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ส่วนที่  1 
ข้อมูลทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ความเป็นมาและอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน 42 เขต โดยเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประกอบด้วย ท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
และจังหวัดนครปฐม สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 และ 3 ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท 
ต าบลสนามชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  และมีศูนย์ประสานงาน ตั้ งอยู่ที่ โรงเรียน  
พระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 
28 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  1. จัดท านโยบายพัฒนาการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
  3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนาสถานประกอบการ และสถานบันอืน่
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  10. ประสานส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน
ด้านการศึกษา 
  11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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โดยในข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และให้เพ่ิม (10) ตามฉบับที่ 2  
ไว้ดังต่อไปนี้  

(1) กลุ่มอ านวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) กลุ่มกฎหมายและคดี 
(10)  หน่วยตรวจสอบภายใน 
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สุพรรณบุรี - ชัยนาท อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000 โทรศัพท์ 035 – 535417 
และโทรสาร 035 - 535418, 035 – 536251 Website : www.mathayom9.go.th   มีสถานศึกษา
ในสังกัด จ านวน 61 โรงเรียน ตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 32 โรงเรียน และในจังหวัดนครปฐม 
29 โรงเรียน  
 

จังหวัดสุพรรณบุรี  
 จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทย มีแม่น้ าสุพรรณบุรีหรือ
แม่น้ าท่าจีน ไหลผ่านตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือจดใต้ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร เดินทาง
รถยนต์ 107 กิโลเมตร และทางรถไฟ 142 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกบั  จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ จังหวัดนครปฐม 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทองและพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดกาญจนบุรี 
 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีพ้ืนที่ประมาณ 5,358 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,348,755 ไร่ แบ่งการปกครอง
ออกเป็น 10 อ าเภอ 110 ต าบล 997 หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mathayom9/
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การปกครองและประชากร 

การปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วน  คือการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น  10  อ าเภอ  110  ต าบล และ  1007  หมู่บ้าน   โดยมีอ าเภอดังนี้ 

 

ที ่ อ าเภอ มีพื้นที่ จ านวนต าบล จ านวนหมู่บ้าน 
1 เมืองสุพรรณบุรี 540.917   ตารางกิโลเมตร 19 123 
2 ดอนเจดีย์ 252.081   ตารางกิโลเมตร 5 48 
3 ด่านช้าง 1,193.599 ตารางกิโลเมตร 7 93 
4 เดมิบางนางบวช 522.330   ตารางกิโลเมตร 13 119 
5 บางปลาม้า 481.298   ตารางกิโลเมตร 17 127 
6 ศรีประจันต์ 180.986   ตารางกิโลเมตร 9 64 
7 สองพ่ีน้อง 750.381   ตารางกิโลเมตร  14 140 
8 สามชุก 355.917   ตารางกิโลเมตร  7 68 
9 หนองหญ้าไซ 420.209   ตารางกิโลเมตร  6 64 
10 อู่ทอง 630.29     ตารางกิโลเมตร  15 151 
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ค าขวัญจังหวัดสุพรรณบุรี 
              “ เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีข้ึนชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง 
                รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ าประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถ่ินชวนฟัง” 
 

การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน      
แบ่งการปกครองออกเป็น    องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง  2  แห่ง   คือ 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  และเทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง เทศบาลต าบล 43 แห่ง    และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  81  แห่ง จากสถิติของส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย  ณ 
เดือนธันวาคม 2559 จังหวัดสุพรรณบุรีมีประชากร ทั้งสิ้น  848,567  คน  เป็นชาย  410,617 
คน  และหญิง  437,950 คน  

 

จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็น 3 เขต และมัธยมศึกษา 1 เขตดังนี้ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 ( สุพรรณบุรี – นครปฐม ) 
 

จังหวัดสุพรรณบุรีก าหนดเป้าประสงค์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 9 เป้าประสงค ์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การเพ่ิมขีดความสามารถด้านเกษตรเชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม        

และพาณิชยกรรม เพ่ือการบริโภคและการส่งออก 
     (1) เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือการ
บริโภค และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
     (1) เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน 
     (1) จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองสะอาดปราศจากขยะตกค้าง  
     (2) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
     (1) ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคม  
     (2) เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
และมีความม่ันคงปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
     (1) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับสากล 
     (2) ยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่มาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์
ของประชาชน   
     (1) ยกระดับคุณภาพการบริการตามหลักธรรมาภิบาล 
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จังหวัดนครปฐม 
เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตก ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าท่าจีนในที่ราบลุ่ม 

ภาคกลาง โดยอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศา 45 ลิปดา 10 ฟิลิปดา เส้นแวงที่ 100 องศา 4 ลิปดา 28 
ฟิลิปดา มีพ้ืนที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204ไร่ เท่ากับร้อยละ 0.42 ของประเทศเป็น
อันดับที่ 62 ของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร 
หรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี (ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) 51 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ 
62 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอสองพ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอกระทุ่มแบน อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
    และอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอไทรน้อย อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางกรวย  
    จังหวัดนนทบุรีและเขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร  
    อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอบ้านโป่ง  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 
    และอ าเภอท่ามะกา อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จังหวัดนครปฐมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ 106 ต าบล 904 หมู่บ้าน ส าหรับการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง 
เทศบาลเมือง 4 แห่ง  เทศบาลต าบล 17 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 94 แห่ง   

 

ค าขวัญประจ าจังหวัด  
"ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น   
พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ าท่าจีน" 
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การปกครองและประชากร 
การปกครองจังหวัดนครปฐมแบ่งการปกครองเป็น 7 อ าเภอ 106 ต าบล 904 หมู่บ้าน 

ส าหรับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 
1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง  เทศบาลต าบล 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 93 แห่ง โดยมี 
7 อ าเภอดังนี้ 

1. อ าเภอเมือง 
2. อ าเภอก าแพงแสน 
3. อ าเภอนครชัยศรี 
4. อ าเภอดอนตูม 
5. อ าเภอบางเลน 
6. อ าเภอสามพราน 
7. อ าเภอพุทธมณฑล 

 

การบริหารราชการ     
  จังหวัดนครปฐมแบ่งส่วนการบริหารราชการออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
    1. ส่วนราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด (ที่ข้ึนตรงต่อส่วนกลาง) มีจ านวน 66 หน่วยงาน 
เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ๆ จ านวน 48 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
จ านวน 4 หน่วยงาน และหน่วยงานอิสระจ านวน 14 หน่วยงาน 
       2.  ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีจ านวน 32 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ๆ จ านวน 23 หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
8 หน่วยงาน ระดับอ าเภอแบ่งออกเป็น 7 อ าเภอ 106 ต าบล 904 หมู่บ้าน 
               3.  ส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ านวน 1 แห่ง เทศบาลนคร จ านวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จ านวน 4 แห่ง เทศบาลต าบล จ านวน  
18 แห่ง  องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 93 แห่ง 
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สถานที่ตั้งของส านักงานอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี 

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 และ ช้ัน 3 
ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท  ต าบลสนามชัย   
อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 

โทรศัพท์  035-535417   โทรสาร  035-535418 

มีศูนย์ประสานงานที่จังหวัดนครปฐม 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย   
เลขที่ 117/2  ถนนเทศา  ต าบลพระปฐมเจดีย์  อ าเภอเมือง   

จังหวัดนครปฐม  73000 
โทรศัพท์  034-272596   โทรสาร  034-272597 
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ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 9 

ก.ต.ป.น.     
เขตพื้นที่ ฯ 

โครงสร้างของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

หน่วย 
ตรวจสอบภายใน 

กลุ่ม 
อ านวยการ 

กลุ่ม 
บริหารงาน

บุคคล 

กลุ่ม 
นโยบายและ

แผน 

กลุ่ม 
นิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล ฯ 

กลุ่ม 
ส่งเสริมการจัด

การศึกษา 

กลุ่ม 
บริหารการเงิน
และสินทรัพย์ 

กลุ่ม 
พัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

กลุ่ม 
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ  

กลุ่ม 
กฎหมายและคดี 
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ผู้บริหารส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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ผู้อ านวยการกลุ่ม ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ 

นางดวงพร  อายุการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางรัตตา บุญสงวนศรี 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

นางสาวศิริพร ขุนภักดี 

กลุ่มนโยบายและแผน
แผน 

นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก 

กลุ่มอ านวยการ 

นางสาวนิชานันท์ สัญญเดช 

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

นางเครือวรรณ์    อ้อยจินดา 

กลุ่มพัฒนาครูฯ กลุ่มกฎหมายและคดี 

นางสาวมัณฑนา  เพ็ชร์ภักดี นายธีราณัทท์  อินทร์ทองน้อย 

หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่ม DLICT 

นางบังอร  ศิลาลิตร์ 
นางสาวร่มไทร    ดีสอน 
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สถานศึกษาในสังกัด สพม.9 

(สุพรรณบุรี - นครปฐม) 

61 โรงเรียน โรงเรียน  

       รวม 2 จังหวัด 
มีจ านวนนักเรียนชาย    31,745 คน 
มีจ านวนนักเรียนหญิง   37,835 คน 
รวมทั้งสิ้น                 69,580 คน 

มีจ านวนห้องเรียน      2,050   ห้อง 

โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี 
มีจ านวน    32  โรงเรียน 

มีจ านวนนักเรียนชาย    15,177 คน 
มีจ านวนนักเรียนหญิง   18,646 คน 
รวมทั้งสิ้น                 33,823 คน 
มีจ านวนห้องเรียน         986  ห้อง 

โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม 
มีจ านวน    29  โรงเรียน 

   มีจ านวนนักเรียนชาย    16,568 คน 
   มีจ านวนนักเรียนหญิง   19,189 คน 
   รวมทั้งสิ้น                 35,757 คน 
   มีจ านวนห้องเรียน       1,064  ห้อง 
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ผู้บริหารและครูในสังกัด สพม.9 (สุพรรณบุรี – นครปฐม) 

61 โรงเรียน 

     รวม 2 จังหวัด 
มีผู้บริหาร          154            คน 
ครูผู้สอน           3,256           คน 
พนักงานราชการ      92           คน 
รวมมีผู้บริหารและครู  3,348   คน 

ผู้บริหารและครูในจังหวัดสุพรรณบุรี 
มีจ านวนผู้บริหาร     79    คน 
มีจ านวนครูผู้สอน  1,576   คน 
พนักงานราชการ        61  คน 
รวมทั้งสิ้น           1,716   คน 

ผู้บริหารและครูในจังหวัดนครปฐม 
  มีจ านวนผู้บริหาร        75    คน 
  มีจ านวนครูผู้สอน    1,680    คน 
  พนักงานราชการ         31    คน 
  รวมทั้งสิ้น             1,786    คน 
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แบ่งขนาดของโรงเรียนในสังกัด สพม.9 

ขนาดใหญ่พิเศษ 
2,500 ขึ้นไป 10  โรงเรียน 

 

สุพรรณบุรี  4 โรงเรียน 
 1. สงวนหญิง             3. อู่ทอง 
 2. กรรณสูตศึกษาลัย    4. บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 

นครปฐม  6 โรงเรียน 
  1. มธัยมฐานบินก าแพงแสน       4. วดัไร่ขิงวิทยา 
  2. สิรินธรราชวิทยาลัย              5. พระปฐมวทิยาลัย 
  3. กาญจนาภิเษก ฯ  นครปฐม    6.ราชินีบูรณะ   
         

ขนาดใหญ่ 
1,500-2,499 10  โรงเรียน 

สุพรรณบุรี  5 โรงเรียน 
 1. บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
 2. สามชุกรัตนโภคาราม 
 3. ธรรมโชติศึกษาลัย 
 4. บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย”์ 
 5. กาญจนาภิเษก ฯ สุพรรณบุรี 

นครปฐม  5 โรงเรียน 
  1. วัดหว้ยจรเข้วิทยาคม 
  2. คงทองวทิยา 
  3. ก าแพงแสนวิทยา 
  4. ศรีวิชัยวิทยา 
  5. รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 
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ขนาดกลาง 
500 – 1,499 

19  โรงเรียน 

นครปฐม  7 โรงเรียน 
  1. ศาลาตึกวิทยา 
  2. พระปฐมวิทยาลัย 2 ฯ 
  3. บางเลนวิทยา 
  4. โพรงมะเดื่อวิทยาคม 
  5. ภัทรญาณวิทยา 
  6. สามพรานวิทยา 
  7. ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 

ขนาดเล็ก 
499 ลงไป 

22  โรงเรียน 

สุพรรณบุรี  11 โรงเรียน 
 1. ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 
 2. บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 
 3. หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 
 4. บางแม่หม้ายฯ 
 5. ทุ่งแฝกพิทยาคม 
 6. วังหว้าราษฎร์สามัคคี 
 7.  หนองวัลย์เปรียงวิทยา 
 8.  บ่อกรุวิทยา 
 9.  บ่อสุพรรณวิทยา 
10. สรวงสุธาวิทยา 
11. บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

นครปฐม  11 โรงเรียน 
  1. พลอยจาตุรจินดา 
  2. แหลมบัววิทยา 
  3. ปรีดารามวิทยา 
  4. สถาพรวิทยา 
  5. เพิ่มวิทยา 
  6. บัวปากท่าวิทยา 
  7. บางหลวงวิทยา 
  8. ง้ิวรายบุญมีรังสฤษดิ์ 
  9. บ้านหลวงวิทยา 
  10.อุบลรัตราชกัญญาฯ 
  11. สระกะเทียมวิทยาคมฯ 

สุพรรณบุรี  12 โรงเรียน 
1. สระกระโจมโสภณพิทยา     7. ด่านช้างวิทยา 
2. ศรีประจันต์ “เมธีประมุข    8.บางลี่วิทยา 
3  บรรหารแจ่มใสวิทยา 5     9. อู่ทองศึกษาลัย 
4.  ดอนคาวิทยา                10. ตลิ่งชันวิทยา 
5.  สวนแตงวิทยา               11. หนองหญ้าไซวิทยา 
6.  ศรีประจันต์ “เมธีประมุข” 12. สระยายโสมวิทยา 
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การแบ่งสหวิทยาเขตส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ให้มีอ านาจหน้าที่ 

1. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสหวิทยาเขตให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

2. ก าหนดมาตรฐานวิชาการและเป้าหมายการพัฒนาทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขต 
3. จัดท าแผนการรับนักเรียนภายในสหวิทยาเขตให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการเพื่อการใช้ทรัพยากร บุคลากรร่วมกันในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 
6. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสหวิทยาเขตและรายงานต่อกลุ่มโรงเรียน 
7. เสนอแนวทางของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ ด้านบริหารบุคคลและ

ด้านบริหารทั่วไปต่อกลุ่มโรงเรียนเพ่ือการพิจารณาให้การสนับสนุนสหวิทยาเขตในการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการมัธยมศึกษาสู่สากล 

8. สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในสหวิทยาเขตโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับนักเรียนเป็นส าคัญ 
9. ด าเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

แบ่งออกเป็น  8  สหวิทยาเขต 
 

1. สหวิทยาเขตนเรศวร (จ.สุพรรณบุรี) 
1.1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
1.2 โรงเรียนสงวนหญิง 
1.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

สุพรรณบุรี 
1.4 โรงเรียนสวนแตงวิทยา 
1.5 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 
1.6 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฏร์รังสฤษด์ิ 
1.7 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 
1.8 โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” 

2. สหวิทยาเขตพุเตย (จ.สุพรรณบุรี) 
     2.1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
     2.2 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
     2.3 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 
     2.4 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 
     2.5 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
     2.6 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 
     2.7 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 
 
 
    
 

3. สหวิทยาเขตทวารวดี (จ.สุพรรณบุรี) 
3.1 โรงเรียนอู่ทอง 
3.2 โรงเรียนบางลี่วิทยา 
3.3 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
3.4 โรงเรียนดอนคาวิทยา 
3.5 โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยา 
3.6 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 
3.7 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
3.8 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 

 3.9 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 
 

4. สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา (จ.สุพรรณบุรี) 
4.1  โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
4.2  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
4.3  โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 

    4.4  โรงเรียนศรีประจันต์  “เมธีประมุข” 
4.5  โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 
4.6  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
4.7  โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 

    4.8  โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 
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5. สหวิทยาเขตพิมานปฐม (จ.นครปฐม) 
    5.1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
    5.2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

         5.3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 ฯ  
         5.4 โรงเรียนวัดหว้ยจรเข้วิทยาคม 
         5.5 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 
         5.6 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 
         5.7 โรงเรียนแหลมบัววิทยา 

6. สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี (จ.นครปฐม) 
    6.1  โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย 
    6.2  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
    6.3  โรงเรียนคงทองวิทยา 
    6.4  โรงเรียนบ้านหลวงวทิยา 
    6.5  โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 
    6.6  โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 

6.7  โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 

7.สหวิทยาเขตวัชรีรมยา (จ.นครปฐม) 
        7.1 โรงเรียนราชินีบูรณะ 
        7.2 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
        7.3 โรงเรียนสามพรานวิทยา 
        7.4 โรงเรียนปรีดารามวิทยา 
        7.5 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
        7.6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯ 
        7.7 โรงเรียนเพ่ิมวิทยา 
        7.8 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิ 

8.สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ (จ.นครปฐม) 
   8.1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
   8.2 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 
   8.3 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 
   8.4 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 
   8.5 โรงเรียนสถาพรวิทยา   
   8.6 โรงเรียนบางเลนวิทยา 
   8.7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ
ศาลายาฯ  

 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ จังหวัดสุพรรณบุรี 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      โรงเรียนกรรณสตูศึกษาลัย 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์      โรงเรียนสงวนหญิง 
3. กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย          โรงเรียนบางปลามา้”สุงสมุารผดุงวิทย์” 
4. กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ     โรงเรียนอู่ทอง 
5. กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย   
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ                โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
7. กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา    โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 1 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์      โรงเรียนบางลี่วิทยา 
10. ศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน   โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 3 
11. ศูนย์พัฒนาวิชาการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ    โรงเรียนอู่ทอง 

 

สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ จังหวัดสุพรรณบุรี 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์      โรงเรียนราชินีบูรณะ 
3. กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย          โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
4. กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ     โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
5. กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน   
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ                โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา 
7. กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา    โรงเรียนวดัห้วยจรเข้วิทยาคม 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปภัมภ ์
9. ศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน   โรงเรียนรัตนโกสินทรส์มโภชบวรนิเวศ   

       ศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ ์
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)    
               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระดับประเทศกับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   
               ปีการศึกษา 2561 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ผลต่าง 
ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 56.80 54.42 + 2.38 

ภาษาอังกฤษ 29.23 29.45 - 0.22 

คณิตศาสตร ์ 31.89 30.04 + 1.85 

วิทยาศาสตร ์ 36.95 36.10 + 0.85 

 
 
แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระดับประเทศกับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   
                ปีการศกึษา 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1  ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระดับประเทศกับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาภาษาไทยวิชา
คณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์    โดยวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด 
(56.80)  และวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยที่สุด (29.23) ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศ 
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       ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กับระดับประเทศ  
               ปีการศึกษา 2561 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ผลต่าง 
ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 49.34 47.31 +2.03 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 36.13 35.16 +0.97 
ภาษาอังกฤษ 31.29 31.41 -0.12 
คณิตศาสตร์ 31.82 30.72 +1.10 
วิทยาศาสตร์ 30.70 30.51 +0.19 

 
แผนภูมิที่ 2  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กับระดับประเทศ  
                 ปีการศึกษา 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางที่ 2  และแผนภูมิที่ 2  พบว่า ปีการศึกษา 2561  ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศกับระดับ 
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า เกือบทุกรายวิชาสูงกว่าระดับประเทศ  ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ  และ
วิชาวิทยาศาสตร์  โดยวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด (49.34) และวิชา
วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยที่สุด (31.29) ที่ควรปรับปรุงเร่งด่วน  
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ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
andTransparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 ของส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ผลคะแนน ITA สมพ.9 (คะแนนเฉลี่ยภาพรวม) 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
79.36 86.86 88.42 94.89 

  อันดับที่ 48 อันดับ 8 
 
โดยประเมินจากตัวชี้วัด 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่  2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ  
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการด าเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการ-
สื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบท างาน 9) การเปิดเผยข้อมูล 10) การป้องกันการทุจริต 
 

ผลคะแนน ITA สพม. 9 ปี 2562 (คะแนนตามตัวชี้วัด) 
ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดที่ 7 ตัวชี้วัดที่ 8 ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดที่ 10 

99.74 98.34 99.71 98.81 99.93 99.37 97.91 98.24 95.14 82.59 
ได้อันดับที่ 8 ระดับประเทศ 

 
 

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดงันี้ 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 
ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

 

นโยบายที่ 1 : จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 

5.00 ดีเยี่ยม 
 

นโยบายที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

3.71 ดีมาก 
 

นโยบายที่ 3 : พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

5.00 ดีเยี่ยม 

นโยบายที ่4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
                 มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 

4.00 
 

ดีมาก 
 

นโยบายที่ 5 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

5.00 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.54 ดีเยี่ยม 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ด าเนินการตามภารกิจ โดยเน้นการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น และเป้าหมายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
    ส าหรับปีงบประมาณ 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้จัดสรร
งบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่ โดยจัดสรรเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 

  ส่วนที่ 1 เพื่อใช้ในการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   จ านวน 3,000,000 บาท 
 

  ส่วนที่ 2 เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 41 โครงการ จ านวน 7,641,650 บาท 
                    (รายลเอียดโครงการที่ได้ปฏิบัติตามรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562) 
 
ส าหรับงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 3,000,000 บาท  
มีผลการเบิกจ่ายดังนี้ 

 
 

รายการ 
แผนการบริหาร 
งบประมาณ 62 

ได้รับจัดสรร 
เพิ่มเติม 

รวมเบิกจ่าย 
งบประมาณ 62 

คงเหลือ ณ 
31 มี.ค. 61 

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,500,000.00 256,516.85 2,450,289.08 306,227.77 
1.1 อ่ืน ๆ เร่งด่วน 495,500.00 204,551.00 700,051.00 0.00 
1.2 ค่าอาหารนอกเวลา 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.3 พาหนะ ที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงในการประชุม 200,000.00 0.00 150,213.80 49,786.20 
1.4 ค่าวัสดุส านักงาน 600,000.00 0.00 359,789.65 240,210.35 
1.5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000.00 2,260.16 202,260.16 0.00 
1.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 
1.7 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000.00 49,705.69 149,705.69 0.00 
1.8 ค่าจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราว 889,500.00  888,268.78 1,231.22 
2. ค่าสาธารณูปโภค 500,000.00 124,544.73 624,516.33 28.40 
2.1 ค่าไฟฟ้า 308,000.00 58,095.81 366,095.81 0.00 
2.2 ค่าโทรศัพท์ 70,000.00 55,386.92 125,386.92 0.00 
2.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 90,000.00 11,062.00 101,062.00 0.00 
2.4 ค่าอินเตอร์เน็ตรายเดือน 32,000.00 0.00 31,971.60 28.40 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 3,000,000.00 381,061.58 3,074,805.41 306,256.17 
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การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 
หลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

    แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความส าคัญในการใช้เป็นกรอบทิศทางเป้าหมายในการ
ด าเนินงานขับเคลื่อน และพัฒนาการศึกษา มุ่งหวังเป็นองค์กรจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษาให้มีคุณภาพ และมีค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ และสูงกว่าระดับประเทศ จากผลการด าเนินงาน ความ
จ าเป็นต้องการ  ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี/กลุ่มจังหวัด น ามาวิเคราะห์ศักยภาพส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา SWOT Analysis ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด โครงการ/
กิจกรรม ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563-2565 

 

การวิเคราะห์ศักยภาพ 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้  โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ คือ 

 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่ 
S (Strength)  จุดแข็ง 
W (Weak)  จุดอ่อน 
 

ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย 
- ด้านการบริหาร ได้แก่ อัตราก าลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม 
- งบประมาณ 
- ระบบข้อมูล 
- การประสานงาน/การอ านวยการ/ความร่วมมือจากส่วนต่างๆ 
- ทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์ในการท างาน 

 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
 O (Opportunity) โอกาส 
 T (Threat)  อุปสรรค 
 

ปัจจัยภายนอก  ประกอบด้วย 
- ด้านการบริหาร ได้แก่ การประสานงานภายนอกต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ด้านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย้งและกลุ่มผลประโยชน์ 
- ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจรวมในเขตพ้ืนที่ (เช่นผลผลิต รายได้ รายจ่าย 

การออม การลงทุน การใช้ที่ดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพานิชกรรม 
การคลัง 

- ด้านสังคม 
- นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
- เทคโนโลยี 
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จุดแข็ง/โอกาสของการพัฒนาในปัจจุบัน 
1. มีนโยบายและคู่มือ 
2. มีบริการข่าวสารหลายช่องทาง 
3. นักเรียน/ครู ได้รับบริหารอย่างทั่วถึง 
4. มีวัดสุส านักงานเพียงพอ 
5. มีแผนการใช้งบประมาณ 
6. บุคลากรมีศักยภาพสูง 
7. บุคลากรท างานเป็นทีม 
8. ระบบ My office ช่วยลดกระดาษ 
9. สร้างเครือข่ายกระจายอ านาจ 
10. บริหารแบบมีส่วนร่วม 

 
จุดอ่อน/อุปสรรคของการพัฒนา 

1. โครงสร้างขาดความชัดเจนด้านอัตราก าลัง 
2. สถานที่ตั้งเขตไม่เอ้ืออ านวยต่อการบริหารจัดการ 
3. ขั้นตอนการติดต่อประสานงานไม่ชัดเจน 
4. ได้รับงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณบริหารมีจ ากัด 
5. บุคลากรไม่เพียงพอ ปรับเปลี่ยนต าแหน่งบ่อย 
6. บุคลากรบางคนไม่ตรงสายงาน 
7. ระบบงานสารบรรณส่งเรื่องล่าช้า ตกหล่น 
8. การติดตามงานล่าช้าขาดความต่อเนื่อง 
9. ไม่น าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนา 
10. ไม่มีค่านิยมองค์กร 

   จะเห็นได้ว่าศักยภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถที่จะ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาทางการศึกษาต่อไปได้เนื่องจากมีจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาที่ค่อนข้างมากและใน
จุดอ่อนๆ สามารถแก้ไขให้หมดต่อไปได้ 
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ส่วนที่ 2 
นโยบายและยุทธศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา 

 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
 

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 
3. มีงานท า มีอาชีพ 
4. เป็นพลเมืองดี 

โดยสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
  1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

1. มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง 
2. ยึดมั่นในศาสนา 
3. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4. มีความเอ้ืออาทรต่อสถาบันครอบครัวและชุมชุนของตน 

 2.  มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง 
  1. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี 
  2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม 
  3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่ว 
  4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 3.  มีงานท า  มีอาชีพ 
  1. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรม ในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ
เยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
  2.  การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็น 
และมีงานท าในที่สุด 
  3.  ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
 4.  เป็นพลเมืองดี 
  1.  การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
  2.  ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่พลเมืองดี 
  3.  การเป็นพลเมืองดีคือ 
      “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่นงานอาสาสมัครงานบ าเพ็ญประโยชน์ 
งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร” 
 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)   

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการจัดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี 
(พ.ศ. 2561-2580) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 

เป้าหมาย 
  1. ความม่ันคง 

1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่
การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน   
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวติ มีที่อยู่อาศัย 
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
  2. ความม่ังคั่ง 

2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 

2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิด
สายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่ ทุนมนุษย์ 
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

3. ความย่ังยืน 
  3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ 
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป ี
ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ 

1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
3) วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
4) เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579 
5) หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก

การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 
6) หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 

ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
 

  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดีมีจิต

สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
ราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน    
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน     
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ     
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาท
น าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาคภูมิภาค และโลก 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ใช้เป็นแผนพัฒนา
ประเทศไทยในระยะ 5 ปี  โดยการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศท่ีส าคัญ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน  6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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      1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
     2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
      3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
      4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  
  5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
  6. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

 

3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เพ่ือ

ใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ  ได้น าไปใช้เป็นกรอบ
และแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตโดย
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษา
เพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศ
ที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้
ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ
(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
 

  วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 

  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคีและ

ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า

ภายในประเทศลดลง 
 

  ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน     

การแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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4. นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร)ี  
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2562

วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้คือ  “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ในตวรรษที่ 21” โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบาย ด้านการศึกษาก าหนดไว้ในนโยบายด้านที่ 8 ดังนี้   

8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
     8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

             8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึง เด็กวัยเรียนให้โอกาส
พัฒนาตามศักยภาพ  
            8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
         8 .2  พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ ใหม่…………………………………………………………………………………  
     8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ และอาชีพของคนทุกช่วงวัย
ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียน ๒๑ การสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิต 
และพัฒนาครูที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้สร้าง
วินัย กระตุ้น และสร้าง แรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น 
ให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 

       8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพ่ือพัฒนา สมรรถนะของผู้เรียนทั้ง
ในส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับ ความต้องการของประเทศในอนาคต  
และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับ การเรียนรู้ของตนเองได้รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สามที่สามารถสื่อสาร และแสวงหาความรู้ได้มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
ก่อนเข้าสู่ ตลาดแรงงาน 

     8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับ อุตสาหกรรม ๔.๐ 
      8.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย และส่งเสริม ผู้มีความสามารถสูง 
     8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

         8.6..ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย  
     8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของถาบัน
การศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียน
และครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น
รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและ
ผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิตตลอดจนพัฒนาช่องทางให้
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        8.6.2.พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน า 
เทค โนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลายเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัยตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการ
เรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิตและส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่
สังคมสูงวัย  
          8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยบูรณาการ การด าเนินงานระหว่างหน่วยจัด
การศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้น กลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา 
ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ ๒๓ ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา 
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จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยง จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับ
คุณภาพ การศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษา ในพ้ืนที่ 
สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหา หนี้สินทางการศึกษา โดยการ
ปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวน รูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม  
          8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อ การพัฒนาทักษะ 
และเพ่ิมประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย....อาทิการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน..ส่งเสริม
เยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนา ไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้
มีระบบที่สามารถรองรับ ความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพ 
ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต  

       8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่
ถูกต้องของคนในชาติหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกา
ของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับ  การส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและ มีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทาง
สังคม ตลอดจนส่งเสริม ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

    8.7 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบหลักสูตร
ระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน และทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัย
ในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนา เป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียน
เก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ เรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือท างานไป
พร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตร ที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถ
พัฒนาตนเองทั้งในด้าน การศึกษาและการด ารงชีวิต 

 

  นโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 7 
   7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ โดยการสร้างแพลตฟอร์มการเรยีนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล 
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศกกรรม 
คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกต าบลส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงใน
ภาคธุรกิจสร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศสร้างความรู้
ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่ออนนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยเพ่ือป้องกันและ 
ลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือใน
การกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมที่จ าเป็นในการด าเนินชิวิต 
 
5. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) 

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการด้านความมั่นคง
ของภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ
และส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยก าหนดกรอบความคิดหลักจากการก าหนดนโยบายได้
ค านึงถึงค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้ 
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    วิสัยทัศน์ 
 “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียนและ
ด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ” 

นโยบายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี ดังนี้ส่วนที่ 1 
นโยบายส าคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ.เป็นหน่วยหลัก) เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย 

  1. นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 

2.4) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

3. นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.3) เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ     

ทุกภาคส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน 
 

6. จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)  
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญ 
 

  หลักการ 
       1 ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็น
การศึกษาตลอดชีพ 
       2 บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ทุก
ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติการร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 

 

   ระดับมัธยมศึกษา 
  มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้นดังนี้ 
       1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
       2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู้การสร้างอาชีพและการมีงาน
ท า เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษาภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
 

  การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
        1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการศึกษา ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
       2. จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
        3. ใช้เทคโนโลยีดิจัทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหารจัดการ  
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             4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อ
กฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
         5. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลังตามความ
ต้องการจ าเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
        6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยจัดการศึกษา 
        7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....โดยปรับปรุงสาระส าคัญให้เอ้ือต่อ
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 
        8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้น เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสารอธิบายท า
ความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 
        9. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูรดับอาชีวศึกษ าให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์
ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
        10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
        11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลใน
ระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
   อนึ่งส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Funciton) 
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากที่ก าหนดหากมีความ
สอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งรัด 
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
 
7. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)   
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบใน     การด าเนินงาน และ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ.2560-
2564) โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

  วิสัยทัศน์ 
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 

 

  พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 

  เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้นคนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 

และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
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3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
 

8.  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563 
โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560– 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้  

นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน  

                     และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

มาตรการและแนวด าเนินการ 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาต ิ
        บทน า 
   นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  เป็นการจัดการศึกษา
เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ด ีมีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม เป็นผู้เรียน   ที่มคีวามพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และ
ภัยพิบัติต่างๆ   เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้น 
ในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม  สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐาน  สภาพทางภูมิศาสตร์  
ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่ เฉพาะ  กลุ่มชาติพันธุ์ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ  และ
เหมาะสมตรงตามความต้องการ เป็นต้น  
       เป้าประสงค์ 
   1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัวผู้อ่ืน และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
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   3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การ
ค้นมนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
   4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสและการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
   5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

       ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่
ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม  ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
   3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุมคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 
   4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจได้รับโอกาสและการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
   5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
   6. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบามสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   7. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

   มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
  1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
      เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด  
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ และเป็นพลโลกที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ พึงประสงค์  
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมประเทศชาติ ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 

       โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
       1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
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       1.2 สถานศึกษา 
   (1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 
   (2) จัดบรรยากาศวิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความ
รุนแรง ทีมีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 
      เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม 
รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
       โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
       2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
       2.2 สถานศึกษา 
   (1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวติและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจน
รู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 
   (2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
   (3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
   (4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่างๆได้รับ
ค าปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
  3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์
การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาตใต้ (พ.ศ.2562 – 2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตาม
ยุทธศาสตร์ 6 ข้อ คือ 
       1. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
       2. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
       3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
       5. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
       (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพ้ืนฐานความหลากหลายในวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิตละความต้องการของชุมชน 
       (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
       (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
  4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ 
      เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับ
การบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
   4.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และท่ีดูแลหอพักนอนตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับบริบท 
  (2) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  (3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ
สภาพบริบทของพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดเวที
เสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ 
   4.2 สถานศึกษา 
  (1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร 
  (2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กท่ีไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 
  (3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต 
ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   บทน า 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส าคัญกับศักยภาพและ
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับ
การพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป้นประเทศที่พัฒนาแล้วมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
นานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ  
และความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็น
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เลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะความรู้ด้านทิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต สู่การเป็นคนไทย  ที่มีทักษาวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรมเป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ 
เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืนๆสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมและมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 

   เป้าประสงค์  
  1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
  2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดละความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็น
นักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตรกร 
  3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 

   ตัวช้ีวัด  
  1. จ านวนผุ้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  
  3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 

   มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน 
  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ 
ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
          1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
          1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการวัดแววความถนัด
ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวให้
ผู้เรียนค้นหาตนเอง น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะ
อาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
          1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณตั้งแต่จ านวน
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างพอเพียง และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้าน
ระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือกระจายอ านาจให้สถานศึกษา มีความเป็น
อิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
            1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดท าแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจและความต้องการพัฒนา ทั้ งด้าน
วิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
            1.5 ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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  2. สถานศึกษา 
          2.1 ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพและ
ความถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น ( Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสห
วิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM 
Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
           2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย 
ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
           2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 
           2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ 
และความถนัดของผู้เรียน 
           2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ให้ผู้ เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 
           2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน
ตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
           2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
   บทน า 
  นโยบายด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้  
   พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย  ตั้งแต่ช่วงประถมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา  มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการ
วางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบ
การศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและการรักษากลุ่มผู้
มีความสามารถพิเศษพหุปัญญาแต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและ
พลานามัย และพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ 
   ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้คน
ไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้อง
ตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้ เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก 
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“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบัลดาลใจ แนะน าวิธี
เรียนรู้และวิธีการจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมี
บทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 

   เป้าประสงค์ 
   1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ 
   2. ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วง
วัยและน าไปปฏิบัติได ้
   3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
   4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
   5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
   6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
   7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม
และจริยธรรม  
 

   ตัวช้ีวัด 
    1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
    2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
    3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
    4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง  
มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม 
และน าไปปฏิบัติได ้
    5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
    6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
    7. ครู มีการเปลี่ยนบทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อ านวยการเรียนรู้ 
 

   มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
   1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
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         เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ 
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสม
ทุกด้านทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  มีทักษะสื่อสารภาษาไทย 
 

   มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
             1.1 ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
             (1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
             (2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร 
            1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 
  2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
            2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
     เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะ
ด้านดิจิทัล พร้อมทีจ่ะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 
       โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
        2.1.1 ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    (1) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปี
เว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    (2) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา
เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
    (3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้ายปฐมวัยตามมาตรฐานที่ก าหนด 
    (4) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษารวมทั้งสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       2.1.2 สถานศึกษา 
    (1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลายจัดสภาพแวดล้อมทั้งใน
และนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
    (2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข 
   (3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐานมี
ความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาพัฒนาผู้เรียนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐานและความปลอดภัย 
    (5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บ 
    (6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการมี 
ส่วนร่วมและการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
    (7) สรุปและรายงานผลด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
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       2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา   
          ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
   โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
    2.2.1 ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ 
        -เป็นไปตามหลักสูตร 
        -มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
         -มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ 
        -มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนาวัตกรรม 
         -มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         -มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ นิสัยรัก
การอ่านมีทักษะสื่อสานภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
     (2) จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนา
นักเรียนทุกระดับชั้น 
     (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวาง
พ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
     (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
     (5) ด าเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่าง
ครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
     (6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
ภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
    2.2.2 สถานศึกษา 
     (1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
     (2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
          -ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
          -ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
          -ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
          -ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
          -ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
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     (3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อและด้านอาชีพ เป็นการวางพ้ืนฐานการ
เรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
     (4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานใน
การด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
     (5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and 
Emotional Learning : SEL) 
     (6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็น
ขั้นตอน (Coding) 
     (7) ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
     (8) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
 
  2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
   ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้าน
ภาษาไทยเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า น าไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิดสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็น
พหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 
   โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
        2.3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิดสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 
     -เป็นไปตามหลักสูตร 
     -มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
     -มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 
เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
     -มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
     -มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     -มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการ
อ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
    (2) ประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้น 
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    (3) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวา งพ้ืนฐาน
การเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแนวทางการเงินที่เหมาะสามและน าไปปฏิบัติได้ 
    (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
    (5) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรม น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต 
รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง
ให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
    (6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
  2.3.2 สถานศึกษา 
     (1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
           (2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น 
(lndependent study : is)  
          (3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
      -ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
      -ความเข้าใจและวามสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
      -ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
      -ความรู้ทางวิศวกรรม และกาคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
      -ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
      -ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
         (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นัก
ปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรม น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออก
ก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดกาสุขภาวะของจรเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจเมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษา
ต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง  
    (5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SET) 
    (6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
    เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ใน
รูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความตามต้องการเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
    โดยมีแนวทางการด าเนินการ 
    (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กอ้อยโอกาส 
    (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมก าหรับเด็กพิการและเด็กด้อย
โอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 



 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาเขต 9  

 

 
42 

 

    (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early intervention : EI) 
    (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากรและจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
    (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษาน าระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล (digital Techmology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 
    (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลังครูและ
บุคลากรให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส 
    (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
    (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการให้บริการ
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นพ ิเศษ 
    (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย 
(Education partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
 

 3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ
การจัดการศึกษา 
   เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนา
วิธีการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสัง คมฐานความรู้ 
(Knowledge – Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   โดยแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   3.1 ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
        (1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วีดิโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
        (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Textbook Platform) เพ่ือ
ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
        (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การเข้าถึงองค์ความรู้ และการเยนรู้ผ่านระบบดิจิทัลอย่างเหมาะสมตามวัย 
        (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
   3.2 สถานศึกษา 
        (1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
        (2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Textbook Platform) เพ่ือตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
           (3) จัดกิจกรรมเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่าน
ระบบดิจิทัล 
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  4. การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
      การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องด าเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิต และพัฒนาครู
ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา 
ศักยภาพและสมรรถนะอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือนเส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และ
สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้าน
การสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบและประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
    4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ 
    การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู 
ให้ผลิตครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงและเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
         โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 
        (1) ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู 
วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา 
        (2) ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผน
วิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ 
        (3) ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่อทัศนะคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู 
        (4) ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ติดตามและประเมินผล การผลิตครูอย่าง
เป็นระบบ 
   4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
    การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตะหนักถึงความส าคัญในอาชีพ
และหน้าที่ของตนเอง โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบาทบาทมาจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
หรือ “ผู้อ านวยการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรม
ในชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบสร้างความรู้ ออกแบบ
กิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
        โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
        (1) ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพ่ือวางแผนการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
        (2) ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดให้มี
หลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
        (3) ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุระพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จ าท าหลักสูตรการพัฒนา
และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงความต้องการและความขาดแคลน 
        (4) ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดที่เชื่อมโยง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
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         (5) ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
        (6) ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม พัฒนา 
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล 
(Digital Literacy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษท่ี 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 
         (7) ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
        (8) ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูให้สมารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะ
การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
        (9) ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated lnstruction) 
       (10) ส านักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษาการคิด
ขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
        (11) ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        (12) ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษตามศักยภาพของผู้เรียน
แต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
        (13) ส านักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face – to –Face Training 
        (14) ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
        (15) ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น า
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
       1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร คร
และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบพัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digitsl Content) ในสาขาที่
ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียน ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 
       2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 
         3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหารครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
               4) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
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นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลี่ยมล้ า                       
ทางการศึกษา 
   บทน า 
   นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานและการลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศกึษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่
เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยากดี มีจน จะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง พื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือลดความเหลี่ยมล้ าทางการศึกษาของประเทศ โดย
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตาม
บริบทของพ้ืนที่จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้
เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และ
จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจ าเป็น ตลอดจนน า
เทคโนโลยี (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือ
สร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 
 

   เป้าประสงค์ 
  1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global 
Goals for Sustainable Development) 
   2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
พ้ืนที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
   3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
   4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา 
   5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้
สถานศึกษาบริหารงาจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
   6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและปรเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 
 

   ตัวช้ีวัด 
   1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
   2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั้งของ
สถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 
   3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
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   4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
   5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภทขนาด และพ้ืนที่ 
   6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยี (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
   8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวันเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
   1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
   โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
   1.1 ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
        (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ตลอดจนก ากับติดตาม และประเมินผล 
        (2) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ 
เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
   1.2 สถานศึกษา 
        (1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพ้ืนที่ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 
        (2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง
ระดับพ้ืนที่ จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
        (3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0 -6 ปี) 
เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
        (4)  ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการ
การเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 
        (5) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        (6) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ 
        (7)  ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลได้เดินทางไป
เรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 
  2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
บริบทของพ้ืนที ่
      โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
     (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท า
มาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 
4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ 
ดังกล่าว ให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคัญ 
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        (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยเน้น
สถานศึกษาระดับต าบล โรงเรียนขนาดเล็กตามโครงสร้างพิเศษ 
        (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน สถานศึกษาในทุกมิติ 
  3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม  
และเพียงพอ   
   เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลีอมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้ เรียนเข้าถึงการบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความ
จ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรร
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
   โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
        (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่ างเหมาะสม  
และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 
        (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
        (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาด
แคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลี่ยมล้ าทางการศึกษา 
       (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณ และติดตาม 
ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 
  4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
        โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
        (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง 
        (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้าน
การรู้ดิจิทัล (Digital Technology) แก่ผู้เรียน 
        (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
        (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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        (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) 
ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เ พ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
        (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอบทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance 
Learning Technology: DLT)  
 

 นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   บทน า 
   นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมน าศาสตร์
ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน”  
มาเป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง  17 เป้าหมาย  
มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ  ทั้งมิติ
ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมที่ดีท่ีสุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2580” 

ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมน าศาสตร์
พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นหลักใน
การปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลักการดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
ชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือ
คนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
  เป้าประสงค์ 
  1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้เรื่อง  

ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand 4.0 
  3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร  กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  การผลิต 
และบริโภค  สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียน 
  5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็น
หน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
  6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน 
  8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม จ านวน 6,000 โรงเรียน  
  9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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  ตัวช้ีวัด 
  1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน  เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
  2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ  และ
มีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
  3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
  4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้
ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
  5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์  ในการ
ด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE 

และ Paper less  
  6. คร ูมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการ
สร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
  7. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 
  8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้
เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน 
  มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

   1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแนวทางการด าเนินงานให้องค์ความรู้และ
สร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   2. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืนๆ  
   3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้
ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
   4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภค  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา  
และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนิน
ชวีิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 
   5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
   6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค 
   7. พัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้กิจกรรม เรื่องการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค 
   8. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road Map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพ่ือด าเนินการ
ต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
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   9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงาสีเขียว 
และสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 
   10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการ
ผลิต และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท้ังระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก
และสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา 
   11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
   12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดปริมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสียลดการใช้เผาและลดใช้
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี 
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  จัดค่าย
เยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอด
ขยะ ปลอด-สารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน  
  17. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
 

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
   บทน า 
  นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส าคัญ 
เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน โดยปรับโครงสร้าง
ของหน่วยงานทุกระดับ ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
หน่วยงานส านักงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology Big 
Data Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์
และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
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  เป้าประสงค์ 
  1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  4. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้าน
การศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
  5. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

  ตัวช้ีวัด 
  1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
  2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย
ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 
  3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
  4. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  5. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
  6. สถานศึกษาทุกแห่งและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
  7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
  8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
  9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้ 

  มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

  1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหาร งานบุคคล 
และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็น
รายด้านหรือทุกด้านได้ 

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ 

หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา 
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(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ หน้าที่และอ านาจ องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือก
ประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้ค านึงถึง
หลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความ
แตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่ 

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้าน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้
ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 

(5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท า
แผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็น
อิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

(6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่ม
โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 

(7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกระดับ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 

(8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาให้มคีุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

(9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการ ศึกษาให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

(10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดอบรม 
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติหน้าที่ 

 (11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็น
รายด้านหรือทุกด้านได้ 

(12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือท า
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

   2. พัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็น

หน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  มีความโปร่งใส ปลอด
การทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 

ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ 
สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
  (2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบการ
บริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
  (3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 
  (4) ส่ ง เสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้ พ้ืนที่ เป็นฐาน ( Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 
  (5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
  (6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย ได้แก่ เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ และสหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
  (7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
  (8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 

(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
        3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 

          เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้การจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง 
ลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่
ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยัง
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและ
สถานศึกษาโดยตรง 
  (2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง 
   (3) พัฒนาประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน เพ่ือลด
ความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับ
กระทรวงมหาดไทย 
   (4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษาโดยผ่านระบบ
ธนาคาร 
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        4.พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

          เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Technology) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล 
ลงงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น มาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศน า Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับ laaS paaS  
และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital platform) ระบบบริหารงานส านักงาน เช่น ระบบบริหาร
ส านักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่
สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร 

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับในรูปแบบ 
private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ laaS Paas และ SaaS   
  (2) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียน 
ในฐานขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง  
  (3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
ทั้งในระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายใน
และนอกสังกัดอักทั้งยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการท างานร่วมกัน
กับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ  
   (4) พัฒนาฐานระบบข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สามารถเชื่อมโยง  
และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเองสุขภาพและพัฒนาอาชีพตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูล
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง 
และศักยภาพบุคคลของประเทศน าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
   (5) พัฒนาแพลตฟอร์ดิจิทัล (Digtal Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลการทาง
การศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจน
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้ งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นหน่วยงานในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดแนวทางเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน และการพัฒนาตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดังนี้ 

 

 
 

           
     แนวทางการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ภายใต้การน าของ         
นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ซึ่งมีสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา 2  จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี  32 โรงเรียน และจังหวัดนครปฐม 29  โรงเรียน 
รวมทั้งสิ้น  61 โรงเรียน  ได้ยึดหลักการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ แบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจสู่การ
ปฏิบัติ และยึดความอิสระคล่องตัวในการท างานส าหรับ รอง ผอ.สพม. และ ผอ.กลุ่ม  รวมถึงการกระจาย
อ านาจผ่านเครือข่าย และได้ร่วมกับทีมงานบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาทั้ง 
2 จังหวัด  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด  เครือข่ายสห
วิทยาเขต  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  และคณะกรรมการที่ปรึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  เพ่ือน าองค์การไปสู่
เป้าหมาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  โดยได้เชื่อมโยงนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
นโยบาย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 

 
 
 

 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันถึงประสงค์  
3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลการทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ 
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 

 
  

 กลยุทธ์การบริหารงานสู่ความส าเร็จ
ความส าเร็จ 

วิสัยทัศน์     เป็นผู้น าการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

พันธกิจ  
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1.  นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
2.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน และวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนมีคุณภาพ 

 
ค่านิยม  SMART บริการดี มีคุณธรรม สานสัมพันธ์ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ 

    S = Service Mind บริการด ี
    M = Moral  มีคุณธรรม 
    A = Amity  สานสัมพันธ์ 
    R = Responsibility รับผิดชอบ 
    T = Transparency ตรวจสอบได้ 

 

 

 
1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนเกิดคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 3R 8C 
    3R คือ Reading (อ่านออก), (W) Riting (เขียนได้), และ (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) 
    8C ได้แก่  
               Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน
การแก้ปัญหา) 
               Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
               Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 
               Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม 
และภาวะผู้น า) 
               Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ 
และรู้เท่าทันสื่อ) 
               Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร) 
               Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 
     Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานส าคัญของ
ทักษะขั้นต้นทั้งหมด และเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทยจ าเป็นต้องมี  
 
 

เป้าประสงค ์ 

กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   
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2. การส่งเสริมให้สถานศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา “โรงเรียนน่าอยู่ ครูสอนดี ภาคีเครือข่าย
ร่วมพัฒนา” 
 2.1 โรงเรียนน่าอยู่ “สะอาด ปราศจากอบายมุข ทุกคนปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อม
ด้วยแหล่งเรียนรู้  
 1 สะอาด บริเวณสถานที่ อาคารเรียน ห้องน้ า สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย  
 2 ปราศจากอบายมุข  เป็นสถานศึกษาสีขาว นักเรียนไม่มีการใช้สารเสพติด 
 3 ทุกคนปลอดภัย นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล ให้มีความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องการใช้รถใช้ถนน 
 4 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 5 เพียบพร้อมด้วยแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
           2.2 ครูสอนดี “รักนักเรียน เพียรสอนเต็มเวลา รักษาจรรยา พัฒนาด้วยนวัตกรรม  สร้างสรรค์ 
Active learning” 
 1 รักนักเรียน กระแสพระราชด ารัสของในหลวงรัชกาลที่ 10 ฝากไว้ในการท าให้ เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
 2 เพียรสอนเต็มเวลา ครูทุกคนมีความขยันหมั่นเพียร สอนเต็มเวลา ไม่ทิ้งเด็ก ไม่ทิ้งห้องเรียน 
 3 รักษาจรรยา ครูทุกคนมีวินัย และจรรยาบรรณครู 
 4 พัฒนาด้วยนวัตกรรม ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้นวัตกรรมเพ่ือให้นักเรียนเกิดคุณภาพ 
 5 สร้างสรรค์ Active learning เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดการ
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
 2.3 ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา  
 ทุกโรงเรียนมีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน วัด ภาคเอกชน ประชาสังคม 
หน่วยงานทางการศึกษา สถานประกอบการ 
3. การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 1. หลักนิติธรรม เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง เป็น
ธรรม มิใช่ปฏิบัติตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 
 2. หลักคุณธรรม เป็นการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในความถูกต้องดีงามโดยรณรงค์ให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตัว
เป็นตัวอย่างที่ดีมีความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย ให้บริการด้วยความเสมอภาค 
 3. หลักการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานขององค์กร มีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมใจ  ร่วมมือ ร่วมพัฒนา ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับผิดชอบ 
 4. ความรับผิดชอบ เป็นความส านึกในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายแล้วจะต้องท าให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
 5. หลักความโปร่งใส การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปโดยง่าย โดยเฉพาะ
หลักปฏิบัติใน3 เรื่อง คือ การให้และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการจัดการ
ข้อร้องเรียน  
 6. หลักความคุ้มค่า การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า   
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4. การนิเทศบูรณาการ 
1. เพื่อนิเทศ ติดตาม ให้การแนะน า ช่วยเหลือการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

          2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุก
โรงเรียนที่อยู่ในสังกัด 
5. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาทุกระดับของสถานศึกษาในสพม.9 จะมีคุณภาพ
และจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน 
6. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม. จริยธรรมและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
7. เทคโนโลยีดิจิตอล การใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยในการบริหารจัดการ ท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ลด
ค่าใช้จ่าย สะดวก สามารถท างานได้ทุกท่ีตลอดเวลา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันสู่พลโลก 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด 
               ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
   นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือ
มุ่งเน้นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว 
 

  เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
  3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
  4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการบริการด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
 

   ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
  3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
  4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับ
การบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตาม ความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  5. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
  มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
  1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองด ีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ     มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
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โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   
   ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 

1.2 สถานศึกษา  
   (1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ  
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนด 
       (2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ  
ที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความ
รุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 

เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
2.2 สถานศึกษา 

   (1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจน
รู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 
   (2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
   (3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
   (4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับค าปรึกษา
ชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
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นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสู่ความเป็นพลโลก 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส าคัญกับศักยภาพและ
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการ
ยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะ
รายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะ
ความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด 
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 

  เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษามีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
  2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนัก
คิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
  3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 

  ตัวช้ีวัด 
  1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21  
  2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
  3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
  มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ 

ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

  1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
   1.1 ศึกษาวิเคราะห์ และรวบรวมเครื่องมือวัดความถนัด (aptitude) จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
   1.2 ด าเนินการวัดความถนัดทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัด
กิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความ
เป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
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1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จ านวน
งบประมาณสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ/เหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี 
การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือกระจายอ านาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
   1.4 จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ
และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขต
พ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 
   1.5 ก ากับ ติดตามและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน  
ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2. สถานศึกษา  

2.1 ด าเนินการวัดความถนัดผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ 
และความถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ   5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น ( Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสห
วิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM 
Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย  
ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

2.3  พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ  
และความถนัดของผู้เรียน 

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 

2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 

2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
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นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

  นโยบายด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพมุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

พัฒนาประชากรวัยเรียน ตั้งแต่ช่วงประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผู้เรียนที่มีความต้องการดูแล
เป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญามีศักยภาพ มีทักษะความรู้ 
เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสม สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถก ากับการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว  รวมถึงความตระหนักถึงพหุ
ปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละ
ประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ 

ครู  และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ต้องตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้ เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธี
เรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมี
บทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

  เป้าประสงค์ 
  1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  
  2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และสมรรถนะของผู้เรียน มีทักษะทางด้านการคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 
  3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
  4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
  5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
  6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น โค้ช “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ “Facilitator” 
  7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
  8. ครูเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

  ตัวช้ีวัด 
  1. ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
  2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
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  3. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
  4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข     
มีทักษะทางด้านการคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
  5. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชี วิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
  6. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น โค้ช “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ “Facilitator” 
  7. ครูมีความสามารถในออกแบบการจัดการเรียนการสอน 
  8. ครูประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
  1. พัฒนาหลักสูตร 
  เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับ
ทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย   
  มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
   (1) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน 
(ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
   (2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น โค้ช “Coach” ผู้ให้
ค าปรึกษา ผู้อ านวยการการเรียนรู้ “Facilitator” หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัด
ประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
  1.2 สถานศึกษา  
   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน
และบริบทของพ้ืนที ่

  2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียน 
  ผู้เรียนทุกระดับ ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ในการ
เรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า  น าไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มี
ทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
  โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยใน
ทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 
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  - เป็นไปตามหลักสูตร  
  - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
  - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพ่ือใช้ในการ

ประกอบอาชีพ   
  - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
  - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
  - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน  

มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3      
 (2) ประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้น 

