4
จุดเน้น สพฐ. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กลุม่ /หน่วยที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มอานวยการ
............................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษกิจ
พอเพียง” ซึ่งได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะดาเนินการ 6 ด้าน
คือ
1) ความมั่นคง
2) การสร้าความสามารถในการแข่งขัน
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
5) การสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
การปฏิรูปการศึกษาหรือการจัดการศึกษาต้องพิจารณาให้ครบทุกด้าน ที่สาคัญมากและขาดไม่ได้ คือการ
พัฒนาคน เพราะฉะนั้นจึงเป็นโจทย์ที่สาคัญของการจัดการศึกษาและปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยที่การศึกษา
ต้องเดินหน้า สู่การสร้าง การพัฒนา เตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมโลกในศตวรรษที่
21 อันเป็นผลจากการปฏิวัติด้านดิจิทัล (Digital Revolution) และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ( ICT) ที่ทาให้โลกทั้งโลกเชื่อมโยงและสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว จาเป็นต้องสร้างและพัฒนาให้คนเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถมีทักษะ ความถนัด ความชานาญพร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนา
ประเทศสู่การเป็นประเทศพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน
และประสานงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปตามนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในสังกัด จึงได้จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสานักงานและผู้บริหารสถานศึกษา นี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านการบริหาร
จัดการอย่างมืออาชีพ
2. เพื่อสร้างการมีส่วนรวมระหว่างผู้บริหารในสานักงาน กับผู้บริหารสถานศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาร่วมกัน
3. เพื่อให้บุคลากร ที่เข้าร่วมโครงการ ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้วนามาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษา ให้มีผลคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงประมาณ
3.1.1 ผู้บริหารการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จานวน 6 คน
3.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จานวน 37 คน
3.1.3 ผู้อานวยการกลุ่ม ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จานวน 6 คน
3.1.4 บุคลากร สพม.30
จานวน 23 คน
3.2 เชิงคุณภาพ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษาเชิงบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน บรรลุตามแนวทางที่กาหนดและการบริหาร
จัดการคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ
4. ขั้นตอนในการดาเนินงาน
กิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา/สถานที่
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
1. ประชุมวางแผน คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

มิถุนายน 2560 ห้อง
ประชุม สพม.30

-ผู้บริหาร/คณะกรรมการ

- กลุ่มแผนฯ/
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มอานวยการ

2. ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ

14-15 กรกฎาคม
2560 ร.ร. กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม

- ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา/
คณะทางาน

- กลุ่มแผนฯ/
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มอานวยการ

3. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(กิจกรรม PLC)

14-15 กรกฎาคม
2560 ร.ร. กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
4. สรุปผล/รายงานผลการดาเนินงาน - เดือนสิงหาคม 2560

- ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา/คณ- - กลุ่มแผนฯ/
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
คณะทางาน
- กลุ่มอานวยการ
-คณะกรรมการสรุป ประเมินผล

- กลุ่มแผนฯ/
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มอานวยการ

5. งบประมาณที่ใช้
แผนงบประมาณ
: การพัฒนาการศึกษา จานวน 145,075 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
รายละเอียดงบประมาณ
ที่
รายการ
งบประมาณ
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 45 คน 5 มื้อๆละ 45 บาท
10,125
2 ค่าอาหารกลางวัน 85 คน 2 มื้อๆ ละ 120 บาท ***
20,400
3 ค่าอาหารเย็น (13 ก.ค. 60) = 150 บาท*45 คน * 1 มื้อ
6,750
(รวม 85 คน วันที่ 14 ก.ค. 60) = 280 บาท*85 คน* 1 มื้อ 23,800
4 ค่าที่พัก (คืน 13/14 ก.ค.) 2 คืนๆละ 600บาท*45 คน
54,000
5 ค่าเอกสาร จานวน 100 เล่ม * 100 บาท
10,000
6 ชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง และค่าอื่นๆ***
20,000
รวมจ่ายทุกรายการ
145,075