 (3) ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได ้
   (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
   (5) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัด
กิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
   (6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
  2.2 สถานศึกษา    
   (1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
   (2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 

  - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
  - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
  - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
  - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 

   (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นัก
ประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และ
สนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุ ขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 
   (5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)  
   (6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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  3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  ในรูปแบบที่

หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
โดยแนวทางการด าเนินการ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม

ส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
(3)  ส่งเสริมให้สถานศึกษาน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหาร

จัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ

ประสบการณ์ มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
(5) พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ

อ่ืนใดทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
(6) สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย (Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
  4. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge - 
Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

โดยแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
4.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

   (1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
   (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนอง
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 
   (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  

4.2 สถานศึกษา 
   (1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
   (2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อการ
พัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
  5. การพฒันาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องร่วมมือกับสถาบันการ
ผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานวิชาชีพครู การสนับสนุนสื่อการสอน 
และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
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การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึง
ความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น โค้ช 
“Coach” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” “Facilitator” ปรับวิธีสอน ให้ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัด
ระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need 
Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
  (2) จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครูที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
(Career Path) 
  (3) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดท า
หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 
  (4) สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่
ก าหนด ที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
  (5) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community: PLC) 
  (6) ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital 
Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 สอดคล้อง
กับภารกิจและหน้าที่ของตน 
  (7) ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับ
การพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  (8) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการ
วัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
  (9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความ
แตกต่าง (Differentiated Instruction) 
  (10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
  (11) ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  (12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
  (13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และ
แบบ Face - to - Face Training 
  (14) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
  (15) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
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นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

  นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานและการลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพ้ืนที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง 
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
ของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้าง
มาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนอย่าง
เพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ 
สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้
เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจ าเป็น ตลอดจน
น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและ
ประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

  เป้าประสงค์ 
  1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals 
for Sustainable Development) 
  2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ 
ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
  3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
  4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา 
  5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

  ตัวช้ีวัด 
  1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
  2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 
  3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
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  4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด  
และพ้ืนที ่
  6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
  8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

  1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

 (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น  ภาคเอกชน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 
   (2) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์  
เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

1.2 สถานศึกษา 
   (1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน วางแผนการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับ
พ้ืนที่ จัดท าแผนการรับนักเรียน 
   (3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการการ
เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 
   (4) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้เดินทางไปเรียน
อย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
ตามบริบทของพ้ืนที ่

 โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานในด้านต่างๆ เช่น             
1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital 
Technology เป็นต้น การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่างๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคัญ 
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   (2) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียน
ขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับ
ต าบล โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  
   (3) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 

  3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม 
และเพียงพอ 
  เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาที่
มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพ
พ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
 

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และ
สถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 
  (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
  (3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้เด็ก
วัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  (4) สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณ และติดตาม ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 

  4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และมี

ความปลอดภัยสูง 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 
  (3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
  (4) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาอย่าง
เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  (5) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital 
Pedagogy) ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (6) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT) 
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นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ได้น้อมน า

ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง  17 

เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุก
มิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมี
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีท่ีสุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2580” 

ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมน าศาสตร์
พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นหลักใน
การปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลักการดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
ชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือ
คนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
  เป้าประสงค์ 
  1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค 

ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้  เรื่อง 

ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand 4.0 
  3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร  กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและ
บริโภค  สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียน 
  5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็น
หน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
  6. สถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกและ
จัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ  
  8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  
  9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ตัวช้ีวัด 
  1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน  เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
  2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ และ
มีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
  3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
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   4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้
ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้  และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
  5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์  ในการ
ด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE 

และ Paper less  
  6. คร ูมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการ
สร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
  7. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 
  8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้
เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน 

  มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  2. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่าย
เยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอด
ขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  3. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ  
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
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นโยบายที ่6 ด้านการการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

  นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส าคัญ 
เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน โดยปรับโครงสร้าง
ของหน่วยงานทุกระดับ ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
หน่วยงานส านักงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology Big 
Data Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์
และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 
   เป้าประสงค์ 
  1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  4. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีกระบวนการ และการวิธี งบประมาณด้าน
การศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
  5. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

  ตัวช้ีวัด 
  1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
  2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย
ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกต าบล 
  3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
  4. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  5. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
  6. สถานศึกษาทุกแห่งและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
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   7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่ การ
วิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
  8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
  9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

  1. ให้สถานศึกษา หรือ สหวิทยาเขต มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารงานทั่วไป  

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่

สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าวเป็น
ภาระท่ีเกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

 (5) จัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่ม
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

(6) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การ
บริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 

(7) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 

(8) น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือ
การปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

(9) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหาร
จัดการ ศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

(10) จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ 

(11) สถานศึกษา หรือสหวิทยาเขตได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระในการบริหารและ
จัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นราย
ด้านหรือทุกด้านได ้

(12) สถานศึกษา หรือสหวิทยาเขต มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

  2. พัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้เป็น

หน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  มีความโปร่งใส ปลอด
การทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 

ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ 
สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
  (2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
  (3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
มาใช้ในการบริหารงาน 
  (4) มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 
  (5) มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
  (6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย ได้แก่ เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ และสหวิทยาเขต 
  (7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
  (8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 

(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ

จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 
         เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้การจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรรงบประมาณตรงไป
ยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความ
ซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียน
กลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (2) ส่งเสริมและพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง 
   (3) ส่งเสริมและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน เพ่ือ
ลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับ
กระทรวงมหาดไทย 
   (4) ส่งเสริมและประยุกต์ใช้ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้ เรียน และ
สถานศึกษาโดยผ่านระบบธนาคาร 
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        4.พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

          เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Technology) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลลง
งบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น มาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศน า Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับ laaS paaS และ SaaS และ
พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital platform) ระบบบริหารงานส านักงาน เช่น ระบบบริหารส านักงาน เช่น 
ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันทั้งองคก์ร 

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ส่งเสริมการน า Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับในรูปแบบ 
private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ laaS Paas และ SaaS   
  (2) ส่งเสริมการน า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนในฐานข้อมูล
ต่าง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง  
  (3) ส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) มาใช้สนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัด
การศึกษาทั้งในระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐ
ทั้งภายในและนอกสังกัดอักทั้งยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการ
ท างานร่วมกันกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ  
   (4) ส่งเสริมให้มีการใช้ฐานระบบข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สามารถ
เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการ
เชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเองสุขภาพและพัฒนาอาชีพตลอดช่วงชีวิต เป็น
ฐานข้อมูลพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน 
จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศน าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
   (5) ส่งเสริมให้มีการใช้แพลตฟอร์ดิจิทัล (Digtal Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคล
การทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 
ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของ
ประเทศ 
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โครงการตามนโยบาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 9 

1.ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-
2580)
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

(พ.ศ. 2561-2580) 

1-2580) 

แผนผังความเชื่อมโยงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563-2562 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

2.ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

3.ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

4.ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

5.ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6.ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ
(พ.ศ.2560–2579)-2580) 

1.การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2563 

2.การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และ 
นวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

3.การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวยั และ
การสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้

4.การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

5.การจัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับกับ
สิ่งแวดล้อม 

6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการ 
ศึกษา 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 

1.ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงของมนุษย์
และของชาติ 

2.ด้านการจดั
การศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ 

3.ด้านการพัฒนา
และสร้างเสริม
ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย ์

4.ด้านการสร้างโอกาสใน
การเข้าถงึบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
และการลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา 

5.ด้านการจดัการ-
ศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชวีิตท่ีเปน็
มิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

6.ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัด
การศึกษา 

นโยบายส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

1 ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง 

2 ดา้นการจดั
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขนัสู่ความเป็นพล
โลก 

3. ด้านการพัฒนา
และสร้างเสริม
ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์
โลก 

4.ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และความ
เท่าเทียม การเข้าถงึ
บริการทางการศึกษา 

5.ด้านการจดั
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชวีิตท่ีเปน็
มิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

6.ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารจัด
การศึกษาเน้นการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ตั้งงบประมาณในการบริหารส านักงานและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเป็นงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
 

 

รายการ 
งบประมาณ   (บาท) 

(งบประจ า) งบตามโครงการ 
งบจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) /อื่น ๆ  
        -งบบริหารส านักงาน (งบประจ า)    3,00,000  
        -งบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
          (โครงการตามแผน งบ สพฐ.)     1,753,000 
          (โครงการตามแผน งบ พัฒนา)   3,112,875 

  
4,865,875 

รวม 7,865,875 
 
หมายเหตุ : 

  1. การตั้งงบประมาณส าหรับการด าเนินงาน เป็นประมาณการงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และเงินเหลือจ่าย โดยใช้ฐานการประมาณจาก
งบประมาณท่ีได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  2. การเบิกจ่ายงบประมาณ/และหรือการด าเนินโครงการจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณเท่านั้น 
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โครงการตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกรายละเอียด ดังนี ้
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

โครงการ ความเชื่อมโยง (ด้านท่ี) จ านวนเงิน 
ศธ. สพฐ. สพม.9 

1 การขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนของนักเรียน ครู และบคุลากรทางการศึกษาฯ 1 1 1 16,000 
2 สภานักเรียน สพม.9 ประจ าปี 2563 1 1 1 50,000 
*3 การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในถานศึกษา 1 1 1 603,000 
4 น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 1 1 1 10,000 
5 ส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของ สพม.9 1 1 1 200,000 
6 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2563 1 1 1 20,000 
7 พัฒนาหลักสตูรให้สอดคล้องกับบริบท จุดเน้น และความต้องการของสถานศึกษา 1 1 1 55,700 
8 จิตอาสา : เราท าความดีด้วยหัวใน 1 1 1 58,620 
9 เยาวชนคนดีศรสีุพรรณ สพม.9 1 1 1 - 
10 งานศิลปะหัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที ่70 ปีการศึกษา 2563 2 2 2 600,000 
11 วิจัยครูต้นกล้า รุ่นท่ี 2 2 2 2 86,225 
12 พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 2 2 2 75,000 
13 พัฒนาการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก  (Acive Learning) ด้วยชุมชมแห่งการเรยีนรู้ทาง 2 2 2 98,000 
 วิชาชีพ (Prnfessional Learning Community : PLC)     

*14 โรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาโรงเรยีนสู่ความเป็นเลิศพื้นฐานด้านการพัฒนา 2 2 2 60,000 
 และเสรมิสร้างศักยภาพคน     

15 พัฒนารูปแบบการนิเทศและการจดัการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 3 3 20,000 
 สหวิทยาเขตนเรศวร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9     

16 วันครู “โลกก้าวไกล ครไูทยก้าวทนั สร้างสรรค์คณุภาพเด็กไทย ประจ าปี 2563 3 3 3 160,000 
17 พัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล 3 3 3 50,000 
*18 การตรวจประเมินผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ ว 17 และ ว 21 3 3 3 800,000 
19 พัฒนาศักยภาพครเูพื่อการแนะแนวอาชีพ/การศึกษาต่อในสถานศกึษาและพัฒนา 3 3 3 36,000 
 ผู้เรยีนตามแนวทางทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21/ทวิศึกษา     

20 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) เรื่องการยกระดับ 3 3 3 - 
 คุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลกัสูตรแนวใหม่ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา     
 (MI) ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการฯ     

21 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) เรื่องการยกระดับ 3 3 3 - 
 คุณภาพด้วยการพัฒนาครูผูส้อนวทิยาการค านวณ (Coding) ด้วยทักษะฯ     

22 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทอดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  3 3 3 197,890 
 ปีการศึกษา 2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     

23 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                     3 3 3 109,500 
 ลูกจ้างประจ า ผู้มผีลงานดีเด่น     

24 การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 3 3 3 200,000 
25 พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ภาษาที่ 3 ภาษาจีน 3 3 3 30,000 
26 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจ และพื้นที่การปฏิบัติงาน                                                      3 3 3 10,000 
 เป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online     

27 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการบรหิารจดัการและพัฒนาระบบ 3 3 3 90,000 
 กระบวนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลย ี     
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ ความเชื่อมโยง (ด้านท่ี) จ านวนเงิน 
ศธ. สพฐ. สพม.9 

28 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การยื่นขอรบัเงินบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 3 3 3 50,000 
 ผู้ที่จะเกษียณอายรุาชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563     

*29 พัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือและคุม้ครองเด็กนักเรยีนในสถานศึกษา 4 4 4 140,000 
30 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาเพื่อการมีงานท า 4 4 4 51,660 
31 เสรมิสร้างการด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ประจ าปี 2563 4 4 4 17,000 
*32 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 4 4 4 83,000 

  งบ สพฐ.10,000 งบพัฒนา 73,000 
33 สร้างจิตส านึกและความรู้ในการพฒันาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5 5 5 140,000 
 ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน     

34 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 5 5 5 35,000 
35 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพรอ้มรับการ 6 6 6 69,000 
 ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่     

36 พัฒนาระบบการนเิทศภายในโรงเรียนเพื่อการรับประกันคุณภาพการศึกษา 6 6 6 30,000 
37 ประชุมผู้อ านวยการโรงเรยีนในสังกัด ผู้บริหาร และเจ้าหนา้ที่ภายใน สพม.9 6 6 6 81,000 
38 อบรม เสริมสร้างความรู้ ป้องกันการกระท าผิดทางวินัยและด าเนินการทางวินัย 6 6 6 - 
39 ส่งเสริมการน านโยบายสู่การปฏิบตัิการ 6 6 6 50,000 
40 พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.9 6 6 6 38,500 
41 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสทิธิภาพด้านการบริหารการเงินการคลัง และพัฒนา 6 6 6 50,000 
 ผู้ตรวจสอบภายใจของ สพม.9 และสถานศึกษาในสังกัด     

42 การนิเทศพัฒนามาตรฐานและคณุภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 6 6 6 205,400 
43 พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 6 6 6 18,780 
44 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน. สพม.9) 6 6 6 120,000 
45 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู ้ 6 6 6 50,600 

 

     รวมจ านวน 45 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น  4,865,875 บาท 

*หมายเหตุ (แยกเป็น) 

-งบพัฒนา  3,112,875   บาท 

-งบ สพฐ.  1,753,000   บาท 
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   ด้านที่ 1 
               -การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนของนักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.  ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
2.  สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคงของมนุษย์และของชาติ 
3.  สอดคล้องนโยบาย  สพม.9  ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคง 
4.  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่  ที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
กลุ่มที่รับผิดชอบ    อ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวนิชานันท์  สัญญเดช 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม    / ต่อเนื่อง  จากโครงการ....................................................... 
      ใหม่  /  เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ( ธันวาคม 2562 - กันยายน 2563) 
งบประมาณด าเนินการ   16,000   บาท    
 
 

1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
           ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศวาระส าคัญเร่งด่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน  ที่ต้องเร่งรัดด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายในปีงบประมาณ 2563   ประกอบกับศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ด าเนินโครงการหนุนเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพ่ือ
เอาชนะภัยท้องถนนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือร่วมกันหาแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กนักเรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขับขี่และน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน มีการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ถูกต้อง สวม
หมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขีแ่ละผู้ซ้อนท้าย เด็กนักเรียน อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่ และเด็กนักเรียน อายุต่ ากว่า ๑๕ ปี 
ผ่านการอบรมการขับขี่ปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในโรงเรียน  โดยมีโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เข้าร่วมโครงการฯ น าร่อง 10 โรงเรียน เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิผล  ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรี 
ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ขยายผลการด าเนินงานให้ครบทุกโรงเรียน 

  2. วัตถุประสงค ์
    เพ่ือให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เกิด
ความตระหนัก และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

3. เป้าหมาย 
          นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   
ร้อยละ 100  สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้   
 
    

โครงการ กลุ่มอ านวยการ ที่ 1.1 
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4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 

 
ที ่

กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

(ว/ด/ป) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 การประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือรับทราบนโยบาย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 

น.ส.นิชานันท์  สัญญเดช 
2 การถอดบทเรียน เดือนธันวาคม 2562 

3 ด าเนินกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน 
ธันวาคม 2562 – กันยายน 
2563 

 ฯลฯ   
 

5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณท้ังสิ้น   16,000  บาท   
 

ที ่ รายการการใช้งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
 
 

การประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือรับทราบนโยบาย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 50 คนๆละ 35 
บาท   

 1,750  1,750 

2 การถอดบทเรียน 
- ค่าวิทยากร จ านวน 2 คน จ านวน 9 ชั่วโมง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 35 คนๆละ 35 
บาท 2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 35 คนๆละ 100  
- ค่าวัสดุ 

 
7,200 

 
 

2,450 
 

3,500 
 

 
 
 
 
 

1,100 

 
7,200 
2,450 

 
3,500 
1,100 

 รวม 7,200 7,700 1,100 16,000 
 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6.  การติดตามและประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
ร้อยละ 100  สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนได้   

ส ารวจข้อมูลก่อนการด าเนิน
กิจกรรมเปรียบเทียบกับหลัง
การด าเนินกิจกรรม 

1.แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม 
2.การสังเกต 

 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
             นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เกิดความ
ตระหนัก และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

                                         -------------------------------- 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

ชื่อโครงการ สภานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประจ าปี 
2563 

     / โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.  ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
2.  สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
3.  สอดคล้องนโยบาย  สพม.9  ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
4.  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่  ที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางอุบล  วงศ์ทับแก้ว 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม    / ต่อเนื่อง  จากโครงการ....................................................... 
       ใหม่  /  เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 
งบประมาณด าเนินการ   50,000 บาท 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
เยาวชนควรได้รับการเรียนรู้ในบทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย สามารถพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม

เต็มตามศักยภาพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม ร่วมรณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือ
การเรียนรู้และพัฒนาสังคม ร่วมรณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา
สังคม โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นกลไกในการสร้างประสิทธิภาพความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคมตั้งแต่สังคม
ในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน จนถึงสังคมใหญ่ระดับประเทศและพร้อมที่จะเข้าสู่เวทีประชาคมอาเซียนในอนาคต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ด าเนินงานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการด าเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่งที่
จะขับเคลื่อนการด าเนินการพัฒนาสังคมในโรงเรียนให้เป็นสังคมประชาธิปไตย ผ่านกระบวนการท ากิจกรรม
อย่างมีคุณค่าและสร้างสรรค์และลงมือปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพ่ือให้นักเรียนมีความตระหนักและส านึกในความ
เป็นไทย มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการ
เลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม และต่อต้านการ  ซื้อสิทธิขายเสียง โดยส่งเสริมให้ 

ที่ผ่านสถานศึกษาในสังกัดได้ด าเนินงานและจัดกิจกรรมสภานักเรียนในทุกโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง และ
พัฒนาไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงจัดท า
โครงการนี้ขึ้น 
 
 
 
 
 

โครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่ 1.2 
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2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือเป็นเวทีให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ตามวิถีประชาธิปไตยและ
พัฒนากิจกรรมน าไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 
  2.2 เพ่ือปลุกจิตส านึกความเป็นไทย พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและให้ความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรม            
สภานักเรียนตามครรลองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์
ยุติธรรมและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง 
 

3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ  
 1)  โรงเรียน    จ านวน  61 แห่ง  
 2)  ครูที่ปรึกษากิจกรรม/บุคลากร/เจ้าหน้าที่/วิทยากร   จ านวน  70 คน 

3)  นักเรียน จ านวน 122 คน 

     3.2 เชิงคุณภาพ  
     1) สภานักเรียนร่วมท าหน้าที่สืบความรู้ ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมเอกลักษณ์ของชาติ ระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพิทักษ์ ปกป้องและคุ้มครองสิทธิเด็ก การจัดระเบียบสื่อและอบายมุข รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสังคมที่
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เป็นผู้น าในการริเริ่มสร้างสรรค์ นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทักษะ
และประสบการณ์ตามวิถีประชาธิปไตย ช่วยเหลือหรือบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 2) สถานศึกษามีสภานักเรียนเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง ยั่งยืนและพัฒนาไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบ        
สภานักเรียน     

4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ว/ด/ป) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 แต่งตั้งประชุมคณะกรรมการ/ ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 นางอุบล วงศ์ทบัแก้ว 
  คณะท างาน   
2 การประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  
3 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภา

นักเรียน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุม
กรรมการ/คณะท างาน 
- คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ 

ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  

4 การยกย่องเชิดชูเกียรติ ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  
5 ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงาน ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท   
 

ที ่ ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน     
 - ค่าอาหาร จ านวน 70 คน 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท  7,000  7,000 

 
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน 70 คน 
2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 

 
 

4,900 
 

 
4,900 

 
- ค่าอาหารเหมาจ่ายส าหรับนักเรียน จ านวน 122 คน 
1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท 

 
 

9,760 
 

 
9,760 

 
- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่มกระบวนการ จ านวน 7 คน 
จ านวน 7 ชั่วโมง 

 
18,200 

  
 

18,200 
 - ค่าพาหนะ/น้ ามันเชื้อเพลิง  1,500  1,500 
 - ค่าวัสดุ   6,140 6,140 
2 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน     
 - ค่าพาหนะ/น้ ามันเชื้อเพลิง  2,500  2,500 

รวมทั้งสิ้น 18,200 25,660 6,140 50,000 
 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6.  การติดตามและประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1) ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาในสังกัดได้

ร่วมกิจกรรมโครงการฯ  
2) ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มีส่วนร่วมใน

การท ากิจกรรมและได้รับความรู้ความ
เข้าใจในวิถีประชาธิปไตย 

1. การสังเกต การมีส่วนร่วม 
2. การประเมินผล 

แบบประเมินผล 

 
 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทักษะและประสบการณ์ตามวิถีประชาธิปไตย ช่วยเหลือหรือบ าเพ็ญตนให้

เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 7.2 สถานศึกษามีสภานักเรียนเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง สามารถด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาพัฒนาไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 

          

------------------------------------------------- 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 

ชื่อโครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
      โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน    บูรณาการป้องกัน ปราบปราม บ าบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด  
     งบด าเนินงาน    
1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.  ที ่1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
2.  สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และชาติ 
3.  สอดคล้องนโยบาย  สพม.9  ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
4.  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่  ที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ    
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นายโชติวิทย์ ทองแคล้ว 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม     ต่อเนื่อง  จากโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหา         
                                                         ยาเสพติดในสถานศึกษา 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
งบประมาณด าเนินการ   603,000 บาท    
 
1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
                ตามท่ีรัฐบาลได้ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้า ที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข เพ่ือ
ลดระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้ได้มากที่สุด เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม และให้ความส าคัญต่อการป้องกัน
เชิงรุกในกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แผนที่ 1 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ด้วยการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียน กลุ่ม
เยาวชนวัยเสี่ยง และการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือป้องกัน     เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษาร่วมกับครูฝ่ายปกครอง โรงเรียน ชุมชน นักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันยาเสพ
ติด และเป็นพลังส าคัญของประเทศชาติในอนาคตต่อไป 
                 เพ่ือให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนงานที่ 1 การสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงจัดท าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาขึ้น 
 
 
 

2. วัตถุประสงค ์
        2.1 เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียน 
        2.2 เพ่ือป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

โครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่ 1.3 

งบประมาณของ สพฐ. 



 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาเขต 9  

 

 
97 

 

        2.3 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแกนน าต้านภัยยาเสพติด และจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ในสถานศึกษา 
       2.4 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถขับเคลื่อนงานป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   
          1.  โรงเรียนในสังกัด            จ านวน       61 โรงเรียน 
                               2.  ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด                                    จ านวน     500 คน 
                               3.  ครูที่รับผิดชอบ                                              จ านวน        61 คน 
                               4.  นักเรียน                                                      จ านวน ๖๙,๕๘๐ คน  
 3.2  เชิงคุณภาพ   
                  1.นักเรียนมีทักษะชีวิต และเป็นแกนน าเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
                  2.โรงเรียนมีระบบการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดที่เข้มแข็ง        

4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

(ว/ด/ป) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 การรณรงค์ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

- ประชุมคณะท างานเฝา้ระวังปัญหายาเสพติด 
- กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด (เหล้า บุหร่ี) 
- กิจกรรมโครงการสถานศึกษาสขีาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 

1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายโชติวิทย์ 
ทองแคล้ว 
 

2 กิจกรรมที่ 2 ติดตามผลการขับเคลื่อนการด าเนนิงานยาเสพติด 1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563 

3 กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมสนับสนุนโครงการ  
TO BE NUMBER ONE 

1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563 

4 กิจกรรมที่ 4 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
- จัดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
- จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายให้โรงเรียน จ านวน 61 แห่ง 

ๆ ละ 3,000 บาท จัดกิจกรรมลกูเสือต้านภัยยาเสพติดใน
โรงเรียน โดยให้โรงเรียนเขียนโครงการ/กิจกรรม ส่ง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 
1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563 

5 กิจกรรมที่ 5 ค่ายทักษะชีวิต 
อบรมทักษะชีวิตให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563 

6 กิจกรรมที่ 6 การบริหารจัดการระบบข้อมูลการรายงานด้านยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563 

๗ สรุป และรายงานผล กันยายน 2563 
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น   603,000   บาท  
  
ที ่ รายการการใช้งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 การรณรงค์ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
1.1 ประชุมคณะท างานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  

-ค่าอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เจ้าหน้าที่ประชุม  5 คน ๆ ละ 170 บาท  5 ครั้ง 

1.2 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด (เหล้า บุหรี่) 
      -การประกวดค าขวัญรณรงค์ ในหัวข้อปลอดเหล้า 
ปลอดบุหรี่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2563 ชิง
ทุนการศึกษา รวม 6,000 บาท (ชนะเลิศ 1,500 บาท 
รองชนะเลิศ 1,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับที่ 2     
500 บาท รวม 6 รางวัล) 
      -ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 5 คน ๆ ละ  
500 บาท   
      -กระดาษท าเกียรติบัตร และกรอบใส่เกียรติบัตร 
1.3 กิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 
   1.3.1 ประชุมและประเมินโครงการของคณะกรรมการ
ประเมินโครงการฯ 
       -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๘ คน ๆ ละ คน ๆ 
ละ ๑๗๐ บาท ๒ ครั้ง 
       -ค่าพาหนะ/น้ ามันเชื้อเพลิง  5 วันๆ ละ 500 บาท  
       -ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 8 คน ๆ ละ 240 บาท 
5 วัน เป็นเงิน 
      -กระดาษท าเกียรติบัตร และกรอบใส่เกียรติบัตร 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

4,250 
 
 

6,000 
 
 
 
 
 

2,500 
 
- 
 
 
 
 

2,720 
 

2,500 
 

9,600 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

1,500 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

930 

 
 
 

4,250 
 
 

6,000 
 
 
 
 
 

2,500 
 

1,500 
 
 
 
 

2,720 
 

2,500 
 

9,600 
 

930 
2 กิจกรรมที่ 2 ติดตามผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานยา

เสพติด 
       -ค่าพาหนะ/น้ ามันเชื้อเพลิง 2 วันๆ ละ 820  บาท  
       -ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 7 คน ๆ ละ 240 บาท 
2 วัน เป็นเงิน  

 
 
- 
 
- 
 

 
 

1,640 
 

3,360 
 

 
 
- 
 
- 
 

 
 

1,640 
 

3,360 
 

3 กิจกรรมที่ ๓ การส่งเสริมสนับสนุนโครงการ TO BE 
NUMBER ONE 

- - - - 
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4 กิจกรรมที่ 4 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
   ๑.๑ จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จ านวน 61 
โรงเรียน 
      -   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของคณะกรรมการ 
๒๐๐ คน ๆ ละ 170 บาท 2 ครั้ง 
      -   ค่าป้าย การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
ขนาด 5 x ๗ เมตร จ านวน ๑ แผ่น 
      -   ค่าอาหารเหมาจ่าย จ านวน ๓๐๕ คน ๆ ละ 
๒๐๐ บาท ๓ วัน 
      -   ค่าวิทยากร อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 20 
คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง 
      -   ค่าท่ีพักค้างแรม จ านวน 305 คน ๆ ละ 100 
บาท (3 วัน 2 คืน) 
      -   ค่าวัสดุฝึก 
      -   ค่าวัสดุส านักงาน กระดาน เครื่องเขียน  
กระดาษท าเกียรติบัตร และกรอบใส่เกียรติบัตร 
   1.2 ค่าใช้จ่ายให้โรงเรียน จ านวน 61 แห่ง ๆ ละ     
3,000 บาท จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดใน
โรงเรียน โดยให้โรงเรียนเขียนโครงการ/กิจกรรม ส่ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 

6,800 
 
- 
 

183,000 
 

72,000 
 

30,500 
 
- 
- 
 

183,000 
 
 

 
 
 
- 
 

1,500 
 
- 
 
- 
 
- 
 

8,000 
3,200 

 
- 

 
 
 

6,800 
 

1,500 
 

183,000 
 

72,000 
 

30,500 
 

8,000 
3,200 

 
183,000 

5 กิจกรรมที่ 5 ค่ายทักษะชีวิต (หลักสูตร 2 วัน 1 คืน) 
       -ค่าอาหารผู้เข้าอบรม จ านวน 100 คน เหมาจ่าย
หัวละ 200 บาท  2 วัน  
       -ค่าตอบแทนวิทยากรกระบวนการกลุ่ม 4 คน  14 
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
       -ค่าอาหารเจ้าหน้าที่/ครู จ านวน 16 คน เหมาจ่าย
หัวละ 200 บาท 2 วัน 

 
- 
 

33,600 
 
- 

 
40,000 

 
- 
 

6,400 

 
- 
 
- 
 
- 

 
40,000 

 
33,600 

 
6,400 

6 กิจกรรมที่ 6 การบริหารจัดการระบบข้อมูลการรายงาน
ด้านยาเสพติดในสถานศึกษา 

- - - - 

๗ สรุป รายงานผล - - - - 
 รวมทั้งสิ้น 33,600 547,470 21,930 603,000 

 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6.  การติดตามและประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้ารับการอบรม
ทักษะชีวิตเป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

1.การสังเกต การมีส่วนร่วม 
2.ประเมินผลการอบรม 

แบบประเมินผล/แบบสังเกต/แบบ
สัมภาษณ์ 
 

2.ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้ารับการอบรม
เป็นแกนน าต้านภัยยาเสพติดปฏิบัติหน้าที่เฝ้า
ระวังปัญหา 

1.การสังเกต การมีส่วนร่วม 
2.ประเมินผลการอบรม 

แบบประเมินผล/แบบสังเกต/แบบ
สัมภาษณ์ 

3.ร้อยละ 100 สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการ
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตรงตามตัวชี้วัด 

การส ารวจข้อมูล แบบส ารวจข้อมูล 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    7.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต เป็นแกนน าต้านยาเสพติด 
    7.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    7.3 สถานศึกษามีการด าเนินการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด มีระบบการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และด าเนินงาน
อย่างเข้มแข็ง 
 
 
 

------------------------------------------------- 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ชื่อโครงการ น้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การบูรณา
การเพ่ือจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

      โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.   ที ่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
2.  สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ที่  1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
3.  สอดคล้องนโยบาย สพม.9.   ที ่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางดวงพร อายุการ 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม    ต่อเนื่อง  จากแผนงาน/โครงการ................................. 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม   เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
งบประมาณด าเนินการ   งบประมาณท้ังสิ้น 10,000 บาท  
 
 
1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์  
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ความว่า “เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวไทย  ทั้ง
ปวง” กอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    บรมนาถ
บพิตร คือ การสร้างคนดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงมีพระราโชบาย  เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระ
บรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพ้ืนฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม (3) การมีงานท า 
มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี ดังนั้น เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เสด็จเถลิงถวัลย์สิ ริราชสมบัติ เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  10 แห่งพระบรม ราชจักรีวงศ์
กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยใน
การสร้างนักเรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่ง สู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมี
แนวทางด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 2.1 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
สภาพภูมิสังคมของโรงเรียน เพ่ือมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ตามพระราโชบายของสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ดังนี้ 
  2.1.1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ประกอบด้วย (1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
(2) ยึดมั่นในศาสนา (3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ (4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  

โครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ 1.4 
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  2.1.2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ประกอบด้วย (1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ / ชั่ว-ดี (2) 
ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม (3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และ (4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
  2.1.3 มีงานท า-มีอาชีพ ประกอบด้วย (1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝน
อบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ (2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตร
และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด และ (3) ต้องสนับสนุนผู้ ส าเร็จ
หลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
  2.1 .4 เป็นพลเมืองดี  ประกอบด้วย (1 ) การเป็นพลเมืองดี  เป็นหน้าที่ ของทุกคน                           
(2) ครอบครัว-สถานศึกษา และสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี      (3) 
การเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งาน
สาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจและความเอ้ืออาทร 
 2.2 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ให้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง และชุมชน  เพ่ือให้มี
ความเข้าใจและร่วมกันดูแลบุตรหลานร่วมกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิด 
 2.3 จัดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลให้เต็มตาม
ศักยภาพ มุ่งวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรม เจตคติ และพฤติกรรม (2) ด้านสมรรถนะ
และศักยภาพส าหรับอนาคต เช่น ทักษะชีวิต ทักษะชีวิต ทักษะสังคม ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการอาชีพ และ (3) 
ความรู้เท่าที่จ าเป็น 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมน า                
พระราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่ง สู่การปฎิบัติตาม
รอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการบูรณาการโครงการที่มีอย่างหลากหลายให้มีความเป็นรูปธรรม เพ่ือให้มี
การขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ และลดภาระงานของครูผู้สอน ซึ่งจะเป็นการเพ่ิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานตามนโยบายในการปลูกฝังผู้เรียน 
 
2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการน้อม
น าพระราโชบายด้านการศึกษา สู่การบูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
          2.2 เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม และดูแลการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาในการน้อมน าพระราโชบาย
ด้านการศึกษา สู่การบูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
  2.3 เพ่ือบูรณาการการด าเนินงานส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดในการน้อมน าพระรา
โชบายด้านการศึกษา สู่การบูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างเป็นปัจจุบันและเป็นระบบ 
3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ  
                -โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 61 แห่ง 
          3.2 เชิงคุณภาพ 
       - โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา สู่การบูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา                         อย่างมีคุณภาพและเต็มประสิทธิภาพ  
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 4. กิจกรรมและการด าเนินงาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

1. 
 
 

การส่งเสริมและพัฒนาการบูรณาการ การน้อมน าพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา สู่การบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  
    1.การจัดท าสื่อ “การสร้างความรู้ ความตระหนัก ในการน้อมน า
พระราโชบายลงสู่สถานศึกษา” 
    2.จัดการประชุมทางไกล (Video Conference) เรื่อง“การสร้าง
ความรู้ ความตระหนัก ในการน้อมน าพระราโชบายลงสู่สถานศึกษา” 

มกราคม-มีนาคม 
 2563 

 

 
 

2. ประชุมชี้แจงนโยบายและการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ แก่ครู 
บุคลากรผู้รับผิดชอบการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน 61 
โรงเรียน 
 

มกราคม-มีนาคม 
 2563 

 

 

3. -การประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการ ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   
-โรงเรียนด าเนินการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์
โรงเรียนวิถีพุทธ 

มกราคม-มีนาคม 
 2563 

 

 

4. นิเทศ ก ากับ ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานการน้อมน าพระบรมรา-
โชบายด้านการศึกษา สู่การบูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
(โรงเรียนวิถีพุทธ , การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา )  

มกราคม-มีนาคม 
 2563 

 

 

5. การคัดเลือก Best Practice ด้านการน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา สู่การบูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

กรกฎาคม – กันยายน 
2563 

 

6. การสรุปผลการด าเนินงาน 
 -การสรุปผลการด าเนินงานการน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา สู่การบูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กรกฎาคม – กันยายน 
2563 
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น    10,000 บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่ ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. การส่งเสริมและพัฒนาการบูรณาการ การน้อมน าพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษา สู่การบูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษา  
    1.การจัดท าสื่อ “การสร้างความรู้ ความตระหนัก ในการ
น้อมน าพระราโชบายลงสู่สถานศึกษา” 
-ค่าวัสดุ 
    2.จัดการประชุมทางไกล (Video Conference) เรื่อง
“การสร้างความรู้ ความตระหนัก ในการน้อมน าพระรา
โชบายลงสู่สถานศึกษา” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1,800 

1,800 
 
 
 

2. จัดการประชุมทางไกล (Video Conference) ประชุมชี้แจง
นโยบายและการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ แก่ครู บุคลากร
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน 61 
โรงเรียน 
-ผู้เข้าร่วมประชุม โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 61 คน 
1) ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 3 คนX 3 ช.ม X =ช.ม.ละ 
600 บาท = 1,800 บาท 
2)ค่าเดินทางวิทยากร 3 คน X 1000บาท = 3,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
3,000 

 
 
 
 
 
1,800 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,800 

3. การประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการ ตามโครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ  (โรงเรียนด าเนินการประเมินตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ที่เว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ) 

- - - - 

4. 
 

นิเทศ ก ากับ ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานการน้อมน า
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การบูรณาการเพ่ือ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (โรงเรียนวิถีพุทธ , การน้อมน า
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ) 

- - - - 

5. การคัดเลือก Best Practice ด้านการน้อมน าพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษา สู่การบูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

- - - - 

6. การสรุปผลการด าเนินงาน คณะท างาน จ านวน 20 คน 
1)ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม จ านวน 20 คน X 1 วัน X 2 มื้อ 
X 35 บาท = 1,400 คน 
2) ค่าอาหาร จ านวน 20คน X 1 วัน X 1 มื้อ X 100 บาท 
= 2,000 คน 

  
 
1,400 
 
2,000 

 3,400 

 รวมทั้งสิ้น 3,000 5,200 1,800 10,000 
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6.  การติดตามและประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
9 เกิดความตระหนัก มีความเข้าใจระบบและวิธีการ
ด าเนินงานการบูรณาการน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การบูรณาการเพื่อจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา ได้อย่างถูกต้อง 

-การสังเกตและการสัมภาษณ์ -แบบสอบถาม/สัมภาษณ์/
สังเกตเพ่ือรวบรวมข้อมูล 

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานการน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา สู่การบูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
(โรงเรียนวิถีพุทธ , การน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา ) 

-การนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
-การประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

-แบบนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู้ 
-แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มี
ฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ มีฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้
การบูรณาการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ใน
หลวงรัชกาลที่ 10 เพ่ือจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

-การส ารวจและเก็บข้อมูล -แบบส ารวจและรวบรวม
ข้อมูล 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการน้อมน าพระราโชบายด้าน
การศึกษา สู่การบูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

7.2 สถานศึกษาได้ด าเนินกิจกรรม และบูรณาการการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา สู่เพ่ือจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา 
8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง   

1. การซ้ าซ้อนของการท างานที่เดี่ยวข้อง และการเก็บข้อมูลเพ่ือการรายงานผล 
2. งบประมาณท่ีล่าช้า 

          แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. การประสานการท างานร่วมกันของทุกส่วนในองค์กร 

 
 

------------------------------------------------- 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประจ าปี 2563 

     / โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.  ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
2.  สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
3.  สอดคล้องนโยบาย สพม.9  ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
4.  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่  ที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา   
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางอุบล  วงศ์ทับแก้ว 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม    / ต่อเนื่อง  จากโครงการ....................................................... 
       ใหม่  /  เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
งบประมาณด าเนินการ   200,000 บาท 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
ด้วยรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีนโยบายในการสร้างค่านิยมของคนไทย 

12 ประการ ซึ่งเป็นค่านิยมที่สอดคล้องในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 8 ประการ และกิจกรรมที่จะสนองตอบนโยบายในการสร้างค่านิยมของคน
ไทย 12 ประการ คือ กิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี       มีความรับผิดชอบ 
ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งกิจกรรมลูกเสือยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็น
แนวทางในการช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนได้ หน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินกิจกรรม
ลูกเสือ คือ สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และมาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา/ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 2563 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสเสด็จขึ้น
ทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และเนื่องในวโรกาสวันเฉลิม  พระชนมพรรษาของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

2.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่างมีคุณภาพและนักเรียนมีคุณลักษณะตาม
จุดมุ่งหมายของการลูกเสือ 
 2.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจนบังเกิดผลดีต่อกิจการ
ลูกเสือจากสถานศึกษาในสังกัด 

โครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่ 1.5 
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3. เป้าหมาย 
 

    3.1 เชิงปริมาณ 
 1) ลูกเสือ   จ านวน  960 คน 
 2) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จ านวน 120 คน 

3) ลูกเสือหลวง, ลูกเสือสมุทร 160 คน, ผู้บังคับบัญชาฯ 30 คน 
4) คณะวิทยากร   จ านวน 50 คน 
5) คณะกรรมการประกวดคัดเลือกฯ  จ านวน 7 คน 

     3.2 เชิงคุณภาพ  
1) ลูกเสือรู้จักช่วยเหลือตนเอง หมู่คณะมากยิ่งขึ้น เป็นการเพ่ิมทักษะและเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่ตนเอง 
2) ลูกเสือ มีความรู้ความเข้าใจที่ดีในสังคมประชาธิปไตย 
3) ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือมีจิตส านึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4) บุคลากรทางการลูกเสือมีขวัญก าลังใจในการร่วมอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ 

 

4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ว/ด/ป) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
3 
 
4 
 
5 
6 
7 
 
 
 
8 
 

ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน 
การจัดงาน “วันมหาธีรราชเจ้า”  
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 
คณะลูกเสือแห่งชาติ 
การคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็ม
ลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 
การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 
การจัดงานชุมนุมลูกเสือของ สพม.9  
โดยมอบหมายประธานเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี ด าเนินงาน 
ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงาน 

ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 
 
 
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

นางอุบล วงศ์ทบัแก้ว 
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท 
 

ที่ ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 การจัดงานชุมนุมลูกเสือของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 9 
1.1 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานจดังานชุมนุมฯ 
      - ค่าอาหาร จ านวน 40 คน 2 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 
      - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน 40 คน  
        จ านวน 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
      - ค่าวัสด ุ
1.2 จัดงานชุมนุมลูกเสือฯ 
     - ค่าอาหารวิทยากร จ านวน 10 มื้อๆ ละ 100 บาท  
       จ านวน 50 คน 
     - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน 8 มื้อๆ ละ  
       35 บาท จ านวน 50 คน 
     - ค่าเช่าเต็นท์ จ านวน 25 หลัง ๆ ละ 700 บาท 
     - ค่าป้ายไวนิล จ านวน 10 แผ่น ๆ ละ 1,000 บาท 
     - ค่าติดไฟส่องสว่าง 20 จุด ๆ ละ 500 บาท 
     - ค่าเคร่ืองเสียง จ านวน 5 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท 
     - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกและจัดนทิรรศการ 
เฉลิมพระเกียรติ 

  
 
 

8,000 
5,600 

 
 
 

50,000 
 

14,000 
 

17,500 
10,000 
10,000 
7,500 

 
 
 
 
 
 

2,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75,000 

 
 
 

8,000 
5,600 

 
2,400 

 
50,000 

 
14,000 

 
17,500 
10,000 
10,000 
7,500 
75,000 

รวมทั้งสิ้น  122,600 77,400 200,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6.  การติดตามและประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. ร้อยละ 90 ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน า
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 
มาใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมงานชุมนุม
ลูกเสือฯ  

1. กรอกแบบประเมิน/
แบบสอบถาม 
2. จ านวนโรงเรียน 
 

แบบประเมนิ/แบบสอบถาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือทุกหมู่เหล่ามีจิตส านึกในการเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

7.2 สถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและสร้างเครือข่ายงาน
กิจการลูกเสือในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ให้มีประสิทธิภาพ 

7.3 ลูกเสือ เนตรนารีได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพทางสติปัญญา อารมณ์ สังคม ปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองและหมู่คณะ สร้างเสริมให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
ในอนาคต 

------------------------------------------------- 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

ชื่อโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2563 
      โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร ์
แผนงาน     พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน    
1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ. ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ตวช.2 
     ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม 

แห่งการเรียนรู้  ตวช.7  
2.  สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ที่ 1 ด้านจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
     ที่ 3 ด้านการพฒันาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
3.  สอดคล้องนโยบาย  สพม.9  ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนษุย์และของชาติ 
     ที่ 3 ด้านการพฒันาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
4.  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่   ที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   

ตวช.1.9, 3.4 
กลุ่มที่รับผิดชอบ     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา สพม.9 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสุทธาสินี  เปาอินทร ์
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม     ต่อเนื่อง  จากโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

ปีงบประมาณ  2562 
       ใหม่  /  เพื่อส่งเสริม    เพื่อพัฒนา   เพื่อแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ( ธันวาคม 2562 - กันยายน 2563) 
งบประมาณด าเนินการ   20,000 บาท    
 
1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
             พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง “ช่วยสร้าง คนดีให้
บ้านเมือง” และพระราชทานหลัก 3 ประการ ในเรื่องครูและนักเรียนว่า “ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู ให้ครูสอนให้เด็กมี
น้ าใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง และให้เด็กท่ีเรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนท่ีเรียนช้ากว่า ให้ครูจัด
กิจกรรมให้นักเรียนท าร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” เพื่อเป็นการน้อมน าพระราชกระแสรับสั่งดังกล่าว 
มาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
มอบหมายให้ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จึงจัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ขึ้น โดยให้ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และเพื่อให้ด าเนินงานของ
โรงเรียน ท่ีเข้าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีเป้าหมายมีผลลัพธ์  และผลผลิตท่ีเกิด
ขึ้นกับนักเรียนอย่างชัดเจน  มีกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ที่ต้องช่วยกันปลูกฝังให้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน 5 ประการ ได้แก่1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบและ 
5) อุดมการณ์คุณธรรม โดยเริ่มด าเนินการมาต้ังแต่ปีงบประมาณ 2560 ต่อเนื่องมาในปีงบประมาณ 2563 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีเน้นการ
วางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและ   
ในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี เก่งและมีคุณภาพ  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงได้น านโยบายดังกล่าวมาวางกรอบทิศทาง การพัฒนา
การศึกษา ซึ่งมีเป้าประสงค์ ข้อท่ี 2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ จึงได้จัดท าโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2563 ขึ้นอย่างต่อเนื่อง   

โครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ 1.6 
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2. วัตถุประสงค ์
   2.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สามารถน ากระบวนการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. สู่การปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
   2.2 เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนายกระดับคุณธรรม จริยธรรมต่อยอดให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีจิตส านึกที่ดี ปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามสอดคล้องกับคุณธรรม อัตลักษณ์
ของโรงเรียน 
   2.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีนวัตกรรม และมีการสร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม และการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง 
 

3. เป้าหมาย 
 

3.1 เชิงปริมาณ 
      1.  โรงเรียนในสังกัด สพม. 9  จ านวน   61   โรงเรียน   

       2.  ผู้บริหาร และครูในโรงเรียน สังกัด สพม. 9 จ านวน 61 โรงเรียน ได้พัฒนาตนเองให้มีพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และสังคม 

      3.  ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม. 9 มีการพัฒนาระบบข้อมูลโรงเรียนคุณธรรม คุรุชนคน 
คุณธรรม และ Best Practice   

3.2 เชิงคุณภาพ 
       1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สู่การปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

       2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีนวัตกรรม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนานักเรียนร่วมกัน 

       3. โรงเรียนเกิดความยั่งยืนและเป็นโรงเรียนคุณธรรมของชุมชน ท้องถิ่นและภูมิภาค 
 

4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 
 

 
ที ่

กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

(ว/ด/ป) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

กิจกรรมสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
1. แจ้งโรงเรียนด าเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
อย่างต่อเนื่อง สรรสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วม
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
       - ภายในโรงเรียน โดยสร้างเครือข่ายระดับ
โรงเรียน ระดับชั้นเรียน ระดบัห้องเรียน 
       - สร้างเครือข่ายภายนอกโรงเรียน 
       - สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับองค์กรหรือ
หน่วยงานภายนอก 
 

 
 

ธันวาคม 62 – สิงหาคม 
63 
 

 
 
 

นางสุทธาสินี  เปาอินทร ์
 
 
 
 
 
 

 

 2. สรุป รายงานผลการด าเนนิงาน  
จ านวน 1 เล่ม ให้ สพม.9 ทราบ 

สิงหาคม 2563 โรงเรียน 
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ที่ 

กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

(ว/ด/ป) 
ผู้รับผิดชอบ 

2 
 

กิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.    
  1. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามให้ข้อเสนอแนะ
การด าเนินงาน 
  2 ทีมนิเทศ สพม. 9 นิเทศโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
61 โรงเรียน 
  3. ทีมเคลื่อนที่เร็ว(RT) นิเทศ ก ากับ ติดตามภาค
เรียนละ 2 โรงเรียน 
  4. สรุป รายงานผลการนิเทศตามแบบนิเทศ มยส. 

พฤษภาคม-สิงหาคม 
2563 

 
 

พฤษภาคม-สิงหาคม 
2563 

 
 

กันยายน 2563 

นางสุทธาสินี  เปาอินทร์ 
 
 
 

คณะศึกษานิเทศก์ 
ที่สพม.9 แต่งตั้ง 
ทีม RT เขตตรวจ

ราชการที่ 4 
นางสุทธาสินี  เปาอินทร์ 

3 กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน  
   1.  แจ้งโรงเรียนทุก โรงเรียนขับเคลื่อนคุณธรรม
อย่างต่อเนื่องและส่งแบบประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
   2.  สพม.9 ประกาศรับรองให้ระดับ 1 ดาว 
(รุ่นปี งปม.251-2562) 
   3.  สพม. ๙ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตาม
เกณฑ์ ประกาศรับรองให้ระดับ 2 ดาว 
(รุ่นปี งปม. 2560-2562) 
   4.  ส่งผลงานต่อไปยังเขตตรวจราชการที่ 4 
ต่อไปเพื่อตรวจสอบระดับ 3 ดาว (รุ่นปี งปม. 2562) 
   5.  ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาวเป็น
โรงเรียนคุณธรรมระดับ 4 ส่งต่อไปยังทีมขับเคลื่อน
คุณธรรมด่วนพิเศษ(EMS) 
   6.  ประกาศ ยกย่องชมเชย 

พฤษภาคม-สิงหาคม 
2563 

 
สิงหาคม 2563 

 
สิงหาคม 2563 

 
 

กันยายน 2563 
 
 

กันยายน 2563 
 

กันยายน 2563 

นางสุทธาสินี  เปาอินทร์ 
 
 

ศึกษานิเทศก์
ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการ สพม. 9 
แต่งตั้ง 

 
เขตตรวจราชการที่ 4 

 
 

ทีม EMS สพฐ. 
 

กลุ่มนิเทศ สพม.9 
4 กิจกรรม “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” 

   1. แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนขับเคลื่อนคุณธรรม 
สมัครเข้ารับการคัดเลือก “10,000 คุรุชน          
คนคุณธรรมW ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
   3. ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือก
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 
  4. ประกาศผล มอบเกียรติบัตรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 
  5. ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปยังเขตตรวจ
ราชการ 
  6. รายงานและสรุปผลการด าเนินงาน 

กรกฎาคม - กันยายน 
2563 

สิงหาคม 2563 
 

กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 

 
 

กันยายน 2563 
 

กันยายน 2563 
 

กันยายน 2563 

นางสุทธาสินี  เปาอินทร์ 
 
 
 
คณะกรรมการ สพม. 9 

แต่งตั้ง 
 
 
นางสุทธาสินี  เปาอินทร์ 
 

 
นางสุทธาสินี  เปาอินทร์ 
เขตตรวจราชการที่ 4 
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทัง้สิ้น        20,000    บาท  

ที ่ รายการการใช้งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

- - - - 

2 กิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตาม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
- ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง  

บูรณาการงบประมานโครงการนิเทศ 
( 10,000 บาท ) 

3 กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน  
   3.1 แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนขับเคลื่อนคุณธรรมอย่าง
ต่อเนื่องและส่งแบบประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
   3.2 สพม.๙ ประกาศรับรองให้ระดับ 1 ดาว และ 
ระดับ 2 ดาว (รุ่นปี งปม. 2563) 
   3.3 ส่งผลงานต่อไปยังเขตตรวจราชการที่ 4 ต่อ ไป
เพ่ือตรวจสอบระดับ 3 ดาว(รุ่นปี งปม. 2563) 
และ ส่งต่อไปยังทีมขับเคลื่อนคุณธรรมด่วนพิเศษ (EMS) 
ระดับ 4 ดาว 
    -   ค่าจ้างจัดท ากรอบเกียรติบัตร (19X200) 
    -   ค่ากระดาษโฟโต้ 180 แกรม 2 รีม (2X250) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

3,800 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

500 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3,800 
500 

4 กิจกรรม “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” 
   4.1 แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ระดับ สพท.  
   4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการฯ 
พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและครู ตามเกณฑ์
การพิจารณา  
    -  ค่าอาหารกลางวัน + ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ (2 วัน) 
จ านวน 15 คน (15X170) 
  4.3 ประกาศผล / ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
    -   ค่าจ้างจัดท ากรอบเกียรติบัตร (45X200) 
    -   ค่ากระดาษโฟโต้ 180 แกรม 4รีม (4X250) 
  4.4 รายงาน/สรุปผลการด าเนินงาน  
    -   ค่ากระดาษ A4  5 รีม  (5X120) 

  
 
 
 
 
 
 

5,100 
 

9,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 

600 

 
 
 
 
 
 
 

5,100 
 

9,000 
1,000 

 
600 

 รวม  17,900 2,100 20,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6.  การติดตามและประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.ร้อยละของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจและ 
เกิดทักษะเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.  

สอบถาม 

สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ 

2. ร้อยละของโรงเรียนด าเนินการพัฒนา
คุณธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นิเทศการด าเนินงาน แบบนิเทศ 

3.จ านวน ผู้บริหาร และครู พัฒนาเป็นบุคคล
ต้นแบบและเป็นแบบอย่างได้ตามเกณฑ์ 
10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ระดับ สพท. 