วัสดุ
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กลุ่มเปูาหมาย เข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ
2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้รับความรู้จากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน
3. บุคลากรสงกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
30 ได้รับการขยายผลสู่แนวทางการปฏิบัติ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กลุ่มเปูาหมาย เข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ
2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้รับความรู้ความเข้าใจจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน มาพัฒนางานในหน้าที่
เพิ่มศักยภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาร่วมกัน
3. ข้าราชการครูและบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ได้รับการขายผลจากผู้บริหารสู่แนวทางการ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

-สบถาม
-สังเกต
-นิเทศ
-แบบสอบถาม
-แบบติดตาม

-แบบสรุปรายงานผล

-สอบถาม
-สังเกต
-นิเทศ
-แบบสบถาม
-แบบติดตาม

ผู้เสนอโครงการ

(นายชาตรี ทวีนาท)
นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการพิเศษ
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ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสานิตย์ บุญญานุสนธิ์)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสิงศักดิ์ แก้งคา)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์)
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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หน่วยงานกลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการ อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา AMSS++ (Smart OBEC)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ข้อที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 20 ปี ข้อที่ 4 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่5ICT เพื่อการศึกษา กจ.6 พัฒนาและปรับปรุงระบบสานักงานอิเลกทรอนิกส์สพฐ.(Smart
Obec)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ1.ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ICT เพื่อการศึกษา : ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีระบบข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานเดียวกัน
2.ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการ ข้อ 11 ร้อยละ 80 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป
หน่วยงาน กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
แผนงานหลักแผนงานบูรณาการปูองกันปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด งบบริหารจัดการเขตพื้นที่
ชื่อโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
เขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ (Smart OBEC)
สนองมาตรฐานสพฐ.มาตรฐานที่ 1ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นการพิจารณา 5 : การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หลากหลายช่องทางและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ICT เพื่อการศึกษา : ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีระบบข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานเดียวกัน
2.ยุทธศาสตร์ที่ 6 :การบริหารจัดการ ข้อ 11 ร้อยละ 80 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป
ลักษณะโครงการ / งาน (
) ต่อเนื่อง
(  ) ใหม่
...................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนามาซึ่งการเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตและวิธีการทางาน
เป็นอย่างมาก วิธีการสมัยใหม่ทาความชัดเจนในรายละเอียด ขณะเดียวกันให้บทสรุปในภาพใหญ่ ซึ่งไม่อาจทางาน
ได้โดยใช้เครื่องมือเดิม ๆ ที่เคยใช้อีกต่อไประบบสนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( Area
Management Support System : AMSS++) เป็นเครื่องมือที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น โดยกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ใช้บริหารจัดการงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มุ่งหวังจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัด
การศึกษา และเปลี่ยนแปลงไปสู่การบริหารจัดการภายใต้หลักการจัดการสมัยใหม่ที่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร( ICT) AMSS++เป็น Software ระบบเปิดที่ให้โอกาสทุกคนสามารถพัฒนาโปรแกรมได้สามารถต่อยอด
เพื่อให้ตอบสนองงานตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สมบรูณ์
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ได้เล็งเห็นความสาคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
ด้วยโปรแกรม Smart Obec/Smart Area/Smart School ในการติดต่อสื่อสารระหว่างสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตลอดจนถึงโรงเรียนในสังกัด จานวน 37
โรงเรียน เพื่อช่วยให้การวางแผนการบริหารจัดการและการตัดสินใจดาเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง แม่นยา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่
ทาให้การติดต่อสื่อสารและการดาเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณใน
การเดินทางให้เป็นไปตามนโยบาย ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการจึงได้
จัดทาโครงการ อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพื้นที่
การศึกษา ( Area OBEC )เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและโรงเรียนได้
๒.๒ เพื่อพัฒนาการใช้งานโปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (
AMSS++) สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและเป็นรูปธรรมมากขึ้นพร้อมทั้งเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
2.3 เพื่อติดตามการดาเนินงานการใช้โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ (AMSS++)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.เป้าหมาย
3.1.ด้านปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมเจ้าหน้าที่ใน สพม.30 รวมจานวน 87 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูและบุคลากรในสังกัด สพม.30 สามารถใช้งานโปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(AMSS++)ได้ทุกคน
3.2.2 โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(
AMSS++)
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ต่อการบริหารจัดการ
4.วิธีดาเนินการ
ที่
รายการ
1 -ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม
-เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
-แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
-กาหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
-ประสานวิทยากร
-จัดทาเอกสาร/คู่มือประกอบการอบรม