ประเมินผลการด าเนินงาน แบบประเมิน 

 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีคุณธรรมด้านความพอเพียง ความกตัญญู  ความ

ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม เกิดการปฏิบัติอย่างยั่งยืนและปฏิบัติตนเป็นคนดีตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ก าหนด 

2. ผู้บริหาร และครู ได้รับการส่งเสริมพัฒนาเป็นบุคคลต้นแบบและเป็นแบบอย่าง ได้รับการยอมรับจาก
นักเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในระดับต่าง ๆ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม 

3. โรงเรียนมีกระบวนการและผลงานการปฏิบัติที่ดี/เป็นเลิศในด้านคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างได้ 
             

 
 

------------------------------------------------- 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบท จุดเน้นและความต้องการของ
สถานศึกษา 

     / โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.  ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
      ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      
2.  สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
      ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
3.  สอดคล้องนโยบาย  สพม.9.  ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
      ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
4. สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่  ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1    
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวอรไท แสงลุน 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม     ต่อเนื่อง  จากโครงการ....................................................... 
       ใหม่  /  เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ( ธันวาคม 2562 - กันยายน 2563) 
งบประมาณด าเนินการ   55,700 บาท    
 
 

1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 27 วรรคหนึ่งที่บัญญัติไว้ว่า  “ให้คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของ
ชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ” และในวรรคสองที่ว่า “ให้สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและ
สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ” 

ทางกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ได้
ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
สภาพแวดล้อมและความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่
ต้องปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย4.0 โลกในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบท จุดเน้นและความต้องการของสถานศึกษา และสนับสนุน
ให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือให้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 น าไปใช้
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

โครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ 1.7 
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2. วัตถุประสงค ์

ด้านผลผลิต 
           เพ่ือให้ครู มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าความรู้ที่ได้ไป 
ออกแบบ พัฒนาหลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ด้านผลลัพธ์ 
        หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม หลักสูตรท้องถิ่นได้รับการ
ปรับปรุง พัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรอบหลักสูตรรระดับท้องถิ่น และความ
ต้องการ  จุดเน้นของสถานศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
 -เชิงปริมาณ  

 กลุม่เป้าหมายได้แก่ รอง ผอ. วิชาการ และครูวิชาการ จาก 61 โรงเรียนๆละ 2 คน  จ านวน 122 คน 
 -เชิงคุณภาพ 
          1. ครู มีความรู้ความเข้าใจ  และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  และออกแบบการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          2. สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและความต้องการ
ของผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 

   4. กิจกรรม และการด าเนินการ 
 
 

ที ่

 
 

กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 

 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ว/ด/ป) 

 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การ
วางแผน
(Plan) 

ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักสูตรสถานศึกษา
ตลอดจนสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
2. จัดประชุมสร้างความเข้าใจและวางแผน
ร่วมกันตลอดจนการจัดท าปฏิทินการนิเทศ 

 
ธันวาคม 2562-มกราคม 

2563 

 
 
 
 
นางสาวอรไท 
แสงลุนและ
ศึกษานิเทศก์ 2. การ

ด าเนินการ 
(Do) 

1. กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนากรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วม 
2. การประชุมทางไกล (ครั้งที่ 1) เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางเน้นการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล 
(หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) 

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 
 
 

กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 
2563 
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ที ่

 
 

กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 

 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ว/ด/ป) 

 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

 3. กิจกรรมการประชุมทางไกล (ครั้งที่ 2) เพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา (การน าพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของ ร.10 หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์
ที่ก าหนด และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคาม) 

กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 
2563 

นางสาวอรไท 
แสงลุนและ
ศึกษานิเทศก์ 

3. การนิเทศ
ติดตาม 
ตรวจสอบ 
(Check) 

 
กิจกรรมนิเทศ ติดตามการน าหลักสูตรไปใช้ 

 
พฤษภาคม-กรกฎาคม 

2563 

4. การ
ปรับปรุง 
(Act) 

1. กิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
น าเสนอ Best Practice ทบทวนผลการ
ด าเนินงาน น าผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการ
ท างาน วิธีการปฏิบัติ  
2. วิเคราะห์ผลส าเร็จจากการนิเทศและพัฒนา 
3. สรุป จัดท ารายงานผลการนิเทศการพัฒนา
หลักสูตร 

 
 
 

กรกฎาคม-สิงหาคม 2563 

 
 

  5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  75,700 บาท 
 
 

ที ่
 

รายการการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ประชุมวิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักสูตรสถานศึกษา

ตลอดจนสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศกึษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดท า
สาระกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วม 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 2 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 
จ านวน 15 คน เป็นเงิน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 4 มื้อ ๆ ละ  25 
บาท จ านวน 15 คน เป็นเงิน    
- ค่าสถานที่ จ านวน 2 วันๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน    
- ค่าวัสดุจัดท าเอกสาร 

  
 
 

3,000 
 

1,500 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 

 
 
 

3,000 
 

1,500 
 

2,000 
 
 

7,200 
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ที ่
 

รายการการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
2.  กิจกรรมการประชุมทางไกล (ครั้งที่ 1) เพ่ือสร้างความรู้

ความเข้าใจการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางเน้นการพัฒนาผู้เรียน
รายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ)  

- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน 
จ านวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 

- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 
- ค่าท่ีพัก 
- จัดท าเอกสารประกอบการอบรม          

(150เล่มx50บาท) 

 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 

1,000 
1,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,500 

 
 
 
 

3,600 
 

1,000 
1,000 
7,500 

3. กิจกรรมการประชุมทางไกล (ครั้งที่ 2) เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
(การน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ ร.10 หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณ์อัน
พึงประสงค์ท่ีก าหนด และการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคาม)  

- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน 
จ านวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 

- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 
- ค่าท่ีพัก 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
1,000 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

3,600 
 

1,000 
1,000 

4. กิจกรรมนิเทศ ติดตามการน าหลักสูตรไปใช้ 
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง  

 
น าไปบูรณาการในโครงการนิเทศฯ 

20,000 
5. กิจกรรมการประชุมทางไกลเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

น าเสนอ Best Practice ของสถานศึกษา การปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและพ้ืนที่ (3 ครั้ง) 

- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 6 คนๆ 
จ านวน 3 ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 

-ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 

 
 
 
 

10,800 
 

 
 
 
 
 
 

3,000 

  
 
 
 

10,800 
 

3,000 
4 กิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปรายงานผล

การด าเนินงาน 
1. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
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ที ่
 

รายการการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
 
 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 
จ านวน 10 คน เป็นเงิน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ ๆ ละ  25 
บาท จ านวน 10 คน เป็นเงิน    
- ค่าสถานที่ จ านวน 1 วันๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน   
- ค่าวัสดุจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน  

1,000 
 

500 
 

1,000 
 

 
 
 
 
 

7,000 

1,000 
 

500 
 

1,000 
7,000 

 รวม 18,000 16,000 21,700 55,700 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การติดตามและประเมินผล   
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ด้านผลผลิต 
           ครู มีความรู้ความเข้าใจ  และสามารถน าความรู้ที่
ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  และ
ออกแบบการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ด้านผลลัพธ์ 
        หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  
หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม หลักสูตรท้องถิ่นได้รับการปรับปรุง 
พัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการ  
จุดเน้นของสถานศึกษา 

 
1.การทดสอบก่อน-หลังการ
การประชุม 
 
 
 
 
 
2. การนิเทศ /ติดตาม /
รายงานผลการติดตามของ
ศึกษานิเทศก์ 
 

 
แบบทดสอบก่อน-
หลังการประชุม 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 
 
 
 
แบบนิเทศ ติดตามฯ 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ครู มีความรู้ความเข้าใจ  และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

และออกแบบการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

------------------------------------------------- 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 

ชื่อโครงการ                                จิตอาสา : เราท าความดีด้วยหัวใจ 
                                                  โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.  ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
2.  สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
3.  สอดคล้องนโยบาย  สพม.9.  ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
4.  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่   ที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา   
กลุ่มที่รับผิดชอบ     อ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวนิชานันท์  สัญญเดช 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม     ใหม่    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน    ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ( ธันวาคม 2562 - กันยายน 2563) 
งบประมาณด าเนินการ    58,620   บาท    
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

  การปลูกจิตส านึกด้านสิตสาธารณะให้กับบุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมถือเป็นเรื่อง
ส าคัญในการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้บุคคลมีความเสียสละ ร่วมแรงรวมใจและร่วมมือกันในการท าความดี ที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม  ดังพระราชด ารัสของในหลวงรัชการที่ 9  
       “การท าความดี แม้ไม่มีใครชื่นชมยินดี...ก็ต้องท า 
        การท าความดี  แม้ต้องฝืนใจท า       ...ก็ต้องท า 
                        การท าความดี  แม้ไม่มีใครเห็น        ...ก็ต้องท า 
                        การท าความดี  แม้ไม่เห็นผลตอบแทน...ก็ต้องท า 
                        การท าความดี  แม้มีเวลาน้อยนิด     ...ก็ต้องท า” 
     รวมถึงพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที่ 10 ที่มุ่งสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง   
การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน  ซึ่งหมายถึงพลเมืองที่ดีเห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้า นเมืองได้ก็ต้องท า 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการท าความดี  
รวมถึงการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือให้บุคลากรได้ร่วมมือ ร่วมใจ ท าประโยชน์ต่อ
สังคมต่อไป 
    

2. วัตถุประสงค์    
                     เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องจิตอาสา : เราท าความดีด้วยหัวใจ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้บุคลากรในสังกัดพร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา บริจาค
ทรัพย์ เพ่ือสาธารณประโยชน์ในการท ากิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน และมี
ความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น 

 

โครงการ กลุ่มอ านวยการ ที่ 1.8 
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3. เป้าหมาย 
             3.1 เชิงปริมาณ 
            1)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ท า
กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับบุคลกรของสถานศึกษา ครั้งละ 50 คน จ านวน 12 ครั้ง รวมทั้งสิ้นจ านวน  600  คน 
           2) จิตอาสาวันละ 1 บาท บริจาคสร้างความดี เพ่ือสวัสดิการนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
           3) ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถงุพลาสติกทุกวัน 
                 4) ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ท าความดีด้วยหัวใจ 100 % 

             3.2 เชิงคุณภาพ    
                  เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดพร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์
ในการท ากิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขท่ีได้ช่วยเหลือผู้อื่น 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

 
1. 
 

จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
จัดกิจกรรมสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง 

ต.ค.62-30 ก.ย.63 นางสาวนิชานันท์  สัญญเดช 
และคณะท างาน 

2. จิตอาสาวันละ 1 บาท บริจาคสร้างความดี เพ่ือสวัสดิการนักเรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ก.พ.63 เป็นต้นไป 

3. ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกทุกวัน ก.พ.63 เป็นต้นไป 
4. ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ท าความดีด้วยหัวใจ 100 % กันยายน 2563 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 58,620 บาท  โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

ที ่ ค าชี้แจงรายการการใช้งบประมาณและ
ทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย เงิน 
สนับสนุน 
จาก สพฐ. 

เงินนอก
งบ 

ประมาณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
จัดกิจกรรมสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน ๆ ละ 1 
ครั้ง  
- ค่าอาหารว่าง (35x8x50) 
- ค่าอาหารกลางวัน (50x40x8) 
- ค่าวัสดุ  
- ค่าน ามันเชื้อเพลิง 3 คันๆละ 1,000 บาท 
จ านวน 8 ครั้ง  

  
 
 

14,000 
16,000 

 
24,000 

 

 
 
 
 
 

3,620 

 
 
 

14,000 
16,000 
3,620 
24,000 

   
 
 

14,000 
16,000 
3,620 
24,000 

2 จิตอาสาวันละ 1 บาท บริจาคสร้างความดี 
เพ่ือสวัสดิการนักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

 -  -   - 

3 ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกทุกวัน  -  -    
4 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ท าความดีด้วย

หัวใจ 100 % (50x20)  
 1,000  1,000   1,000 

 รวม  55,000 3,620 58,620   58,620 
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6. การติดตามและประเมินผล   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

บุคลากรในสังกัดพร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย 
แรงใจ แรงสติปัญญา เพ่ือสาธารณประโยชน์ใน
การท ากิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดย
ไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

สังเกต  สอบถาม  สัมภาษณ์ -  แบบสังเกต/สัมภาษณ์ 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ   
   ในงานบริการ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
              บุคลากรในสังกัดพร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ใน
การท ากิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น 
 

-------------------------------------------------------- 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

ชื่อโครงการ เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ สพม.9 
      โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน    ที่ 3  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.  ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
2.  สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และชาติ 
3.  สอดคล้องนโยบาย  สพม.9  ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
4.  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่  ที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ    
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นายโชติวิทย์ ทองแคล้ว 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม     ต่อเนื่อง  จากโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ สพม.9 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
งบประมาณด าเนินการ   -  บาท  (ไม่ใช้งบประมาณ)   
 
 

1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
                 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    มีแนวคิดในการที่จะสร้างกระแส
การพัฒนาคนและสังคม  ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาที่กลุ่มเด็กและ
เยาวชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีศีลธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดี
งาม เป็นผู้มีวินัย   ส านึกในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็นผู้มีวิจารณญาณ   รู้จักรับผิดชอบ
ชั่วดี  กลั่นกรองวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารอย่างมีเหตุผล เลือกปฏิบัติในทางท่ีถูกต้องเหมาะสมกับชุมชนและสังคม เด็ก
และเยาวชนจึงเป็นพลังส าคัญของชาติ เป็นความหวังของแผ่นดินในการสืบทอดความเป็นชาติ  ศาสนา  ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญงอกงาม 
เทียบเท่าอารยประเทศ ดังนั้น เด็กและเยาวชนควรได้รับการเรียนรู้และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของสังคมต่อไป 
                  โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ สพม.9  จึงเป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนการพัฒนา
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์
       1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีตามคุณลักษณะของคนดีศรีสุพรรณ 
       2. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม มีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
       3. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีวินัย ส านึกในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
       4. เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีวิจารณญาณรู้จักผิดชอบชั่วดี สามารถกลั่นกรองวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารอย่างมีเหตุผล 
เลือกปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องเหมาะสมกับชุมชนและสังคม 
       5. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานตามคุณลักษณะของคนดีศรีสุพรรณตาม  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 

โครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่ 1.9 
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3. เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ   
                     เชิงปริมาณ 1. โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี                      จ านวน     32      โรงเรียน 
                                     2. นักเรียน                                              จ านวน   33,823  คน    
      3.2  เชิงคุณภาพ   
                      เด็กและเยาวชนของจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นคนดีตามคุณลักษณะคนดีศรีสุพรรณ  คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์11 ประการ และค่านิยมหลัก 12 ประการ     

4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 

 
ที ่

กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

(ว/ด/ป) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 มอบนโยบายสถานศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ตุลาคม  2562  
 
 
 
 
 
นายโชติวิทย์  ทองแคล้ว 
 
 
 

2 ชี้แจง ความเข้าใจ เพ่ือรับทราบและด าเนินการ
ตามโครงการ 

ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 
2563 

3 แจ้งสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีด าเนินการ
โครงการคนดีศรีสุพรรณ สพม.9  

ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 
2563 

4 สถานศึกษาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
แสดงผลงานกิจกรรม/โครงการที่สอดรับโครงการ
คนดีศรีสุพรรณ 

สิงหาคม – กันยายน 2563 

5 ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโครงการของ
สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มกราคม - สิงหาคม 2563 
 

6 สรุปและรายงานผล กันยายน 2563 
7 เชิดชูเกียรติสถานศึกษา  

โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ สพม.9 กันยายน 2563 
 

5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  *หมายเหต ุ ไม่ใช้งบประมาณ 
 

6.  การติดตามและประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
 

1. การสังเกต การมีส่วนร่วม 
2. ประเมินผลงานด าเนินงาน 

 แบบประเมินผล 
 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

1. การสังเกต การมีส่วนร่วม 
2. ประเมินผลคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

 แบบประเมินผล 
 

 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    7.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต เป็นแกนน าต้านยาเสพติด 
    7.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    7.3 สถานศึกษามีการด าเนินการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด มีระบบการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และด าเนินงาน
อย่างเข้มแข็ง 

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



 

 

 

 
    

 ด้านที่ 2  

- การจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันสู่
ความเป็นพลโลก  
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 

ชื่อโครงการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 70    
ปีการศึกษา 2563 

      โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.  ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม  
                                                     เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ     
2.  สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
                                                    ของประเทศ 
3.  สอดคล้องนโยบาย  สพม.9.  ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
                                                    สู่ความเป็นพลโลก 
4.  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่  ที ่3  ตัวบ่งชี้ที่ 4   
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นายวีรศักดิ์  ทองบุญฉาย 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม     ต่อเนื่อง  จากโครงการ งานมหกรรมความสามารถ 
                                                     ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
       ใหม่   เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ( ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 
งบประมาณด าเนินการ   600,000  บาท    
 
 

1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
            ปัจจุบันการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยี  ได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ล้วนแล้วแต่
ส่งผลให้การด าเนินชีวิตของทุกๆ คน จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนา ปรับตัวให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์
ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้น  ในการบริหารและการจัดการศึกษา  จึงจ าเป็นต้องสร้างเด็กและเยาวชนให้มี
ความรู้ความสามารถและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์รูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย   โดยเฉพาะใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างครอบคลุมรอบ
ด้าน  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ  ด้านวิชาชีพ  มีสุนทรียภาพด้านดนตรี  กีฬา  ศิลปะการแสดง  
รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  เป็นการเตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศในอนาคต  
            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดให้มีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ในระดับต่างๆ 
เริ่มตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับชาติ  อย่างต่อเนื่องมาเป็นล าดับ  
เป็นช่องทางส าคัญในการสร้างโอกาส และเปิดเวทีให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถต่างๆ  
อย่างสร้างสรรค์เต็มศักยภาพ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้  
ความสามารถในการพัฒนาพัฒนาการศึกษาให้เข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงาน  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียนร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์  และสามารถคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภูมิภาค  และระดับชาติต่อไป  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

โครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่ 2.1 
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2. วัตถุประสงค์ 
            2.1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีเวทีแสดงออกซ่ึงความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านต่างๆ 
            2.2) เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมการประกวด  แข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ระดับภูมิภาค และระดับชาติต่อไป 
            2.3)  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ  
 นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 10,000  คน  ได้ร่วมประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 
    3.2 เชิงคุณภาพ  
           1) นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9  มีเวทีแสดงศักยภาพด้านวิชาการ  
ผ่านกิจกรรมการประกวด/แข่งขันประเภทต่างๆ ในแต่ละกลุ่มสาระ 
           2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9  มีนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวด แข่ งขัน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ระดับภูมิภาค  และระดับชาติ      

4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 
     4.1  กิจกรรมระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 69  ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562 
   ตรวจเยี่ยม ให้ก าลังใจนักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมการประกวด แข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 
2562 จังหวัดสมุทรปราการ 
     4.2  กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70  
ปีการศึกษา 2563  
            ด าเนินการจัดการประกวด แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 70  
ปีการศึกษา 2563  ตามหลักเกณฑ์ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เดือนกันยายน 2562  

ที ่ กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

(ว/ด/ป) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ 
1.1 ตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจผู้เข้าประกวดแข่งขัน 7 – 9 ธันวาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 
2.1 ด าเนินการประชุมวางแผนการด าเนินงาน มิถุนายน 2563 กลุ่มส่งเสริมฯ 
2.2 ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมและ     
       หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขัน 

มิถุนายน 2563 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2.3 ประชุมคณะท างาน  
      - เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน 

กรกฎาคม 2563 หน่วยจัดการแข่งขัน 

2.4 ประชุมคณะกรรมการแข่งขัน สิงหาคม 2563 หน่วยจัดการแข่งขัน 
2.5 จัดการประกวด แข่งขัน  กันยายน 2563 หน่วยจัดการแข่งขัน 
2.6 ตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจผู้เข้าประกวดแข่งขัน กันยายน 2563 กลุ่มส่งเสริมฯ 
2.7 สรุป รายงานผลการแข่งขัน กันยายน 2563 หน่วยจัดการแข่งขัน 
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 600,000 บาท โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

ที ่ รายการการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. กิจกรรมตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจผู้เข้าประกวดแข่งขัน 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69           
ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ 

    

2. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 
2.1 ประชุมคณะกรรมการ     
2.2 จัดการประกวด แข่งขัน ตามหลักเกณฑ์ฯ ของสพฐ. เพ่ือคัดเลือกตัวแทนฯ โดยแบ่งออกเป็น 5 หน่วยแข่งขัน   
      1. สพม. เขต 9 นครปฐม 1 20,000 50,000 50,000 120,000 
      2. สพม. เขต 9 นครปฐม 2 20,000 50,000 50,000 120,000 
      3. สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 1 20,000 50,000 50,000 120,000 
      4. สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 2 20,000 50,000 50,000 120,000 
      5. สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 3 20,000 50,000 50,000 120,000 
2.3 ตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจผู้เข้าประกวด แข่งขัน  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ 
       การศึกษา  ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 

          

2.4 สรุปผลการด าเนินการ  
      (คณะกรรมการจาก 5 หน่วยการแข่งขัน) 

    

รวมทั้งสิ้น 100,000 250,000 250,000 600,000 
 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
              1. กลุ่มโรงเรียน หน่วย  สพม.9 นครปฐม หน่วย 1 ประกอบไปด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด  
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย และโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม  เขต 1  จ านวน  26  โรงเรียน  โดยมี  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  เป็นประธาน
จัดการแข่งขัน   
              2. กลุ่มโรงเรียน หน่วย  สพม.9 นครปฐม หน่วย 2 ประกอบไปด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดและ
โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   จ านวน  26  
โรงเรียน  โดยมี  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานจัดการแข่งขัน   
              3. กลุ่มโรงเรียน หน่วย  สพม.9 สุพรรณบุรี หน่วย 1 ประกอบไปด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดและ
โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี    เขต 1 จ านวน 16 
โรงเรียน  โดยมี  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  เป็นประธานจัดการแข่งขัน   
              4. กลุ่มโรงเรียน หน่วย  สพม.9 สุพรรณบุรี หน่วย 2 ประกอบไปด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดและ
โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี     เขต 2 จ านวน 
15  โรงเรียน  โดยมี  โรงเรียนอู่ทอง  เป็นประธานจัดการแข่งขัน   
              5. กลุ่มโรงเรียน หน่วย  สพม.9 สุพรรณบุรี หน่วย 3 ประกอบไปด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดและ
โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี    เขต 3 จ านวน 11 
โรงเรียน  โดยมี  โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  เป็นประธานจัดการแข่งขัน   
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6.  การติดตามและประเมินผล   
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.จ านวนนักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ เข้า
ร่วมแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
2.รางวัลที่นักเรียนได้รับ ( เหรียญทอง เหรียญ
เงิน เหรียญทองแดง) 

1.การรายงานผลการแข่งขัน 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
2. การสอบถาม 
3. การสังเกต 

1.แบบส ารวจ 
2.แบบสอบถาม 

 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     7.1) นักเรียนใช้เวทีการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการที่จัดขึ้น  ในการแสดงความรู้  ความสามารถด้าย
วิชาการ  และความสามารถด้านอ่ืน ๆ อย่างเต็มความสามารถ 
     7.2) นักเรียนได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
     7.3)  นักเรียนในสังกัดได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
ระดับภูมิภาค/ชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของกิจกรรมการประกวด/แข่งขันทั้งหมด  ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     7.4)  ครูได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้น 
     7.5)  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามากข้ึน 
 

------------------------------------------------- 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

ชื่อโครงการ    โครงการวิจัย ครูต้นกล้าวิจัย รุ่นที่ 2 
  โครงการตามภารกิจ โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ศ.ธ.  ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม 
   เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
2. สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ 
3. สอดคล้องกับนโยบาย สพม.9 ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   สู่ความเป็นพลโลก 
4. สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่ ที่ 3 สัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางศศิธร ศรีพรหม  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  
  เพ่ือส่งเสริม เพ่ือพัฒนา เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินการ                  ระหว่างเดือน ธันวาคม 2562 - เดือน เมษายน 2563 
งบประมาณด าเนินการ  จ านวน 86,225  บาท 
 

หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคน   ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงให้โอกาสแก่ทุกฝ่าย
ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และมีเสรีภาพทางวิชาการ  ซึ่งเป็นหลักประกันได้ว่าครูผู้สอน  ผู้ เรียน  
ผู้ศึกษาวิจัย  มีเสรีภาพในการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมให้มีการคิดค้นหาแนวทางวิธีการจัดการเรียนการสอนใหม่ ๆ
หาเทคนิคการนอน วิธีการสอน นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ที่จะน าไปสู่การพัฒนา
การศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (5)  
และมาตรา 30 ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการน าวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยก าหนดให้สถานศึกษา  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  คือ  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม  
สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  มีความรอบรู้  และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้  ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้สถานศึกษาควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมให้
ผู้สอนสามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา  ดังนั้นเครื่องมือที่จะช่วย
ให้การศึกษาและเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การจัดการศึกษาได้ตอบสนองนโยบายและแนวคิดข้างต้น  คือ  การวิจัย  
การวิจัยถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและเป็นเครื่องมือที่ท าให้เกิดความเข้มแข็งทางปัญญา  (ประเวศ วะสี, 2539, 
หน้า 73-88)  เพราะการวิจัยเป็นวิธีการส าคัญที่จะน าไปสู่การค้นคว้าหาค าตอบของประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์งานการวิจัยที่ส าคัญของครูคือ  การวิจัยในชั้นเรียน หรืองานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้ เรียน   ซึ่งครูส่วนใหญ่ยังคิดว่าเป็นเรื่องยากและไม่สามารถท าได้  แต่โดยสภาพความเป็นจริงแล้ว   
 

โครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ 2.2 
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ครูเป็นบุคคลที่ท าการวิจัยในชั้นเรียนอยู่ตลอดเวลา  เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอน  ผู้วิจัยคือครูผู้สอน การที่
ครูท าวิจัยในชั้นเรียนจะเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรได้รับการส่งเสริม ให้
มีความรู้ความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียน  จะท าให้ครูได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองสามารถแก้ปัญหาที่มีผลต่อ
การเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ  เพราะครูเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับผู้เรียนและเข้าใจสภาพการเรียนการ
สอนที่แท้ จริงการศึกษา ดังนั้นการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติการท าวิจัยในชั้นเรียนให้ถูกต้องตาม
หลักวิธีวิทยาทางการวิจัยจึงมีความส าคัญยิ่ง เพ่ือการพัฒนาผู้เรียน แก้ไข ผู้เรียนโดยใช้วีวิทยาทางการวิจัยเป็นฐาน
ในการยกระดับคุณภาพของผู้เรียน  

วัตถุประสงค ์
1.เพ่ือพัฒนาครู  ต้นกล้าวิจัย ในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา และการใช้กระบวนการวิจัย 
    ในชั้นเรียน 
2.เพ่ือส่งเสริมครูต้นกล้าวิจัยในการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 

เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
-ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน  61  โรงเรียน ๆ ละ 2  คน  รวม 122   คน  
 

กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา 
-ครูต้นกล้าวิจัย รุ่นที่ 2 คือครูที่ มีความสมัครใจมีความพร้อมที่จะท าวิจัย โรงเรียนละ 2 คน ในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ทุกโรงเรียน 
 

คุณภาพ 
ครูต้นกล้า ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีความเข้าใจอย่างถูกต้องในการท าท า

วิจัยในชั้นเรียน การตั้งชื่อเรื่องวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐาน ระเบียบวีวิจัย การสร้างเครื่องมือทางการ
วิจัยในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูล และการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้อย่างถูกต้อง 
และการเผยแพร่งานวิจัยเพื่อน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อในการจัดการศึกษา 

 
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อม และ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
 ชี้แจงความส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียนและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 

กิจกรรมที่ ๒  นิเทศ ติดตามการท าวิจัยของครู 
 จัดกิจกรรมนิเทศ  แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนและติดตาม ให้ความช่วยเหลือทุกขั้นตอนของกระบวนการท าวิจัย 
คัดเลือกงานวิจัยที่ดีเด่นถูกต้องตามหลักกระบวนการวิจัย เพ่ือการเผยแพร่คุณประโยชน์ของงานวิจัยที่เกิดกับผู้เรียน 
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กิจกรรมที ่3 การสะท้อนผล  
 รายงานผล การวิจัย การเผยแพร่ผลการวิจัย แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยทางวิชาการ ทางเวปเพจ ไลน์กลุ่มครู
ต้นกล้าวิจัย คัดเลือกงานวิจัยที่ดีเด่นถูกต้องตามหลักกระบวนการวิจัย เพื่อการเผยแพร่คุณประโยชน์ของงานวิจัยที่
เกิดกับผู้เรียนและสะท้อนผลของการวิจัยน าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลปรับปรุง/ด าเนินการต่อ/ พัฒนาต่อเนื่อง 

วิธีการด าเนินงาน 
 สถานที่ท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 

 โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9   
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1 - ครูมีความรู้และเข้าใจการท าวิจัยในชั้นเรียน 
- ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ 1    
เรื่อง 
- ศึกษานิเทศก์มีงานวิจัย สพม.9 1 เรื่อง 
 -สพม.9 มีงานวิจัยในชั้นเรียนของครู  
  122 เรื่อง 
 

-ผลวิจัยหลักสูตร
อบรมวิจัยด้วย
สถิติ t-test 
dependentของ
หลักสูตรอบรม 
-ร้อยละของชิ้น
งานวิจัยของครู 

-แบบทดสอบ 
 
 

 

-แบบCheck List 

ที ่ กิจกรรมการด าเนินโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรม  
ขั้นเตรียมการ   
- จัดท าโครงการจัดท าหลักสูตร อบรม 
จัดท างานวิจัย 1 เรื่อง คู่ขนานกับการอบรม
การท าวิจัยครูในชั้นเรียน สร้างเครื่องมือ
วิจัย แบบทดสอบครูความรู้ความเข้าใจใน
การท าวิจัย 
 

มกราคม 
2563 

 
 

 ศศิธร ศรีพรหม 
 

ที ่ กิจกรรมการด าเนินโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 ขั้นด าเนินงาน  
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  

ขั้นตรวจสอบ   
นิเทศติดตาม ช่วยเหลือ  
 

การสะท้อนผล A 
น าผลวิจัยรายงานผลและสะท้อนผล
มอบเกียรติบัตรงานวิจัยดีเด่น น าผลมา
ปรับปรุง/ด าเนินการต่อ/ พัฒนา
ต่อเนื่อง 

 

กุมภาพันธ์ 
2563 

 
มีนาคม 

2563 

 

เมษายน 
2563 

 
 

 
ศศิธร ศรีพรหม 
 
 ศศิธร ศรีพรหม 
 
 

ศศิธร ศรีพรหม 
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 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
  1 .ครูได้น าความรู้ที่เกิดจากการเข้าอบรมโครงการไปใช้ในการพัฒนา แก้ไข ส่งเสริม ความสามารถของ
ผู้เรียนโดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
           2. ครูมีงานวิจัยที่มีความถูกต้องตามหลักวิธีวิทยาทางการวิจัย คนละ 1 เรื่อง รวม 122  เรื่อง  
           3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลของการวิจัย จากการเผยแพร่ เช่น เวทีน าเสนองานวิจัย ไลน์กลุ่ม 
               ครูต้นกล้าวิจัย ทางเวปเพจ ทางเฟสบุ๊ค ท าให้ครูได้รับองค์ความรู้เพิ่มมากข้ึน 
           4.ครูน าผลการวิจัยทีไ่ด้ไปต่อยอด ในการพัฒนาคุณผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
           5.โรงเรียนจะมีครูต้นกล้าวิจัยรุ่นที่ 2 เพ่ือขยายผลต่อไปเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษา 
           6.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัฐยมศึกษาเขต 9 มีครูนักวิจัย ที่มีคุณภาพ 
 
 9. งบประมาณ 
     9.1  งบประมาณทางราชการ    86,225  บาท 

9.2  งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน/องค์การ/บุคคล  บาท 

 

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน  86,225   บาท 

 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  
ชี้แจงอบรมเชิงปฏิบัติการ  
(ครู ศน ประธาน วิทยากร) 

- อบรมครูที่เข้าร่วมเชิงปฏิบัติการ 
- ค่าเอกสารอบรม (122x100=(12,200) 
- ค่าอาหารกลางวัน 100x135 
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ70x135) 
- แบบทดสอบหลักสูตรอบรม Pretest -

Postest (online) 
 

   
 
 
 

12,200 
13,500 
9,450 

 
 

 

 

 

กิจกรรมที่ 2  นิเทศก ากับติดตาม 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 การสะท้อนผล  การจัดเวทีน าเสนอ
ผลการวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางการวิจัย 

-ค่าอาหารกลางวัน 1  มื้อ 100x135 
-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2มื้อ 70x135 
-ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200x6x2)  

โครงการ
นิเทศ
ก ากับ
ติดตาม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

14,400 

 
 
 
 
 
 

13,500 
  9,450 
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กิจกรรมที่ 4 ชื่นชม มอบเกียรติบัตร 
-รายงานผล น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย และ
สรุปผล/ สะท้อนผลการวิจัยปรับปรุง/แก้ไข มอบ
เกียรติบัตรงานวิจัยดีเด่น 
 (จัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และขยายผล
เผยแพร่ จัดท ารูปเล่ม  ) 
    (จัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ ค่ากระดาษ 5,000 ) 
    (เกียรติบัตร 4,000)   

  -อาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ 

     ครู 122 คน ศน.10 คน 

    วิทยากร 2 คน ประธาน 1 คน รวม 135 คน 

     35x135 คน 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,725 

 
 

 

5,000 
4,000 

รวม  14,400 62,825 9,000 
รวมทั้งสิ้น 86,225 

หมายเหตุ ; ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 

1 ธันวาคม 2562  - 30 เมษายน  2563 
11.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง   
    1) งบประมาณไม่เพียงพอ 
    2) เวลาในการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
           แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
     1) การสนับสนุนงบประมาณจากเงินนอกงบประมาณ 
     2) ยืดหยุ่นเวลาตามความเหมาะสม 
 

------------------------------------------------- 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
      โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   งบด าเนินงาน 
1.   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.  ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด 
      ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2.  สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย สพม.9  ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ 
        ความเป็นพลโลก 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายจิรวัฒน์  บุญครอง 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม     ต่อเนื่อง  จากแผนงาน/โครงการ................................. 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม   เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
งบประมาณด าเนินการ   งบประมาณท้ังสิ้น 75,000 บาท    
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชนของ

ประเทศโดยเฉพาะในโลกของศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการ
คิดค้นพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งนี้ในการเรียนรู้ภาษาไทย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยมาโดยตลอด เนื่องจากภาษาไทยเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการแสวงหาความรู้การติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันอันจะส่งผลต่อการเรียนรู้
การประกอบกิจธุระ การงานและการด ารงชีวิตร่วมกันต่อไปด้วยเหตุนี้จึงมีการก าหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นพ้ืนฐานเพ่ือให้ผู้เ รียนน าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้และการด ารงชีวิตทั้งนี้ในการด าเนินการพัฒนาดังกล่าวมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนให้มีคุณภาพในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 

  ส าหรับปีงบประมาณ 2563 นี้ จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ o-net วิชาภาษาไทยการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน และการประเมินการ
รู้เรื่องการอ่าน Reading Literacy ตามแนวทางการประเมิน นักเรียนร่วมกันกับนานาชาติ PISA รวมทั้งผลการ
แข่งขันทักษะความสามารถทางด้านภาษาไทยที่จัดขึ้นโดยสถาบันภาษาไทยส านักงานวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาพบว่าการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยผู้สอนยังจ าเป็นต้องใช้ความส าคัญกับสาระทั้ง 
5 สาระได้แก่การอ่าน 

 
 

โครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ 2.3 
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  การเขียนการฟังการดูและการพูดหลักการใช้ภาษาและวรรณคดีวรรณกรรมอย่างไรก็ตามบาง
สะอาดจ าเป็นต้องให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้นอาทิหลักการใช้ภาษาไทยและวรรณคดีและวรรณกรรมเป็นต้น  
ในปีงบประมาณ 2563 นี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จึงได้ก าหนดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยและวรรณคดีและวรรณกรรมมากขึ้นและหวังว่าด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครูผู้สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลายและส่งผลให้
นักเรียนมีความรู้ความสามารถและใช้ภาษาไทยเพ่ือสื่อสารและการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมทักษะสมรรถนะความสามารถของผู้สอนด้านการสอนอ่านเขียนภาษาไทย 

2. นักเรียนสามารถใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน การเขียน เพื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัย
อย่างมีคุณภาพตามบริบทของพ้ืนที่ 

 
3.  เป้าหมาย 

ครูผู้สอนภาษาไทยและนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9 
 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 
ที ่

 
กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ว/ด/ป) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

เดือน พฤศจิกายน 
2562 

นายจิรวัฒน์ บุญครอง 
คณะศึกษานิเทศก์ 

2  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ประชุมวางแผนกลุ่มย่อย 
1.แข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย 2563 
2.พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 

เดือนมกราคม 2563   
 

นายจิรวัฒน์ บุญครอง 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

3 ชี้แจง สร้างความเข้าใจให้กับสถานศึกษาโครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

เดือน พฤษภาคม 2563 นายจิรวัฒน์ บุญครอง 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

4 นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการโครงการ 
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

เดือน สิงหาคม 2563 นายจิรวัฒน์ บุญครอง 
และคณะศึกษานิเทศก์ 
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น    75,000 - บาท  (ถั่วจ่ายทุกรายการ) 
 
 

ที ่ ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 10,000  10,000 

2 กิจกรรม แข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย 2563  
1. ค่าตอบแทนกรรมการ  32 คน 32,000 บาท 
2. ค่าเอกสาร 5,000 บาท 
3. ค่าสถานที่ 1,000 บาท 
4. ค่าอาหาร 100 คน เป็นเงิน 17,000 บาท 
5. ค่ารางวัลส าหรับผู้แข่งขัน 10 รายการๆละ 3 

รางวัล (500/300/200) เป็นเงิน 10,000 บาท 
 

 
32,000 

 
 
 

1,000 
17,000 

 
 

5,000 
 
 
 

10,000 

65,000 

3 นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการโครงการส่งเสริม
การสอนอ่านเขียนภาษาไทย 

10,000   10,000 

 รวมทั้งสิน้    75,000 
 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6.  การติดตามและประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. นักเรียนมีทักษะสมรรถนะความสามารถของ 
ผู้เรียนด้านภาษาไทย ด้านการอ่านและการเขียน         

 ประเมินผล   แบบประเมินผล  
 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1)  นักเรียนมีพัฒนาด้านอ่านเขียนภาษาไทยและคิดเลขเร็วได้อย่างสัมฤทธิ์ผล  มีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงขึ้น 
     2) ครูผู้สอนภาษาไทยมีศักยภาพพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ       
 
8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง          

               ระยะเวลาในการด าเนินงาน  และคณะกรรมการฯ  
          แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
                  วางแผนการด าเนินงาน  โดยการมีส่วนร่วมในการ ก าหนดระยะเวลา  
 

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

งบประมาณอยู่ในโครงการนิเทศ 



 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาเขต 9  

 

 
136 

 

 
 

โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

ชื่อโครงการ   พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community: PLC)  

     / โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.  ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม 
      เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
      ที่  3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม 
      แห่งการเรียนรู้   
2.  สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
            ของประเทศ  
      ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์   
3.  สอดคล้องนโยบาย  สพม.9  ที่ 2 ด้านการจัดการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
      สู่ความเป็นพลโลก 
      ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์   
4.  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่  ที่  องค์ประกอบที่ ๑ ด้านบริหารจัดการ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวอรไท  แสงลุน 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม    ต่อเนื่อง  จากโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional   
Learning Community: PLC) ปีงบประมาณ 2562  

       ใหม่  เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ( ธันวาคม 2562 - กันยายน 2563) 
งบประมาณด าเนินการ   98,800 บาท    
 
1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เศรฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน” การพัฒนา
ประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาตร์ชาติจะมุ่งเน้น การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมโดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ คือ 
พัฒนาคนในทุกมิติ ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ การปฏิรูปที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21  เป็นประเด็นหนึ่งที่รัฐบาลให้ความส าคัญ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้
ตลอดเวลา โดยการปรับเปลี่ยนครูยุคใหม่เปลี่ยนแปลงจากบทบทของผู้สอนมาเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้  บทบาท
ของผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินยุทธศาสตร์ของการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ TEPE online, ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC)  

โครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ 2.4 
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การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)เป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
ที่ 21 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความ
ตระหนักและเห็นความจ าเป็นในเรื่องดังกล่าว จึงจัดท าโครงการ พัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง(Active Learning) ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เพ่ือ
พัฒนาส่งเสริม พัฒนาช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 เป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพตามเป้าหมายของการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้(Active 
Learning) การวัดและประเมินผลด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community: PLC) 
 2. เพ่ือให้ครูตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) ด้วย
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community: PLC) 
 3. เพ่ือให้ครูน าความรู้ความสามารถไปจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
 

3. เป้าหมาย 
 1. นิเทศติดตามครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) รุ่น 1 จ านวน 61 คน  
(จัดอบรมในปีงบประมาณ 2562)  
 2. จัดอบรมครูผู้ช่วยจากโรงเรียนในสังกัดรุ่น 2 จ านวน 60 คน (จัดอบรมในปีงบประมาณ 2563)  
 3. ครูที่ผ่านการอบรมในแต่ละรุ่นน าความรู้ไปปฏิบัติการสอนในโรงเรียน จ านวน 1 ภาคเรียน 
 

4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 

 
ที ่

กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

(ว/ด/ป) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

(Plan) 
ประชุมวางแผนการด าเนินงานตามโครงการ 
จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน ธันวาคม 2562 

นางสาวอรไท แสงลุน
และศึกษานิเทศก์ 

2. 
 

(Do) 
ด าเนินการนิเทศติดตามครูต้นแบบการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 
รุ่น 1 

มกราคม-มีนาคม 2563 

3. 
 

(Do) 
กิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมครูต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community: 
PLC)  รุ่น 2 

เมษายน -มิถุนายน 2563 

4. 
 

Check 
ด าเนินการนิเทศติดตามครูต้นแบบการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก รุ่น 2 

มิถุนายน-สิงหาคม 2563 
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ที ่

กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

(ว/ด/ป) 
ผู้รับผิดชอบ 

5.  (Act) แก้ไข ปรับปรุง 
1) กิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ 
น าเสนอ Best Practice ทบทวนผลการ
ด าเนินงาน น าผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการ
ท างาน วิธีการปฏิบัติ  
4.2) วิเคราะห์ผลส าเร็จจากการนิเทศและพัฒนา 
4.3) สรุป จัดท ารายงานผลการนิเทศการพัฒนา กรกฎาคม-กันยายน 2563 

นางสาวอรไท แสงลุน
และศึกษานิเทศก์ 

 

5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 80,800 บาท   
 

ที ่ รายการใช้งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. 
 

ประชุมวางแผนการด าเนินงานตามโครงการ 
จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน 

    

2. การนิเทศติดตามครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วย
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (จ านวน 61 คน) 
(Professional Learning Community: PLC) รุ่น 1 
จ านวน 24 ครั้ง  
-จังหวัดนครปฐม 
ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 12 ครั้ง 1,000x12x1 
-จังหวัดสุพรรณบุรี 
ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 12 ครั้ง 00x12x1 

  
 
 
 
 

12,000 
 

7,200 

  

3. กิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมครูต้นแบบการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC)  รุ่น 2 
จ านวน 60 คน ระยะเวลา 3 วัน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน 18ชม. ละ 1,200 บาท 
- ค่าสถานที่ จ านวน 3 วันๆละ 1,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้าอบรมและกรรมการ
จ านวน 70 คนๆละ 100 บาท จ านวน 3 มื้อ  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าอบรมและ
กรรมการจ านวน 70 คนๆละ 25 บาท จ านวน 6 มื้อ 
เป็นเงิน 
- ค่าที่พักวิทยากร  
(1,000x1x3) 
- ค่าพาหนะเดินทาง 
- ค่าวัสดุ ประกอบการอบรม  
 

  
 
 
 

21,600 
 

3,000 
 

21,000 
 

10,500 
 

3,000 
3,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,000 
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ที ่ รายการใช้งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

4. ด าเนินการนิเทศติดตามครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก รุ่น 2 
ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 12 ครั้ง  
800x10  

  
 

8,000 

  

รวม 21,600 69,300 8,000 98,800 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6.  การติดตามและประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. ร้อยละของโรงเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยรวมสูงขึ้น 
2. ครูผู้สอนมีความพึงพอใจ และสามารถใช้
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 
3. ครูมีนวัตกรรมการเรยีนการสอน Active Learning 
 

สังเกต ส ารวจ สอบถาม 
สัมภาษณ์ ประเมิน 

แบบประเมิน 
 แบบนิเทศฯ 

 

 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
.....    ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning เพ่ือพัฒนาตนเอง  น าผลที่ได้จากการพัฒนาไปปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 

------------------------------------------------- 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   งบ สพฐ. 
1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.  ที่  2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม  
      เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
2.  สอดคล้องนโยบาย  สพฐ.  ที่  2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
      แข่งขันของประเทศ 
3.  สอดคล้องนโยบาย  สพม.9   ที ่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
      แข่งขันของประเทศ 
4.  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่  ที่  2  การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายปราโมทย์ เจตนเสน 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม     ต่อเนื่อง  จากแผนงาน/โครงการ................................. 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (เดือน ธ.ค. 2562 - ก.ย. 2563) 
งบประมาณด าเนินการ                        จ านวน 60,000. -  บาท (รองบ สพฐ.)  
 
1.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กล่าวไว้ใน
บทน าว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วท่ีขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางรากฐานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วง
วัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง 
“คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
หลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มี
นิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 
 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุก
ระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอ
ภาค ท่ัวถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็น
เลิศ  ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการ
ประเมินและการรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์ท่ีตัวผู้เรียน รวมท้ัง  มีการปฏิรูประบบการสอบท่ีน าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะ
ท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ มากกว่าการวัดระดับความรู้  ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการ
ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับบริบทพื้นท่ี 

 

 

 

โครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ 2.5 

งบประมาณของ สพฐ. 
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 จากยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปีที่กล่าวมานั้น และเพ่ือให้การพัฒนาโรงเรียนตามแนวทาง โรงเรียน
มาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทางการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ OBECQA และ ScQA ของการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ผู้เสนอโครงการเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเป็นปัจจัยในการ
ขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาให้ดีขึ้น จึงจัดท าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็น
เลิศ สนองนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับ
การพัฒนาประเทศ 
 

2. วัตถุประสงค ์
      เพ่ือให้โรงเรียนมีแผนการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมรองรับความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่
ความเป็นเลิศตามแนวทางการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ 
OBECQA และ ScQA และพัฒนาแผนการเรียนโครงงาน/การศึกษาค้นคว้าอิสระ   
  

3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ  

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เข้ารับการประเมินตามแนวทางการ
ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ OBECQA และ ScQA จ านวน 
12 โรงเรียน  
  

     3.2 เชิงคุณภาพ  
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เข้ารับการประเมินตามแนวทางการ

ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ OBECQA และ ScQA จ านวน  
12 โรงเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับ 
OBECQA และ ScQA  
   

4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

(ว/ด/ป) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ธันวาคม  2562 นายปราโมทย์ เจตนเสน 
2  ประชุมวางแผนคณะท างานจัดอบรม/ประสาน

วิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง 
 

มกราคม – มีนาคม 
2563 

นายปราโมทย์ เจตนเสน 
และคณะ 

3 จัดกิจกรรมนิเทศให้ความรู้แก่โรงเรียน 
 

มีนาคม – เมษายน 
2563 

นายปราโมทย์ เจตนเสน 
และคณะ 

4 นิเทศ ติดตาม โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ประกอบด้วย ผอ.เขต, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ประธาน
เครือข่ายโรงเรียนมัธยมฯ, ศึกษานิเทศก์ และผู้
ผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล รวม
จ านวน 6-8 คน  

พฤษภาคม – มิถุนายน  
2563 

นายปราโมทย์ เจตนเสน 
และคณะ 

5 สรุปรายงาน 
 

กันยายน 2563 นายปราโมทย์ เจตนเสน 
และคณะ 
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 60,000.- บาท   
 

ที ่ รายการใช้งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. 
 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและการ
วางแผนจัดท าปฏิทินในการออกนิเทศ 
-ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 100x10 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35x100 

  
 

1,000 
700 

  
 
 

1,700 
2. กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้และนิเทศติดตามประเมินผล 

-การนิเทศติดตาม โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ประกอบด้วย ผอ.เขต, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ประธานเครือข่าย
โรงเรียนมัธยมฯ, ศึกษานิเทศก์ และผู้ผ่านการประเมิน
โรงเรียนมาตรฐานสากล รวมจ านวน 6-10 คน จังหวัด
สุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม 
-ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง  
-ค่าเบี้ยเบี้ยเลี้ยง 240x5x10 

 
 
 
 
 
 
 

12,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

13,300 
 

 
 
 
 
 
 
 

25,300 
3. กิจกรรมที่ 3 ออกประเมินโรงเรียนที่ขอรับการประเมิน

โรงเรียนมาตรฐานสากลเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็น
เลิศพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
จ านวน 12 โรงเรียน 
-ค่าชดเชยค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
-ค่าเบี้ยเบี้ยเลี้ยง 240x5x10 

 
 
 
 
 

12,000 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

13,300 

 
 
 
 
 

25,300 
4. กิจกรรมที่ 4 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปรายงานผล

การด าเนินงาน 
- ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน  
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 100x10 
- ค่าหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ35x10  
-ค่าสถานที่จ านวน 1 วันๆละ 1,000 บาท 
- ค่าวัสดุ จัดท าเอกสารสรุปผลด าเนินงาน  

  
 
 

1,000 
700 

1,000 
 

 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 
7,700 

 
6.  การติดตามและประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เข้ารับการประเมิน
ตามแนวทางการประเมินรางวัลคุณภาพแห่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับ OBECQA และ ScQA จ านวน 12 โรงเรียน 
ผ่านครบทุกโรงเรียน 

สอบถาม/ประเมิน 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เข้ารับการประเมินตามแนวทางการ

ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ OBECQA และ ScQA จ านวน 12
โรงเรียน ผ่านครบทุกโรงเรียน 

 
8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง   

โรงเรียนบางแห่งยังไม่เข้าใจในหลักการประเมินตามแนวทางการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ OBECQA และ ScQA 

                

          แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 แนะน าโรงเรียนเรื่องแนวทางการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับ OBECQA และ ScQA 
 

 
 

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



 

 

 

 

   ด้านที่ 3  
     - การพัฒนาและสรา้งเสริม 

      ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
     การศึกษา สหวิทยาเขตนเรศวร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
     / โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ. ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้าง  
                                          ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
2.  สอดคล้องนโยบาย สพฐ. ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแข่งขันของประเทศ                    
3.  สอดคล้องนโยบาย  สพม.9 ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ความเป็นพลโลก 
4.  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่       องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวอรไท  แสงลุน 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม    ต่อเนื่อง  จากโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ALด้วยกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) ปี 2562 

       ใหม่  เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ( ธันวาคม 2562 - กันยายน 2563) 
งบประมาณด าเนินการ   20,000  บาท    
1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 

  ในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน เรียกกันว่าเป็นยุคแห่งศตวรรษที่ 21 การ
จัดการศึกษาของครูต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนจากการใช้ครูเป็นศูนย์กลาง ไปเป็นการน าเทคโนโลยีมาเป็นสื่อกลาง
การเรียนการสอน เป็นยุคฐานแห่งเทคโนโลยี (Technology Base Paradigm) การเรียนรู้จึงมิได้เป็นเพียงการ
เรียนรู้จากครูผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากการสื่อสารหลากหลายทิศทาง ด้วยความเจริญด้าน
เทคโนโลยีที่ก้าวไกล การเรียนรู้ของผู้เรียนจึงไร้ขอบเขตจ ากัด กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาของทศวรรษที่สอง ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” โดยประเด็นหลักของ
เป้าหมายปฏิรูปการศึกษา 3 ประเด็น คือ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  การเรียนรู้ ของคนไทยและเพ่ิม
โอกาสทางการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัด
การศึกษา ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ไว้ 4 ประการ คือ  
การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่  การพัฒนาครูยุคใหม่  การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการ
บริหารจัดการใหม่ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามั ธยมศึกษา 
เขต 9  ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า คุณภาพการศึกษาของนักเรียน โดยเฉพาะด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
จากผลการประเมินระดับชาติ ยังอยู่ในระดับไม่น่าพึงพอใจ ครูผู้สอนยังควรต้องได้รับการพัฒนา และปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สูงขึ้น ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพนักเรียนในระดับชาติ  (O-NET) ในปีการศึกษา 2561 ในภาพรวม พบว่า 
ค่าเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่ ากว่าร้อยละ 3 และยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ถึงแม้จะพบว่า ค่า
ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จะสูงกว่าระดับชาติเกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  

โครงการกลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ 3.1 
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 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตระหนักและเห็น
ความส าคัญต่อผลการจัดการศึกษาที่ยังพบว่า ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ จึงได้วางแผนร่วมกันในการนิเทศและ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูเชิงระบบ  ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา การ
พัฒนารูปแบบการนิเทศเชิงระบบ การส่งเสริมการนิเทศภายใน การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ การค้นหานวัตกรรมที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) และการยกย่องเชิดชูเกียรติ  จากเหตุผล
ดังกล่าวส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการพัฒนารูปแบบนิเทศ
และพัฒนาการจัดการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตนเรศวรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 
 
2. วัตถุประสงค ์

  2.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบกระบวนการนิเทศการศึกษา ของศึกษานิเทศก์ ในสหวิทยาเขตนเรศวร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

  2.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตนเรศวร  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  นิเทศและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ในสหวิทยาเขตนเรศวร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 8 โรงเรียน  
 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครู ผู้บริหารโรงเรียน ในสหวิทยาเขตนเรศวร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ 
  3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์สูงขึ้น  
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4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 

 
ที ่

กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

(ว/ด/ป) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. การ
วางแผน 

(Planning 
 

1. ศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการและ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
2. วิเคราะห์ความพร้อมด้านสมรรถนะของผู้นิเทศ
การศึกษา 
3. จัดประชุมวางแผนร่วมกันตลอดจนการจัดท า
ปฏิทินการนิเทศ  
4. จัดท าเครื่องมือนิเทศ ติดตามฯ ธันวาคม 2562 

นางสาวอรไท 
แสงลุนและ
นางสาวอรสา 
หนูมงกุฏ 

2. การ
ด าเนินการ 
(Doing) 

 

นิเทศ ติดตามตามตามความต้องการและความ
จ าเป็น และตามนโยบายของสพฐ./ศธ  

มกราคม-สิงหาคม 
2562 

3.การ
ติดตาม 

ตรวจสอบ 
(Checking) 

 

1. ประเมินผลจากการประชุมการนิเทศ 
2. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ 
3. ประเมินจากการสร้างและพัฒนานวัตกรรมของ
คร ู

สิงหาคม-กันยายน 
2562 

4. การ
ปรับปรุง 
(Acting) 

 

1. ทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา น าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงวิธีการท างาน วิธีการปฏิบัติ 
2. วิเคราะห์ผลส าเร็จจากการนิเทศและพัฒนา 
3. จัดท ารายงานผลการนิเทศ 

สิงหาคม-กันยายน 
2562 

 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  20,000  บาท   
 
ที ่ รายการการใช้งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
 
 
 
 
 
 
 

นิเทศติดตามโรงเรียนในสหวิทยาเขตนเรศวร สัปดาห์ละ 
2 ครั้ง 
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง ในการนิเทศโรงเรียนในสังกัด
อย่างน้อย โรงเรียนละ 3 ครั้ง จ านวน 24 ครั้ง ๆ ละ 
700 บาท 
- จัดท าเอกสารสรุปการนิเทศ 

  
 
 

16,800 

 
 
 
 
 

3,200 

 

   16,800 3,200 20,000 
 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ บรูณาการในโครงการนิเทศฯ จ านวน 20,000 



 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาเขต 9  

 

 
147 

 

 
6.  การติดตามและประเมินผล   
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละของผู้เข้ารับการนิเทศ น า
ความรู้ไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้จริง 
2. ความพึงใจของผู้รับการนิเทศ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในภาพรวมสูงขึ้น 
 

1. นิเทศ ติดตาม ผลการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม 
2. ประเมินความพึงพอใจ 
3. วิเคราะห์รายงานผลการประเมิน
และการทดสอบคุณภาพผู้เรียน 
 

1.แบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล , 
2. แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคลากรคุณภาพ 
 2.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการและมีการนิเทศภายในเชิงระบบ  
 3.  ครูมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการสอน และพัฒนากิจกรรมการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
 4.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ 
.....................................................................   ........................................................................ 
       ………………………………….. 
 
 

------------------------------------------------- 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563     
                        

ชื่อโครงการ                  วนัครู “โลกก้าวไกล  ครูไทยก้าวทัน  สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

                                                     โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.  ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    
2.  สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์    
3.  สอดคล้องนโยบาย  สพม.9  ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์    
4.  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่  ที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    อ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวนิชานันท์  สัญญเดช 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม    / ต่อเนื่อง  จากโครงการ....................................................... 
      ใหม่  /  เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ( ธันวาคม 2562 - กันยายน 2563) 
งบประมาณด าเนินการ   160,000   บาท    
 
 

1.   หลักการและเหตุผล  /ที่มาของโครงการ 
      ครูนับว่าเป็นปูชนียบุคคลที่ส าคัญอย่างมากต่อสังคม  นอกจากเป็นผู้อบรมสั่งสอน ผู้ถ่ายทอด
ความรู้ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ  
และท าหน้าที่เป็นผู้คอยตักเตือน ชี้แนะสิ่งต่าง ๆ แก่ศิษย์ เพ่ือให้ศิษย์ได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการ 
ประสบการณ์ตลอดจนวิชาชีพ  ผู้ที่จะเป็นครูได้ต้องเป็นผู้มีความเสียสละอย่างมาก  เพราะการที่จะอบรมสั่งสอน
ศิษย์ให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในสังคมได้ไม่เพียงแต่ครูจะต้องถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เท่านั้น  แต่ต้องสอนให้ศิษย์เป็นคน
ดี เป็นคนมีคุณภาพของสังคม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของครูและเพ่ือ
เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ   และสร้างขวัญก าลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จึงได้จัด
โครงการนี้ขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค์    
  2.1  เพ่ือระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ 

     2.2  เพ่ือส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และพัฒนาวิชาชีพครู 
     2.3  เพื่อส่งเสริมขวัญและก าลังใจ  สร้างสามัคคีธรรม  ความร่วมมือ  ความเข้าใจอันดีระหว่างเพ่ือนครู   

ครูและประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม   
     2.4  เพื่อธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
 

 
 
 

โครงการ กลุ่มอ านวยการ ที่ 3.2 
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3.  เป้าหมาย 
  
            3.1  เชิงปริมาณ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9  จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน  1900  คน  จังหวัดนครปฐม จ านวน  1800   คน รวมทั้งสิ้น  
3700   คน      
            3.2  เชิงคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9  มีความพึงพอใจ มีขวัญและก าลังใจเพ่ิมมากขึ้น      
  
 

4.  กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 
(ว/ด/ป)  

ผู้รับผิดชอบ/ 
คณะท างาน 

1. 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอขออนุมัติโครงการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมชี้แจง
ผู้เกี่ยวข้อง 
ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดรูปแบบการจัด
งานวันครู ประจ าปี 2562 
จัดงานวันครู ประจ าปี 2563  โดยกิจกรรมดังนี้ 
1.จัดพิธีท าบุญตักบาตร 
2.จัดพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
3.จัดพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
4.จัดกิจกรรมรื่นเริง สันทนาการ นันทนาการ 
และการแข่งขันกีฬา   
5.สรุปผลการด าเนินงาน 
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานจัดงานวันครู 

พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562 
 
  
16 มกราคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
มกราคม 2563 

จัดสรรงบประมาณให้ 
1.โรงเรียนกรรณสูต
ศึกษาลัย จ านวน 
80,000  บาท 
2. จัดสรรงบประมาณ
ให้โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย จ านวน 
80,000  บาท 
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณทั้งสิ้น  160,000 บาท โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

ที ่
ค าชี้แจง/รายการ     

การใช้งบประมาณและ
ทรัพยากร 

จ าแนกหมวดรายจ่าย 

เงิน
สนับสนุน

จาก 
สพฐ. 