ระยะเวลา งบประมาณ
มี.ค.- เม.ย.
5,400
2560

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มอานวยการ
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เขต
พื้นที่การศึกษา AMSS++ (Smart OBEC)
3 กากับติดตามและประเมินผลโครงการ
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พ.ค.2560

64,780
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2560

4 -รายงานและสรุปผลการจัดกิจกรรม
-เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม
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คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
คณะกรรมการ/
กลุ่มอานวยการ

มิ.ย.2560

5. ระยะเวลา
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
6.งบประมาณที่ใช้
6.1 แหล่งงบประมาณ งบบริหารจัดการเขตพื้นที่ จานวน 70,180บาท ดังรายละเอียดดังนี้
แหล่งงบประมาณงบบริหารจัดการเขตพื้นที่
กิจกรรม/ขั้นตอนการเนินงาน
ผลผลิต..... งาน/โครงการ..... กิจกรรม.......
1.ขั้น P:Plan……..
5,400
2.ขั้น D:Do.........
64,780
3.ขั้นC:Check...........
4.ขั้นA:Act.............
รวม
70,180

รวม
5,400
64,780
70,180

6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบรายจ่าย/รายการ
(กิจกรรม/หลักสูตร)
รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่าย...
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
ด้านการบริหารจัดการโดยใช้
ระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการเขตพื้นที่การศึกษา
AMSS++ (Smart OBEC)
จัดจานวน 1 รุ่น
ค่าใช้จ่ายในประเทศ
-ค่าสมนาคุณวิทยากร(รัฐ)
-ค่าสมนาคุณวิทยากร(มิใช่รัฐ)
-ค่าอาหารกลางวัน
-ค่าอาหารเย็น
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
-ค่าเบี้ยเลี้ยง
-ค่าเช่าที่พัก

ครั้ง
/รุ่น
1

ประเภท ก
ระดับ9
ขึ้นไป

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560
จานวน (คน)
วัน
หรือ
อัตรา
ประเภท ข
บุคคล
ชม.
ที่ตั้ง
ระดับ8
ภายนอก
รวม
ลงมา
2 วัน

1

3

2

รวมเงิน
70,180

ราชการ

เอกชน




87

2 วัน

3

14ชม.

600

16,200

2 วัน

150

26,100

4 มื้อ

35

12,180

2 วัน

1,200

4,800

2

สถานที่ดาเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย)
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-ค่าพาหนะ
-ค่าวัสดุ
-ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ..เอกสาร/คู่มือ
ประกอบการอบรม
รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่าย

ที่

2

2
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5,500
5,400
70,180

6.3 รายละเอียด และคุณลักษณะ วัสดุ ที่ขอดาเนินการในโครงการ
( ) งาน.................... ( ) โครงการ..................... ( ) กิจกรรม ……………………………
รายการ
จานวนหน่วย
ราคา/หน่วย
จานวนเงิน
รวม
7 .สถานที่ดาเนินการ
ห้องประชุมใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสานิตย์ บุญญานุสนธิ์ / นางสาวอารยา ประยูรหาญ / นายชาตรี ทวีนาท
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
10.การประเมินผล
10.1 แบบสอบถามการสังเกตุ
10.2
ประเมินการใช้ระบบ AMSS++ในการบริหารจัดการ สพม.30
10.3 ประเมินผลการใช้ระบบ AMSS++ โรงเรียนในสังกัด
10.4 นิเทศ ติดตามการใช้ระบบ AMSS++
10.5. ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเปูาหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจใน
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(AMSS++)ใน
เมนูขั้นพื้นฐานได้
2 ผู้ดูแลระบบมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ AMSS++
3 พัฒนาการใช้งานโปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
เชิงคุณภาพ
1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา พึงพอใจในการใช้งานระบบ AMSS++

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
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ร้อยละ 100