 
เงินนอก 

งบประมาณ 

 
 

รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 

 

1 ค่าอาหารว่างผู้ร่วมงาน 
-จังหวัดนครปฐม 
- จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
63,000 
66,500 

  
63,000 
66,500 

 129,500 

4 เครื่องจตุปัจจัย      
ไทยธรรม 
- จังหวัดนครปฐม 
- จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
 

10,000 
10,000 

  
 

10,000 
10,000 

 20,000.- 

6 ค่าอาหารถวายพระ
พร้อมปิ่นโต 10 ชุด 
- จังหวัดนครปฐม 
- จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
 

7,000 
3,500 

 

 
 

7,000 
3,500 

 10,500 

 รวม  160,000  160,000  160,000 
 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมิน เครื่องมือวัดและประเมินผล 
-  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมงานมี
ความพึงพอใจ 
 

- สอบถามความพึงพอใจ 
 
 
 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 
 

       
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9    
มีความภาคภูมิใจในอาชีพครู  มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  มีความพึงพอใจ  มีขวัญและก าลังใจในตนเอง 
 

------------------------------------------------- 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 

ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล   
        โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.  ที่ 3 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2.  สอดคล้องยุทธศาสตร์  สพฐ.  ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
3.  สอดคล้องยุทธศาสตร์  สพม.9.   ที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
4.  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพ้ืนที่  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
      ตัวบ่งชี้ที่ 3  การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล  
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางรัตตา  บุญสงวนศรี, นางสาวอิศราวดี สง่าแสง,  
                                                    นางสาวอมรรัตน์ วงษ์จันทร์ 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม     ต่อเนื่อง  จากแผนงาน/โครงการ................................. 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   1 มกราคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 
งบประมาณด าเนินการ   50,000 บาท    

 

1.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนา คือ การท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่าง 
เป็นระบบ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 9 กลุ่มบริหารงานบุคคลจึงมีนโยบายในการ
พัฒนางานในกลุ่มบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารอัตราก าลัง การสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง ด้านงานบ าเหน็จ
ความชอบ และทะเบียนประวัติ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเสนอขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเพ่ือให้กลุ่มบริหารงาน
บุคคลมี  

1. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า เพราะ 
ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุดขององค์การ  

2. เพ่ือให้ภารกิจงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ก้าวไปสู่ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการ 
บริหารงานอัตราก าลัง การสรรหาร บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ลาออก การถึงแก่กรรม สรรหารอัตราใหม่ทดแทน
ทันเวลาและตามสาขาวิชาเอกท่ีต้องการ 

3. เพ่ือให้ครูมีขวัญ ก าลังใจ การได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการด้านต่าง ๆ ที่พึงจะได้รับ เช่น การเลื่อน 
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและการได้การรับรองสิทธิ์ต่าง ๆ ที่ประสงค์ในสิทธิ์
ของตนเองที่พึงจะได ้

4. เพ่ือให้การเก็บรักษาทะเบียนประวัติและ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 มีความทันสมัย โดยใช้ระบบ 
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการจะท าให้สะดวกต่อการขอยืม ตรวจสอบ และการบันทึกข้อมูล 

5. เมื่อมีการพัฒนางานและจัดเก็บงานอย่างเป็นระบบ จะท าให้งานต่าง ๆในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
สะดวกต่อการค้นคว้า/การรายงานข้อมูล มีความพร้อมในการรองรับการประเมินด้านคุณภาพ 
  6.  เพ่ือเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีได้รับการบรรจุใหม่ รู้หลักในการครองตน ครองคน และครองงาน 
 

โครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ที่ 3.3 
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2. วัตถุประสงค์    
1. การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาให้มีสภาพ 

อัตราก าลังที่เหมาะสม ตามความจ าเป็นและความขาดแคลน ตามเกณฑ์อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
        2 การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ฯลฯ  
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตราก าลัง 
ตามสาขาวิชาเอก ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติและสมรรถนะความรู้ความสามารถอันเหมาะสมกับต าแหน่ง ได้ครบตามความต้องการ  
ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
               3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการด้ านต่าง ๆ ที่พึงจะ
ได้รับในสิทธิ์ของตนที่พึงจะได้ เช่น  การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและ
การได้การรับรองสิทธิ์ต่าง ๆ การเลื่อนวิทยฐานะ ตามก าหนดเวลา 
               4. การจัดเก็บทะเบียนประวัติและ ก.พ.7/ก.ค.ศ. เป็นระบบเรียบร้อย สะดวกต่อการขอยืม 
การค้นหา การบันทึกข้อมูล ประหยัดค่าใช้จ่าย ข้าราชการครูไม่ต้องเดินทางไกลในการมาขอรับบริการ 
5. งานถูกจัดเก็บเป็นระบบ จะท าให้สะดวกต่อการค้นคว้า/การรายงานข้อมูล มีความพร้อมในการ 
รองรับการประเมินด้านคุณภาพได้ 

6. ให้ความรู้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการบรรจุใหม่  มีความรู้ ความ 
เข้าใจ เรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ หลักในการครองตน ครองคน และครองงาน สามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวินัย 
  

3.  เป้าหมาย    
 3.1  เชิงปริมาณ    
   3.1.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเกลี่ย
อัตราก าลังให้มีคามเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 2 ครั้ง 

  3.1.2 ด าเนินการสรรหารโดยวิธีการคัดเลือก หรือโดยวิธีการสอบแข่งขัน เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการและลุกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูผู้สอน ทดแทนอัตราก าลังที่ว่างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและใน
สถานศึกษาตามสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน  จ านวน 3 ครั้ง 
   3.1.3  ประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อมูลและกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  และ
ข้าราชการครูสายผู้สอน  การย้ายกรณีพิเศษ  จ านวน 10 ครั้ง  (จังหวัดสุพรรณบุรี + จังหวัดนครปฐม) 
  3.1.4  จัดประชุมผู้อ านวยการสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเรื่องการเลื่อนเงินเดือน  
ของโรงเรียน เพ่ือชี้แจงให้มีความเข้มใสเรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2561  จ านวน 2 ครั้ง 
  3.1.5 ในปี 2563 ระบบงานทะเบียนประวัติและ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 สามารถให้บริหารในระบบ 
Online ได้ร้อยละ 100 
  3.1.6 ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ในต าแหน่งครูผู้ช่วยทุกรุ่น ได้รับการปฐมนิเทศ เรื่อง การมี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ หลักในการครองตน ครองคน และครองงาน   
 3.2  เชิงคุณภาพ    
   3.2.1 สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษามีบุคลากรตามเกณฑ์อัตราก าลังที่ก าหนดและ 
ตรงตามสาขาวิชาที่ต้องการ 
   3.2.2  สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
กับต าแหน่งหน้าที่ ได้บุคลากรตามสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน 
         3.3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมี 
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความเสมอภาค ทุกภาคส่วน ความเป็นมาตรฐาน ความยุติธรรม ความโปร่งใส  
และความสามารถ สามารถตรวจสอบได้ 
 



 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาเขต 9  

 

 
153 

 

           3.1.4  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจ ท าให้ไม่ต้องกังวล จะส่งผลให้ 
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพขึ้น 
           3.1.5 กลุ่มบริหารงานบุคคล มีระบบทะเบียนประวัติและ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 ที่เป็นปัจจุบันสะดวก
ต่อการขอยืม ค้นหาง่าย ไม่ยุ่งยาก ครูได้รับความพึงพอใจ 
      3.1.6 การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ มีระบบ สามารถค้นจะท าให้สะดวกต่อการค้นคว้า/การรายงาน
ข้อมูล มีความพร้อมในการรองรับการประเมินด้านคุณภาพได้ 
          3.1.7 ข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุใหม่ในต าแหน่งครูผู้ช่วยทุกคน ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ  
มีความรู้ เรื่อง การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ หลักในการครองตน ครองคน และครองงาน  
สามารน าไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวินัย 
 
 

4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อัตราก าลังของ
สถานศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     1. ประชุมคณะกรรมการ 
     2. วางแผนการด าเนินงาน 
     3. จัดท าข้อมูลและเอกสารการประชุม 
        เชิงปฏิบัติการ 
     4. จัดท าคู่มือการประชุม    
     5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
        -เจ้าหน้าที่จัดท าข้อมูล โรงเรียนละ  1 คน 
     6. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

 
 

1 มกราคม 2562 
ถึง 

30 กันยายน 2563 

 
 

นางสาวอิศราวดี 
สง่าแสง 

  

กิจกรรมที่ 2  การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว  ให้
สถานศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. แจ้งโรงเรียนส ารวจวิชาเอกและ 
ต าแหน่งว่างและความขาดแคลน 

2. ประกาศรับสมัคร  
3. ประชุมคณะกรรมการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการ และ 

ด าเนินการประชุม ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
คัดเลือก การสรรหา หลักสูตร 

5. ด าเนินการคัดเลือก 
6. ประกาศผลการคัดเลือก 
7. บรรจุ แต่งตั้ง ท าสัญญาจ้าง 
8. แจ้งสถานศึกษาและกลุ่มงาน 

ต่าง ๆ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
9. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

1 ตุลาคม 2562 ถึง 
30 กันยายน 2563 

นางสาวอมรรัตน์  
วงษ์จันทร์ 
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กิจกรรมที่ 3 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสาย
บริหารสถานศึกษาและสายผู้สอน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. จัดท าข้อมูล และจัดท าเครื่องมือสรรหาการย้าย 
2. รวบรวมค าร้องขอย้ายจัดท าเครื่องมือตัวชี้วัดและ
เอกสารประกอบการพิจารณา 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
4. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง 
         - การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
         - การย้ายครูผู้สอน 
5. เสนอผลการกลั่นกรองการย้ายต่อ กศจ.จังหวัด 
6. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

1 ตุลาคม 2562 ถึง 
30 กันยายน 2563 

นางสาวอมรรัตน์ วงษ์จันทร์ 

กิจกรรมที่ 4 การประชุมชี้แจงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ตาม  
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561   
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ก าหนดวันที่การประชุม 
2. แจ้งโรงเรียนส่งรายชื่อ 
3. ประชุมบรรยายให้ความรู้ 
4. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

1. เดือนกุมภาพันธ์ 
2563 
2. เดือนสิงหาคม 2563 

นางรัตตา บุญสงวนศรี 

กิจกรรมที่ 5 การจัดท าทะเบียนประวัติและ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 
การยืมด้วยระบบ Online   
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ถ่ายส าเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 (ทุกคน) 
2. 2. Scand ส าเนา ก.พ.7/ ก.ค.ศ.16 ลงใน

ระบบ  
3.  ท าหนังสือแจ้งเวียนโรงเรียนเพ่ือทราบ  
4. ออกแบบค าขอให้ส่งค าขอทางระบบ 

Online 
5. รับรองข้อมูล ส่งกลับโรงเรียน 
6. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

1 ตุลาคม 2562 ถึง 
30 กันยายน 2563 

นางรัตตา บุญสงวนศรี 

กิจกรรมที่ 6 การปฐมนิเทศและการจัดท า กคศ.16 ข้าราชการครู
ที่ได้รับการบรรจุใหม่ในต าแหน่งครูผู้ช่วย  
เรื่อง การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ หลักในการครองตน ครองคน และครองงาน 
สามารน าไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบวินัย 

1 ตุลาคม 2562 ถึง 
30 กันยายน 2563 

1. นางรัตตา   บุญสงวนศรี 
 

กิจกรรมที่ 7 จัดท าคู่มือสรุปรายงานผลการด าเนินการทั้ง 6
กิจกรรม จ านวน 10    เล่ม 

1-30 กันยายน 2563 1. นางรัตตา บุญสงวนศรี 
2. นางสาวอิศราวดี สง่าแสง 
3.นางสาวอมรรัตน์ วงศ์จันทร์ 
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท  (โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่
ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและ

ทรพัยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อัตราก าลังของ
สถานศึกษา 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  จ านวน 1 วัน 
   เจ้าหน้าที่จัดท าข้อมูลอัตราก าลังโรงเรียน 
จ านวน 61 โรงเรียน  รวม 61 คน 
คณะท างาน 5 คน รวม     
ทั้งสิ้น 66 
    1) ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท 
จ านวน 66  คน เป็นเงิน 
    2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 
35 บาท จ านวน 66 คน เป็นเงิน  
 

  
 
  
 
 

5,280 
 
 
 
 

4,620 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

5,280 
 
  
 
 

4,620 
 
 

 
 
 

 รวม  9,900  9,900 9,900 

 

ที ่
ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและ

ทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว  ให้
สถานศึกษา 
1.ประชุมคณะกรรมการ ร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ
คัดเลือก การสรรหา หลักสูตร 
จ านวน  10 คน 
    1) ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท 
จ านวน 10 คน เป็นเงิน 
    2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 
35 บาท จ านวน 10 คน เป็นเงิน  
2. ด าเนินการคัดเลือก 
    คณะกรรมการ จ านวน 29 คน 
     1) ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80บาท 
จ านวน 29 คน เป็นเงิน 
    2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 
35 บาท จ านวน 29 คน เป็นเงิน  
    3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ วันละ 400.- 
จ านวน 29 คน เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11,600 

 
 
 
 
 
 
 
 

800 
 

700 
 
 
 

2,320 
 

2,030 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

800 
 

700 
 
 
 

2,320 
 

2,030 
 
 

11,600 

 

 
รวม 11,600 5,850  17,450 17,450 
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ที ่
ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและ

ทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายบริหารสถานศึกษาและสายผู้สอน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดละ 2 คณะ 
คณะ ๆ ละ 10 คน ประชุมคณะละ 2 ครั้ง 
      1) ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท 
จ านวน 2 จังหวัด ๆ ละ 2 คณะ ๆ ละ 10 คน  
ประชุม 2 ครั้ง   
(1 x 2 x 2 x 2 x 80 x 10 ) เป็นเงิน 
    2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 
35 บาท  จ านวน 2 จังหวัด ๆ ละ 2 คณะ ๆ ละ 
10 คน  ประชุม 2 ครั้ง   
(2 x 2 x 2 x 2 x 35 x 10 ) เป็นเงิน  
เป็นเงิน  
 
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายสาย
ผู้สอน จังหวัดละ 1 คณะ ๆ ละ 10 คน 
ประชุมคณะละ 2 ครั้ง 

      1) ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท 
จ านวน 2 จังหวัด ๆ ละ 1 คณะ ๆ ละ 10 คน  
ประชุม 2 ครั้ง   
(1 x 2 x 1 x 2 x 80 x 10 ) เป็นเงิน 
    2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 
35 บาท  จ านวน 2 จังหวัด ๆ ละ 1 คณะ ๆ ละ 
10 คน  ประชุม 2 ครั้ง   
(2 x 2 x 1 x 2 x 35 x 10 ) เป็นเงิน  
เป็นเงิน  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,400 
 
 
 

5,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,200 
 
 
 
 

2,800 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,400 
 
 
 

5,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,200 
 
 
 
 

2,800 
 
  

 

 
รวม  18,000  18,000 18,000 
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ที ่
ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและ

ทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมชี้แจงการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียน ตาม  
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2561   
1. ประชุมชี้แจงให้ความรู้  ผู้เข้าประชุมวิธีการ
จัดสรรวงเงินและเกณฑ์การพิจารณาการเลือน
เงินเดือน   
ผอ.โรงเรียน จ านวน 61 คน  เจ้าหน้าที่ 6 คน 
รวม 67 คน จ านวน 2 ครั้ง  
1. เดือนกุมภาพันธ์ 2563 
2. เดือนสิงหาคม 2563 
    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ ๆ ละ 35 
บาท  66 คน (1 x 35 x 67 x 2) เป็นเงิน   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

4,690 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

4,690 

 

 
รวม  4,690 

 
 4,690 4,690 

 

ที ่
ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและ

ทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 5 
 
 

การจัดท าทะเบียนประวัติและ ก.พ.7/ 
ก.ค.ศ.16 การยืมด้วยระบบ Online   
  

       

กิจกรรมที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 

การปฐมนิเทศและการจัดท า กคศ.16 
ข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุใหม่ในต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย เรื่อง การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ หลักในการครองตน ครอง
คน และครองงาน สามารน าไปใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวินัย 

     

กิจกรรมที่ 6 
 
 

ค่าจัดท าคู่มือสรุปรายงานผลการด าเนินการ
ทั้ง 5 กิจกรรม 10 เล่ม  

     

 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

   
 

   

50,000 
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6.  การติดตามและประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. สถานศึกษาได้รับการจัดสรร 

อัตราก าลังครู  อัตราจ้าง ลูกจ้างประจ า 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

สถานศึกษาได้รับการจัดสรร
อัตราก าลังร้อยละ 100 
 

-แบบส ารวจอัตราก าลัง 
-แบบแจ้งจัดสรรอัตราก าลัง 
- สรุปรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิอัตราก าลัง 

      2.สถานศึกษาได้รับการพิจารณาการ
ย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นไปตามความต้องการของวิชาเอก
ที่คลานแคลน มีอัตราก าลังเพียงพอแต่การ
ปฏิบัติงานครบทุกกลุ่มสาระ  
    

-สถานศึกษาได้ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นไปตามความต้อง
ของวิชาเอกที่ประสงค์ 
-ข้าราชการครูได้รับการ
ย้ายตามความประสงค์ 

-การประกาศต าแหน่งว่าง 
-การยื่นค าร้องขอย้าย 
-การตั้งกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์
การย้าย 
- ค าสั่ง 
- ประกาศ 
- สรุปบัญชีการย้าย 
 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน การ
จัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือน 
ที่ยุติธรรม โปร่งใส ทั่วถึง สามารถตรวจสอบ
ได้  
    

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการ
เลื่อนเงินเดือนตาม
ก าหนดเวลา 
 

ประกาศ 
ค าสั่ง 
 
 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการ
จัดท าทะเบียนประวัติและ ก.พ.7/ก.ค.ศ.
16 การยืมด้วยระบบ Online  ร้อยละ 
100 
    

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับความ
พึงพอใจ   
 

สถิติการขอข้อมูลในระบบ 
 

 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษามีบุคลากรตามเกณฑ์อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 2. สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษามีบุคลากรตามสาขาวิชาที่ต้องการ 
 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 4. กลุ่มบริหารงานบุคคลมีระบบการจัดท าทะเบียนประวัติและ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 ในระบบ Online สามารถ
บริการได้รวดเร็ว สะดวก ตรวจสอบได้ เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 
 

------------------------------------------------- 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

ชื่อโครงการ โครงการ การตรวจและประเมินผลงานทางวชิาการตามหลักเกณฑ์ ว17 /ว.21 
       โครงการตามภารกิจ   โครงการตามยุทธศาสตร์ สพฐ. 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   งบด าเนินงาน 
1.   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.  ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2.  สอดคล้องนโยบาย  สพฐ.  ที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
3.  สอดคล้องนโยบาย  สพม.9  ที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
4.  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่  มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   

ตัวบ่งชี้ที่ ๓  การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล  
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางรัตตา  บุญสงวนศรี  
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม      ต่อเนื่อง  จากแผนงาน/โครงการ................................. 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา  O เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
งบประมาณด าเนินการ   800,000   บาท   (รออนุมัติ งบ สพฐ) 

1.หลักการและเหตุผล  /ที่มาของโครงการ 
 

        ตามที่ ส านักงาน ก.ค.ศ.ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/  ว 17  ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
และตามหนังสือ     ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่  ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจ และมีแนวทางในการจัดท าผลงานทางวิชาการ  ในการขอรับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ดังนั้น   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จึงได้ก าหนดให้มี
โครงการนี้ขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค์    
  1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความเข้าใจหลักเกณฑ์การและวิธีการ 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว 17 / ว21  
  2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีแนวทาง ในการจัดท าผลงานทาง 

วิชาการตามเกณฑ์ใหม่ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้ และน ามาพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป 
 

3.  เป้าหมาย    
3.1  เชิงปริมาณ   

             ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบที่ได้ยื่นแบบค าขอเพ่ือรับการประเมิน ทั้ง
จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม 

3.2  เชิงคุณภาพ    
         3.2.1 ข้าราชการครูได้รับความรู้ แนวทางในการจัดท าผลงานทางวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้ 
น ามาพัฒนางานด้านการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น และได้รับการประเมินให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 

งบประมาณของสพฐ. 

โครงการ กลุ่มอ านวยการ ที่ 3.4 
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4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 1.  วางแผนจัดประชุม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

1.1   ส ารวจจ านวนผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ 
1.2   เสนอ กศจ.แต่งตั้งกรรมการประเมิน 
        ชุดที่ 1 ประเมิน ด้านท่ี1 และด้านท่ี 2 

    1.3   จัดส่งผลงานให้คณะกรรมการชุดที่ 2  
            ประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 
    1.4   ประสานก าหนดวันประชุมแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามที่
เสนอผลงาน 
     1.5   จัดประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัตผิลงาน 
     1.6   น าผลคะแนนเข้าเสนอ กศจ.พิจารณาอนุมัตผิล 
     1.7  แจ้งผลการประเมินใหผู้้เสนอขอรับการประเมินทราบ 
     1.8  สรุปผลการประเมินของผู้น าส่งผลงาน 

1 ตุลาคม 2562 ถึง 
30 กันยายน 2563 

นางรัตตา บุญสงวนศร ี

    
 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  800,000 บาท   
    โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ที ่
ค าชี้แจง/รายการ การใช้
งบประมาณและทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย เงินสนับสนุน
จาก สพฐ. 

เงินนอก
งบ 

ประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
 
1 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
บุคคลภายนอก   
 ประชุมครั้งละ 1 กลุ่มสาระ 
- ประธาน  กลุ่มสาระ 1 คน 
- ผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกดั กลุ่มสาระ 2  

คน    
(ผู้ส่งผลงาน 140 คน)  

180,000     180,000  

 
2 ค่าอ่านผลงาน ผู้เสนอขอ 1 ราย 

 ต้องให้กรรมการอ่านผลงาน  3  คน 
ทุกกลุ่มสาระ คนละ 1,000 บาท 3 คน 
เป็นเงิน 

  
400,000 

 
  

    
400,000 

 

 
3 ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับกรรมการ     

 
  

 
180,000 

   
180,000 

 

 
4 ค่าอาหาร  อาหารว่าง เครื่องดื่ม ส าหรับ

กรรมการและเลขานุการ 8 คน  ส าหรับ
การประชุมจ านวน 30 ครั้ง 
-ค่าอาหาร มื้อละ 100 บาท เป็นเงิน 
-ค่าอาหารว่าง มื้อละ 35 จ านวน 2 มื้อ 
 เป็นเงิน 

 
 
 
 
 

 
 
 

24,000 
16,000 

 

   
 
 

24,000 
16,000 

 

 
 รวม 580,000 220,000   800,000   
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6.  การติดตามและประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
บุคลากรร้อยละ 70  ผ่านการประเมินเพ่ือให้มี
และเลื่อนวิทยฐานะในต าแหน่งที่สูงขั้น 
 

 แบบรายงาน ก.ค.ศ.11/1.1 
แบบรายงาน ก.ค.ศ.11/1.2 
และแบบอ่ืน ๆ ตามที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด 

ค าสั่งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 
รายงานประชุม กศจ. 
 
 
 

 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
 ปัจจัยความเสี่ยง   

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่พึงพอใจผลการประเมินและไม่
เข้าใจสาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์  

 
                   

          แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 -   ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินผลงานก่อนให้เข้าใจเกณฑ์การให้คะแนนอย่างชัดเจนและให้ 
เขียนข้อสังเกตและสาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาและชัดเจน 

 
 

+------------------------------------------------- 
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นายนิพนธ์   ก้องเวหาติ   
 

โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ชื่อโครงการ            พัฒนาศักยภาพครูเพ่ือการแนะแนวอาชีพ/การศึกษาต่อในสถานศึกษา 
และพัฒนาตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21/ทวิศึกษา                 

                              โครงการตามภารกิจ        โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน             พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    งบด าเนินงาน  
1.   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.  ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2.  สอดคล้องนโยบาย  สพฐ.  ที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
3.  สอดคล้องนโยบาย  สพม.9  ที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ                  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางธนวรรณพร  สังข์พิชัย , นางสาวอรสา  หนูมงกุฏ 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม      ต่อเนื่อง       โครงการใหม่   
       เพ่ือส่งเสริม   เพ่ือพัฒนา    เพ่ือแก้ปัญหา    
ระยะเวลาด าเนินงาน   มกราคม  – กันยายน  2563  
งบประมาณด าเนินการ   งบบริหาร สพม.9     จ านวน  36,000   บาท 
  
 
1.   หลักการและเหตุผล   
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กล่าวไว้ในบทน าว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่
เป้าหมายการเป็นประเทศที่ พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนั้น  
จึงจ าเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการ
พัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา  
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย   มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์  
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร
ยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้มีนโยบายในการพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษา            
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมแนะแนวตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสร้างความเข้มแข็ง 
ด้านงานแนะแนวในสถานศึกษา ซึ่งกิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์
สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมายวางแผนชีวิต ทั้งด้านการเรียนและด้านอาชีพ  
สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูเข้าใจและรู้จั กผู้เรียนทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ  
และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครอง ในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือการแนะแนวอาชีพ/การศึกษาต่อใน
สถานศึกษาและพัฒนาตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษารู้และเข้าใจในการด าเนินงานแนะแนวตามแนวทางทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21/ ทวิศึกษา 
2.2 เพ่ือพัฒนาครูแนะแนวในสถานศึกษาให้มีความรู้ที่หลากหลายในการด าเนินกิจกรรมแนะแนว พัฒนา

องค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลายในการด าเนินงานแนะแนวอาชีพ/การศึกษาต่อ และสร้างความเข้มแข็งด้านงาน  
แนะแนวในโรงเรียน 

 
 3.  เป้าหมาย 
      เชิงปริมาณ 

3.1  ผู้บริหาร ครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัด 61 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 122 คน  
       เชิงคุณภาพ 

3.2 ผู้บริหาร ครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานแนะแนวตามแนวทาง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21/ ทวิศึกษา  

 
4.  รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน  งบประมาณ 36,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

4. 

ประชุมวางแผน/แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือการ
แนะแนวอาชีพ/การศึกษาต่อใน
สถานศึกษาและพัฒนาตามแนวทาง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21/ทวิ
ศึกษา             

- ค่าอาหารกลางวัน/เครื่องดื่ม  
(20 คน x 170 บาท)     
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู
เพ่ือการแนะแนวอาชีพ/การศึกษาต่อใน
สถานศึกษาและพัฒนาตามแนวทาง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑/ทวิ
ศึกษา                 

- ค่าอาหารกลางวัน/เครื่องดื่ม  
(140 คน x 170 บาท)     
นิเทศ ติดตามการด าเนินงานแนะแนวใน
สถานศึกษา 

- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
( 8 ทีม x 950 บาท) 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 (120บาท x 10 คน) 
 สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 

มกราคม - กุมภาพันธ์ 63 
 
 
 
 
 

 
 

มีนาคม - เมษายน 63 
 
 
 
 
 
 
กรกฏาคม - สิงหาคม 63 

 
 
 
 
 

กันยายน 63 

 
 
 
 
 
 
 

3,400 
 
 
 
 
 
 

23,800 
 
 
 

7,600 
 
 

1,200 
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หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
5. การประเมินผล 

 
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1. 
 