10.6 เครื่องมือประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีระบบข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานเดียวกัน
2.ร้อยละ 80 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสอบถาม
2. แบบบันทึกนิเทศ ติดตามการใช้ระบบ AMSS++
3.แบบสังเกต
4.แบบสัมภาษณ์

10.7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
10.7.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1. ระบบอินเทอร์เน็ตความไม่เสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ต
2. อุปกรณ์โสตทัศนูอุปกรณ์
3. จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถควบคุมจานวนได้ เนื่องจากอาจมี
ภาระงานอื่นที่เกิดขึ้นในช่วงเดียวกัน
10.7.2แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. เพิ่มช่องทางในการเชื่อมต่อระบบ/สัญญาณ
2. จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูอุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้งาน
3. แจ้งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 30 สามารถใช้งาน
ระบบ AMSS++ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดูแลระบบ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ
AMSS++ และสามารถบริหารการใช้งานระบบ AMSS++ ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1
1.3 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
(AMSS++)เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และช่วยพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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60

หน้า

| 235

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นายสานิตย์ บุญญานุสนธิ)์
ผอ.กลุ่มอานวยการ

(นางสุดาวรรณ ผลามิตร )
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

ความเห็น
......................................................
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคา)
รองผอ.เขต ผู้รับผิดชอบกลุ่มอานวยการ

.......................................................
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอานันท์ รองพล)
รองผอ.เขต ผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน

คาสั่ง
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 30
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หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ประจาปี 2560
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ข้อที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ 20 ปี ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ชุดโครงการของ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ - ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ,6 ของผลการทดสอบระดับชาติ
ขัน้ พืน้ ฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชาโดยรวม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
1.หลักการและเหตุผล
การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติพัฒนาผู้เรียนสมรรถนะครูและบุคลากร
อย่างเป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพในการพัฒนาการศึกษานั้นจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มี
ศักยภาพในทุกด้านและเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โรงเรียน นักเรียน ต้อง
ได้รับการสนับสนุนการประกวดทักษะทางศิลปะและหัตถกรรมรวมทั้งกิจกรรมที่เป็นหนทางสร้างอาชีพ เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 “ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะแนะนาชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้น
ได้เอาใจใส่ฝึกหั ดศิลปหัต ถกรรมซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่าง ๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็น
เสมียนหรือเข้ารับราชการได้น้อยลง” และเพื่อสนองกลยุทธ์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ในฐานะที่เป็นหน่วยการศึกษา
ที่ต้องการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการการแข่งขัน“งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน” โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จังหวัดชัยภูมิประจาปี 2560 นี้ขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีสมรรถนะสาคัญตามที่ระบุไว้ใน หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.2 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทาง วิชาการ ศิลปะและหัตถกรรมรวมทั้งกิจกรรมที่เป็นหนทาง
สร้างอาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6
2.3 เพื่อจัดเวทีประกวดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคและ
ระดับประเทศ
3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จานวน 37 โรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาร้อยละ 100
ได้ เป็นตัวแทนไป แข่งขัน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 พร้อมได้รับรางวัลชนะเลิศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ที่ได้เป็นตัวแทน
แข่งขันระดับประเทศ
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3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรู้ มีทักษะทางวิชาการ ศิลปะและหัตถกรรมรวมทั้งกิจกรรมที่เป็นหนทางสร้างอาชีพ
ในการดารงชีวิต และเป็นผู้มีสมรรถนะสาคัญตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 อันเกิดจากการแข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันในระดับเขตพื้นที่ การศึกษา และใน
ระดับที่สูงขึ้น
4.วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1 นิเทศ กากับ ติดตาม และช่วยเหลือโรงเรียนที่เป็นตัวแทน
พ.ย.59
กิจกรรมต่อเนื่องปี
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ
การศึกษา 2559
2 เข้าร่วมแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
7-9
กิจกรรมต่อเนื่องปี
หนองคาย -บึงกาฬ
ธ.ค 59
การศึกษา 2559
3 ประชุมปฏิบัติการชี้แจงการดาเนินงาน ผู้จัดทาระบบ
ต้นเดือน ส.ค.60
ปีการศึกษา 2560
ลงทะเบียนและเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
4 จัดแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
29-31 ส.ค.60
ปีการศึกษา 2560
5 เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร และเขต
29-31
ปีการศึกษา 2560
ปริมณฑล
ม.ค.60

ที่
1
2
3

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
5.1 วันที่ 7-9 ธ.ค 59 การแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย -บึงกาฬ
5.2 เดือนพฤศจิกายน 2559 การนิเทศ กากับ ติดตาม ณ โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
5.3 ต้นเดือน ส.ค.60 ประชุมปฏิบัติการชี้แจงการดาเนินงาน ผู้จัดทาระบบลงทะเบียนและเลขานุการศูนย์
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
5.4 วันที่ 29-31 ส.ค.60 จัดแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทาการแข่งขัน ณ โรงเรียนที่เป็นศูนย์
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกศูนย์ เวทีการแสดงเทศบาลเมืองชัยภูมิ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30
5.5 วันที่ 29-31 มกราคม 2560 การแข่งขันระดับประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล
6. งบประมาณ
จานวน 350,000 บาท ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้
เงินงบประมาณ
ระยะเวลา
กิจกรรมในการใช้
ดาเนินกา
หมายเหตุ
ค่าตอ
รวม
งบประมาณ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ
ร
บแทน
ทักษะวิชาการระดับภาค
65,000
11-13
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ธ.ค 59
ทักษะวิชาการ
29-31
30,000
ระดับประเทศ
30,000
ม.ค. 60
ทักษะวิชาการระดับเขต
207,000
19-21
พื้นที่การศึกษา
ส.ค. 60
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งบประมาณ

เงินงบประมาณ
ค่าตอ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
บแทน

4 นิเทศ ติดตาม 2 ระยะ
ระยะที่ 1 ระดับภาค
ระยะที่ 2 ระดับชาติ
5 สรุปและรายงานผล

-

อื่นๆ

รวม

30,000
15,000
3,000
1,500 1,500
งบประมาณขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ
30,000
15,000

-

-
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หมายเหตุ

พ.ย. 59
ม.ค. 60
ก.ย. 60

7. แหล่งงบประมาณ ..สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐....
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง
กิจกรรมการแข่งขันอาจมีการปรับเปลี่ยนตามประกาศ สพฐ
ระยะเวลาในการดาเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง
8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ดาเนินการตามแนวทางการประกาศของ สพฐ .

.

9. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
9.1 เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
จานวน 37 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้
2. นักเรียนได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้เป็น
ตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ

ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละ 100
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ร้อยละ 30

9.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรู้ มีทักษะทางวิชาการ ศิลปะและหัตถกรรมรวมทั้ง
ร้อยละ 90
กิจกรรมที่เป็นหนทางสร้างอาชีพในการดารงชีวิต และเป็นผู้มีสมรรถนะสาคัญ
ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อัน
เกิดจากการแข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และในระดับที่สูงขึ้น
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จานวน 37 โรงเรียน
ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในระดับเขตพื้นที่ร้อยละ 100 ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนื
ไม่นอ้อย
กว่าร้อยละ 80 พร้อมได้รับรางวัลชนะเลิศ ที่ได้เป็นตัวแทนระดับประเทศ ร้อยละ 30
10.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรู้ มี ทักษะทางวิชาการ ศิลปะและหัตถกรรมรวมทั้งกิจกรรมที่เป็นหนทางสร้างอาชีพใน
การดารงชีวิต และเป็นผู้มีสมรรถนะสาคัญตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 อันเกิดจากการแข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันในระดับเขตพื้นที่ การศึกษา และใน
ระดับที่สูงขึ้น
11.หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม

.30

12. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์/อีเมล์
นางถาวร จิวาลักษณ์ เบอร์โทรศัพท์ 0819761834 E-mail : tarvonjivalak@gmail.com
13. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
( นางถาวร จิวาลักษณ์ )
เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย)
ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์)
รอง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (รองกากับดูแล)
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 (The secondary Educational Service Area Office 30)

สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 30
The Seco nd ay Educ ati on al Service Are a Office 3 0

275/13 ถนนองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ สาย 1
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท 0-4481-6976 โทรสาร 0-4481-6977
www.sesao30.go.th