 
 

2. 
 
 

ครูแนะแนวได้รับการพัฒนางานด้าน
แนะแนวในสถานศึกษาและสร้าง
ความเข้มแข็งด้านงานแนะแนวอาชีพ
ในสถานศึกษา ทุกคน                  
ครูแนะแนวมีสมรรถนะภาพ สามารถ
ปฏิบัติงานแนะแนวอาชีพและ
การศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.การสังเกต/สอบถาม 
2.การประเมิน 

1.แบบสังเกต 
2. แบบประเมิน 

 
 
6.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
            6.1. ครูแนะแนวได้รับความรู้ ความสามรถ และประสบการณ์อันจะเป็นแนวทางน าไปสู่                        
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  6.2  ครูแนะแนวอาชีพในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙  มีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา 
 
7.   การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
            ปัจจัยความเสี่ยง  

           - การเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจส่งผลในการปรับตัว  ในการน า
ความรู้ไปใช้ในการจัดการชั้นเรียน/กลุ่มผู้เรียน 

                
          แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 - แนะน าแนวทางในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยสอดแทรกในเนื้อหาการถ่ายทอด
ความรู้จากการบรรยาย/อบรมสัมมนา 

 
+------------------------------------------------- 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ชื่อโครงการ  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา)  
                เรื่องการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ ที่เน้นความแตกต่างตาม  
                พหุปัญญา (MI) ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการ 
                เรียนรู้แบบ Active Learning และ STEM Education 
      โครงการตามภารกิจ      โครงการตามยุทธศาสตร์  
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.  ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง   
                                                     การเรียนรู้ 
2. สอดคล้องกับนโยบาย  สพฐ.  ที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
3. สอดคล้องกับนโยบาย  สพม.9  ที ่3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
4. สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้น   ที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายปราโมทย์ เจตนเสน  
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม      ต่อเนื่อง  จากแผนงาน/โครงการ................................. 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   

 เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (เดือน ธ.ค. 2562-ก.ย. 2563) 
งบประมาณด าเนินการ    จ านวน -  บาท (ไม่ใช้งบประมาณ)   
 
1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
กล่าวไว้ในบทน าว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการ
เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วท่ีขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางรากฐาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง 
“คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย  
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม 
  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบริ
หารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความ
รับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการ
เรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีท่ีกล่าวมานั้น ผู้เสนอโครงการเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาให้ดีขึ้น จึงจัดท าโครงการนี้ 
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2. วัตถุประสงค ์
         2.1) เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพการเรียนรู้ตามแนว 
Active Learning อย่างเป็นระบบ 
         2.2) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนและผู้เรียน สู่ความเป็น Smart School อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นให้เป็น Smart City ต่อไป 
 

3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ  

ครูและบุคลากรทางกรศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพ ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบ่งสรุปย่อใช้เวลา  
1 วัน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยบุคลากรของกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระๆ ละ 2 คน  จ านวน 61 โรงเรียน 
รวม 976 คน แยกเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีจ านวน 512 คน จังหวัดนครปฐมจ านวน 464 คน 
 

     3.2 เชิงคุณภาพ  
           1) บุคลากรของกลุ่มสาระท้ัง 8 กลุ่มสาระ มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดหลักการตามนโยบายทางการศึกษา
ของรัฐบาลและตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 2) ครูผู้สอนสามารถน ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไป
พัฒนาและประยุกต์ให้ได้อย่างมีคุณภาพตรงตามความต้องการของมาตรฐานการศึกษาชาติ ด้วยการน ายุทธศาสตร์-
เทคนิควิธี-แนวคิด-ทฤษฎีการเรียนการสอนแนวใหม่ไปสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน 
   

4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 
 
ที ่

 
กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ว/ด/ป) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ธันวาคม 2562 
นายปราโมทย์ เจตนเสน 

2  ประชุมวางแผนคณะท างานจัดอบรม/ประสาน
วิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง 

ธันวาคม 2562 – 
มกราคม 2563 

นายปราโมทย์ เจตนเสน 
และคณะ 

3 จัดกิจกรรม/อบรมปฏิบัติการ ( 1 วัน ) 
1. ค่าอาหารกลางวัน  
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ  
3. ค่าสถานที่   

มกราคม – กุมภาพันธ์ 
2563 

นายปราโมทย์ เจตนเสน 
และคณะ 

4 นิเทศ ติดตาม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ 
ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน รวมจ านวน 5 คน 
 

พฤษภาคม – กรกฎาคม 
2563 

นายปราโมทย์ เจตนเสน 
และคณะ 

5 สรุปรายงาน 
- จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงาน  

กันยายน 2563 นายปราโมทย์ เจตนเสน
และคณะ 

 ฯลฯ   
 

 



 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาเขต 9  

 

 
167 

 

 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  -  บาท   
 

 
หมายเหตุ  ได้งบสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
 
6.  การติดตามและประเมินผล   

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          7.1) บุคลากรของกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดหลักการตามนโยบายทางการ
ศึกษาของรัฐบาลและตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 7.2) ครูผู้สอนสามารถน ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไป
พัฒนาและประยุกต์ให้ได้อย่างมีคุณภาพตรงตามความต้องการของมาตรฐานการศึกษาชาติ ด้วยการน ายุทธศาสตร์-
เทคนิควิธี-แนวคิด-ทฤษฎีการเรียนการสอนแนวใหม่ไปสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน               

 

8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 

 ปัจจัยความเสี่ยง   
 1) การเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจส่งผลในการปรับตัว  ในการน า

ความรู้ไปใช้ในการจัดการชั้นเรียน/กลุ่มผู้เรียน 
                

          แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1) แนะน าแนวทางในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยสอดแทรกในเนื้อหาการถ่ายทอด

ความรู้จากการบรรยาย/อบรมสัมมนา 
 

+------------------------------------------------- 
 

 
 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1) สามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนใน
ด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพการเรียนรู้
ตามแนว Active Learning อย่างเป็นระบบได้ 

  2)  สามารถเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียน  
       และผู้เรียน สู่ความเป็น Smart School   
       และน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น Smart  
       City ได้ 
 

สอบถาม/ประเมิน 
 
 
 
สอบถาม/ประเมิน 

แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
 
 
 
แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ชื่อโครงการ  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) เรื่องการยกระดับคุณภาพ 
                   ด้วยการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการค านวณ (Coding) ด้วยทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ  
   แบบ GPAS 5 Steps ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning   
      โครงการตามภารกิจ      โครงการตามยุทธศาสตร์  
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.  ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม 
           แห่งการเรียนรู้ 
2. สอดคล้องกับนโยบาย  สพฐ.  ที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
3. สอดคล้องกับนโยบาย  สพม.9  ที ่3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
4. สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้น   ที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุม่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายปราโมทย์ เจตนเสน  
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม      ต่อเนื่อง  จากแผนงาน/โครงการ................................. 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   

 เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (เดือน ธ.ค. 2562-ก.ย. 2563) 
งบประมาณด าเนินการ   จ านวน -  บาท  (ไม่ใช้งบประมาณ)   
 
1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กล่าวไว้ในบทน าว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่
เป้าหมายการเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วท่ีขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนั้น  
จึงจ าเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนา
และยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา  
มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย   มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์  
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษ
ท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม 
  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใ หม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทย
ตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ 
 จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีท่ีกล่าวมานั้น ผู้เสนอโครงการเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาให้ดีขึ้น จึงจัดท าโครงการนี้ 

       

โครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ 3.7 
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2. วัตถุประสงค ์
          เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ  
ให้ครูผู้สอนมีความพร้อม และสามารถจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ  

ครูและบุคลากรทางกรศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพ ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบ่งสรุปย่อใช้เวลา  
1 วัน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยบุคลากรของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระๆ ละ 2 คน  
จ านวน 61 โรงเรียน รวม 244 คน  
 

     3.2 เชิงคุณภาพ  
           ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติกิจกรรมและผ่านการประเมินผลในแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดได้  
 
4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 

 
ที ่

 
กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ว/ด/ป) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ธันวาคม 2562 นายปราโมทย์ เจตนเสน 

2  ประชุมวางแผนคณะท างานจัดอบรม/ประสาน
วิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง 

ธันวาคม 2562 – 
มกราคม 2563 

นายปราโมทย์ เจตนเสน 
และคณะ 

3 จัดกิจกรรม/อบรมปฏิบัติการ ( 1 วัน ) 
1. ค่าอาหารกลางวัน  
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ  
3. ค่าสถานที่   

มกราคม – กุมภาพันธ์ 
2563 

นายปราโมทย์ เจตนเสน 
และคณะ 

4 นิเทศ ติดตาม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ 
ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน รวมจ านวน 5 คน 
 

พฤษภาคม – กรกฎาคม 
2563 

นายปราโมทย์ เจตนเสน 
และคณะ 

5 สรุปรายงาน 
- จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงาน  

กันยายน 2563 นายปราโมทย์ เจตนเสน
และคณะ 

 ฯลฯ   

 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  -  บาท   
หมายเหตุ  ได้งบสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
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6.  การติดตามและประเมินผล   

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติกิจกรรมและผ่านการประเมินผลในแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดได้              

 

8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 

 ปัจจัยความเสี่ยง   
 การเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจส่งผลในการปรับตัวในการน าความรู้ไปใช้

ในการจัดการชั้นเรียน/กลุ่มผู้เรียน 
             

          แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  แนะน าแนวทางในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยสอดแทรกในเนื้อหาการถ่ายทอดความรู้  

จากการบรรยาย/อบรมสัมมนา 
 
 

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

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ครูสามารถเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณ มีความพร้อม และสามารถจัดการเรียนรู้สาระ
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอบถาม/ประเมิน 
 
 
 
 

แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

โครงการ           ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
                               (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.  ที่ 3 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
2.  สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ที่ 3 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคงของมนุษย์และของชาติ 
3.  สอดคล้องนโยบาย  สพม.9.  ที่ 3 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคง 
4.  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่  ที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางศศิธร ศรีพรหม 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม    / ต่อเนื่อง  จากโครงการ....................................................... 
      ใหม่  /  เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ( ธันวาคม 2562 – เมษายน 2563) 
งบประมาณด าเนินการ   197,890   บาท    
 
 

1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
  นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  มุ่งเน้นให้มีการเร่งรัดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542   
มาตรา 47   ที่ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก  
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงเป็นกระบวนการและวิธีการเพ่ือให้ได้ตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการจัด
การศึกษา   
   จากนโยบายดังกล่าว  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.  
ได้ร่วมมือกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ปีการศึกษา 2562  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ขึ้น  เพ่ือให้ได้ทราบผลการประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จของผู้เรียน และใช้เป็น
ข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาโดย
ก าหนดเป้าหมายให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ซึ่งการที่
จะด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น สถานศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาอย่างตลอดแนว ทั้งในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล ซึ่งจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตลอดจน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจะได้น าผลที่ได้ไป
ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติต่อไป 
 
 

โครงการกลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ 3.8 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น 
                มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จากการทดสอบ 
                ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ในกลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
          2.2 เพ่ือส่งเสริมระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ 
                 หนว่ยงานและสถานศึกษาในสังกัดโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
 2.3  เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรที่รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลของโรงเรียนในด้านการวัดและ 
                  ประเมินผล 
 2.3  เพ่ือส่งเสริมสร้างเข้าใจในการน าสารสนเทศข้อคะแนนทดสอบระดับชาติไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 
3.  เป้าหมาย 
 โรงเรียนใน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทุกโรงเรียน  
           3.1 เชิงปริมาณ                                    ครูโรงเรียน จ านวน 61 แห่ง 
3.2 เชิงคุณภาพ 
         1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ทุกโรงเรียน จ านวน 61 แห่ง 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 หรือในระดับ L1 
         2.ครูมีความรู้ความเข้าใจระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผล
สัมฤทธิผลของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
         3.ครูที่รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านการวัดและ ประเมินผล 
         4.ครูมีเข้าใจในการน าสารสนเทศข้อคะแนนทดสอบระดับชาติไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
4.  กิจกรรมและผลการด าเนินการ 

    กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนาตนเอง 
                      ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหาร รองวิชาการ ครู ครูผู้รับผิดชอบวัดผล ครูผู้ประสานงาน 
O-NET เพ่ือก าหนด จุดพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องตัวชี้วัดที่ต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน  จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ O-NET ของปีการศึกษา 2561 
    กิจกรรมที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การสร้างเครื่องมือประเมินตามแนว PISA 
                   และ การสร้างแบบวัดระดับคิดวิเคราะห์ และการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 
                   ในการวัดและประเมินผล 
    กิจกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลากรงานทะเบียน-วัดผล 
                4.1 สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูทะเบียน-วัดผลทุกโรงเรียน เกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน
การศึกษาตามหลักสูตร 
                4.2 ฝึกปฏิบัติการกรอกข้อมูลพื้นฐานผลการเรียนของนักเรียนด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศ
สถานศึกษาSGS เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีรูปแบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
 
กิจกรรมที่ 4 นิเทศการจัดการระบบการวัดและประเมินผล 
                นิดเทศติดตามโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

     กิจกรรมที่ 5 จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ปีการศึกษา 2562   
กิจกรรมที่ 6 รางวัลประกาศเกียรติคุณ 
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             6.1 ส่งเสริม สนับสนุน ครูที่มีรูปแบบการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้หลัก โดยมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร 
            6.2 ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียน/สหวิทยาเขตท่ีจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 (O-NET) ในปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
              6.2.1 โล่รางวัล จ านวน 30 รางวัล 
              1) โรงเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์สูงสุดในแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 5 กลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ ต่อระดับชั้น รวม 16 รางวัล 
              2) โรงเรียนที่มีผลพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงสุดในภาพรวมต่อระดับชั้นตามขนาด 
โรงเรียน (เล็ก กลาง ใหญ่) ขนาดละ 2 รางวัล รวม 12 รางวัล 
             3) สหวิทยาเขตที่มีผลคะแนน (O-NET) รวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีผลพัฒนาการสูงสูดใน
ภาพรวมต่อระดับชั้น (ม.3, ม.6) ระดับชั้นละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล 
             6.2.2 เกียรติบัตร 
            1) โรงเรียนที่มีผลคะแนน (O-NET) รายกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับชาติ ชั้น ม.3, ม.6 
            2) โรงเรียนที่มีผลคะแนนพัฒนาการแต่ละรายมาตรฐานสูงขึ้น ในระดับ L1 
 

กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 

 
  กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนาตนเอง 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหาร รองวิชาการ ครู ครูผู้รับผิดชอบ
วัดผล ครูผู้ประสานงาน 
O-NET เพ่ือก าหนด จุดพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  จาก
คะแนนผลสัมฤทธิ์ O-NET ของปีการศึกษา 2561 

ธันวาคม2562-
มกราคม 2563 

ศน.ดวงพร 
ศน.ศศิธร 
โรงเรียน 

2     กิจกรรมที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การสร้าง
เครื่องมือประเมินตามแนวPISA    และ การสร้างแบบวัดระดับคิด
วิเคราะห์ และการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ในการวัดและ
ประเมินผล 

กุมภาพันธ์ 2563 ศน.ดวงพร 
ศน.ศศิธร 
โรงเรียน 

3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลากรงานทะเบียน-วัดผล 
                3.1 สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูทะเบียน-วัดผล
ทุกโรงเรียน เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตร 
                3.2 ฝึกปฏิบัติการกรอกข้อมูลพื้นฐานผลการเรียนของ
นักเรียนด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศสถานศึกษาSGS เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมีรูปแบบการวัดและประเมินผลในชั้น
เรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

มีนาคม 2563 ศน.ดวงพร 
ศน.ศศิธร 
โรงเรียน 

 

4 
 
 
5 

กิจกรรมที่ 4 นิเทศการจัดการระบบการวัดและประเมินผล นิดเทศ
ติดตามโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 
กิจกรรมที่ 5จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปี
การศึกษา 2562 

ธันวาคม2562–
สิงหาคม2563 

ศน.ดวงพร 
ศน.ศศิธร 
โรงเรียน 
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6 กิจกรรมที่ 6 รางวัลประกาศเกียรติคุณ 
             6.1 ส่งเสริม สนับสนุน ครูที่มีรูปแบบการสอนที่สามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก โดย
มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร 
            6.2 ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียน/สหวิทยาเขตท่ีจัด
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ในปีการศึกษา 
2562 ดังนี้  5.2.1 โล่รางวัล จ านวน 30 รางวัล 
              1) โรงเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์สูงสุดในแต่กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่อระดับชั้น รวม 16 
รางวัล 
              2) โรงเรียนที่มีผลพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงสุดใน
ภาพรวมต่อระดับชั้นตามขนาดโรงเรียน (เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่
พิเศษ) ขนาดละ 2 รางวัล รวม 12 รางวัล 
             3) สหวิทยาเขตท่ีมีผลคะแนน (O-NET) รวม 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ที่มีผลพัฒนาการสูงสูดในภาพรวมต่อระดับชั้น (ม.3, ม.6) 
ระดับชั้นละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล 
             6.2.2 เกียรติบัตร 
            1) โรงเรียนที่มีผลคะแนน (O-NET) รายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สูงกว่าระดับชาติ ชั้น ม.3, ม.6 
            2) โรงเรียนที่มีผลคะแนนพัฒนาการแต่ละรายมาตรฐาน
สูงขึ้น ในระดับ L1 

มีนาคม - เมษายน 
2563 

ศน.ดวงพร 
ศน.ศศิธร 
โรงเรียน 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ สพม.9 จ านวน       197,890  บาท / งบ สพฐ. /งบภายนอก 
 

ที่ กิจกรรม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม งบประมาณ
อ่ืนๆ 

รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ผู้บริหาร /รอง
วิชาการ /ครู /ครูผู้รับผิดชอบ
วัดผล/ ครูผู้ประสานงาน 2 
จังหวัด  
-โรงเรียนละ 2 คน= 122 คน 
-ศน .10 คน รวม 132 คน 
 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         
132x70=9,240 บาท 
 

-ค่าอาหาร 
  132x100=13,200 บาท 
 

-ค่าสถานที่ 2,000 บาท 

  

 

 

 
 

9,240 
 

13,200 
 

 

2,000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,440 

  
 

 

 

 

 

 

 

24,440 
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2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ การสร้าง
เครื่องมือประเมินตามแนว
PISA    และ การสร้างแบบวัด
ระดับคิดวิเคราะห์ และการ
พัฒนานวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยี ในการวัดและ
ประเมินผล 
-โรงเรียนละ 3 คน= 183 คน 
-ศน .10 คน รวม 193 คน 
 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         
193x70=13,510 บาท 
 

-ค่าอาหาร 
  193x100=19,300 บาท 
 

-ค่าสถานที่ 2,000 บาท 
 

-ค่าตอบแทนวิทยากร 
 4x1,200x6 = บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,510 
 

19,300 
 
 

2,000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63,610 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63,610 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลากร
งานทะเบียน-วัดผล 
-โรงเรียนละ 2 คน= 122 คน 
-ศน .10 คน รวม 132 คน 
 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         
132x70=9,240 บาท 
 
-ค่าอาหาร 
  132x100=13,200 บาท 
 
-ค่าสถานที่ 2,000 บาท 
 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
 2x1,200x6 = บาท 
 
 

กิจกรรมที่ 4 นิเทศการจัดการ
ระบบการวัดและประเมินผล 
นิดเทศติดตามโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 
 

 

 

 

 

 

 

14,400 
 

 

 
 
 
 
 

9,240 
 

13,200 

 

2,000 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38,840 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบนอก 
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38,840 
 
 

ใช้งบ
โครงการ

นิเทศ 
สทศ.

จัดสรร 
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5 
 
 
 
6 

กิจกรรมที่ 5จัดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET)ปีการศึกษา 2562 
 
จัดท าเอกสารสรุปรายงานการ
สอบO-NET ปีการศึกษา 
2562(200X90) 
 
กิจกรรมที่ 6 มอบรางวัล
เกียรติคุณ 
 
-โล่รางวัล 30 รางวัล 
(30X1000) 
-เกียรติบัตร 300 ใบ 
(300X30) 
-กรอบเกียรติบัตร 70 อัน 
(70X200) 
 

รวม 

 

 
 

18,000 

 

 

 

30,000 

9,000 

14,000 

 

197,890 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,000 
 
 
 

53,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

197,890 

 
 
 
 
 
 

18,000 
 
 
 

53,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

197,890 

หมายเหตุ ; ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6.ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
๑ ธันวาคม2562   - 30 เมษายน  2563  

7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง   
 1) งบประมาณไม่เพียงพอ  
 2) เวลาในการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
           3) ภาระงานผู้รับผิดชอบโครงการมาก ด าเนินการไม่ทัน 
          แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1) การสนับสนุนงบประมาณจากเงินนอกงบประมาณ 
 2) ยืดหยุ่นเวลาตามความเหมาะสม       
 

------------------------------------------------- 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ชื่อโครงการ   ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร 
                                                    ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ผู้มีผลงานดีเด่น 
       โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   งบด าเนินงาน 
1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.  ที ่3 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
2.  สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ที่ 3 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคงของมนุษย์และของชาติ 
3.  สอดคล้องนโยบาย  สพม.9  ที่ 3 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคง 
4.  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่  ที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวมัณฑนา  เพ็ชร์ภักดี 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม    O ต่อเนื่อง  จากแผนงาน/โครงการ................................. 
     O ใหม่  O  เพ่ือส่งเสริม  O  เพ่ือพัฒนา O  เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   วันที่ พฤศจิกายน 2562  – มกราคม  2563 
งบประมาณด าเนินการ     
 
1.  หลักการและเหตุผล  /ที่มาของโครงการ 

     พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ก าหนด ให้มีการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  มาตรา 75 ก าหนดว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์   ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการ และหน่วยงาน
การศึกษา ด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี 
              ดังนั้นเพ่ือสร้างขวัญ และก าลังใจส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติดี
และปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตั้งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความอุตสาหะ เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณชน  และเพ่ือให้ได้รับบ าเหน็จความดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  รวมทั้งเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ผู้มีผลงานดีเด่น  ขึ้น 

  2.  วัตถุประสงค ์
                  2.1  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติ
ตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์                                     
                  2.2  เพื่อสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพ 
                  2.3  เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี เสริมสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพ 
                  2.4  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้ตั้งมั่นการปฏิบัติราชการด้วยความอุตสาหะ 
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

                    2.5  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับบ าเหน็จความดีในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ   

โครงการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ 3.9 
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   3.  เป้าหมาย    
            3.1.เชิงปริมาณ  
                3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีความ
ประพฤติดีและปฏิบัติตนตาม มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ร้อยละ 15 ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในวันคร ู
ปี 2563   

         3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีผลงาน 
ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ   
          3.3.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า ที่ปฏิบัติหน้าที่จนเกษียณอายุ
ราชการ ปี พ.ศ. 2563 จ านวน  150  คน  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

      3.2 เชิงคุณภาพ 
         3.2.1   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และหน่วยงานทางการศึกษา    

ได้รับการยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติเป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชน  
                    3.2.2    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า  มีความภาคภูมิใจ มีขวัญและ

ก าลังในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
 
4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการคัดเลือก “ครูดีเด่น” เพื่อ

ยกย่องเชิดชูเกียรติใน “วันครู              
ปี 2563” 

1 พฤศจิกายน  2562 – 
30 มกราคม 2563 

นางสาวมัณฑนา  เพ็ชร์ภักดี 

 1.1 ประชุมคณะกรรมการจัดท า
หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก 

  

 1.2 แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกไป
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเพ่ือให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก 

  

 1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
คัดเลือกผลงาน 

  

 1.4 ประกาศผลการคัดเลือก จัดท า
วุฒิบัตร/โล่ ให้กับข้าราชการที่ได้รับ
การคัดเลือกครู และจัดพิธีมอบเกียรติ
บัตร/โล่ ในงานวันครู ปี 2563 

  

 1.5 สรุปรายงานผล   
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2 กิจกรรมการสรรหาหรือคัดเลือก

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
เพื่อให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 

1 พฤศจิกายน  2562 – 
30 กันยายน 2563 

นางสาวมัณฑนา  เพ็ชร์ภักดี 

   - รางวัล “ครูดีเด่น”  เพ่ือยกย่อง    
เชิดชูเกียรติใน “วันครู ปี 2563” 

  

 - รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น   
 - รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่  

  กระทรวงศึกษาธิการ 
  

 - รางวัล  OBEC AWRDS   
 - รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น    
 - รางวัลครูดีในดวงใจ   
 - การพิจารณาผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชู

เกียรติครูอาวุโส 
  

 - รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระ   
 - รางวัลคุรุสดุดี   
 - รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษารางวัลคุรุสภา 
  

 - รางวัลพระพฤหัสบดี   
 - รางวัลเสมาพิทักษ์   
 2.1 แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกไป

โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเพ่ือให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก 

  

 2.2 แต่งตั้งคณะการการด าเนินการ
คัดเลือกผลงาน 

  

 2.3 ประกาศผลการคัดเลือก และส่งผล
การคัดเลือกและผลงานไปหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  

 2.4 จัดพิธีมอบเกียรติบัตร/โล่ ให้กับผู้
ได้รับรางวัล ในโอกาสอันควร 

  

 2.5 สรุปรายงานผล   
 



 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาเขต 9  

 

 
180 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุ
ราชการ ปี พ.ศ.2563 

สิงหาคม – กันยายน 2563 นางสาวมัณฑนา  เพ็ชร์ภักดี 
และคณะ 

 3.1 ส ารวจข้อมูลมูลผู้เกษียณอายุ 
ราชการประจ าปี พ.ศ.2563                   

  

 3.2 จัดท าเกียรติบัตรและจัดหาของที่
ระลึก 

  

 3.3 *จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ   

 3.4 สรุปและประเมินผลกิจกรรม   

หมายเหตุ  ก าหนดวัน เวลา จัดกิจกรรม และสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 109,500.- บาท (หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)   
โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ที ่ ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมการคัดเลือก “ครูดีเด่น” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ในวันครู ปี 2563 
 1.1 ด าเนินการคัดเลือก “ครูดีเด่น”  

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ส าหรับคณะกรรมการ 
คัดเลือก  

- - - - 

 1.2  มอบเกียรติบัตร/โล่ให้กับผู้รับรางวัล 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าเกียรติบัตร  
- ค่ากรอบเกียรติบัตร และค่าโล่รางวัล 

- - - - 

             รวมกิจกรรมที่  1 - - - - 
         หมายเหตุ กิจกรรมที่ 1 ใช้งบประมาณท่ีได้รับจาก คุรุสภาจังหวัด 
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ที ่ ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

2 กิจกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น 
เป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ส าหรับการประชุมคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก                           
รางวัลต่าง ๆ  จ านวน 10 ครั้ง  เฉลี่ยครั้งละ 300 บาท   

 3,000  3,000 

 2.2 จัดส่งผลการคัดเลือกและผลงานไปหน่วยงานที่ 
      เกี่ยวข้อง 

    -       -     -      - 

              รวมกิจกรรมที่ 2  3,000  3,000 
3 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุ

ราชการ ปี พ.ศ.2563 
 3.2 ค่าจัดพิมพ์เกียรติบัตร  จ านวน 150  แผ่น ๆ ละ 

       10 บาท 
 1,500  1,500 

 3.3 ค่ากรอบใบเกียรติบัตร จ านวน 150 ชิ้น ๆ ละ 
      200 บาท 

 30,000  30,000 

 3.4 ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกเพ่ือมอบให้ข้าราชการ 
      ครูและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ        
      จ านวน 150 ชิ้น ๆ ละ 500 บาท 

 75,000  75,000 

             รวมกิจกรรมที่ 3  106,500  106,500 
 
6.  การติดตามและประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ในสังกัด  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ             
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
 

2. ร้อยละข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการ  ยกย่อง  เชิดชูเกียรติ                
เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่เคารพยกย่องแก่ศิษย์
และบุคคลทั่วไป    

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ได้รับความภาคภูมิใจมีขวัญและก าลังใจใน
การฏิบัติงาน  

รายงาน  
 
 
 

การประเมิน 
 
 
 
 

การประเมิน 
 

แบบรายงาน 
 
 
 

แบบประเมิน 
 
 
 
 

แบบประเมิน 
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7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
                  2.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างฯ ที่ได้ปฏิบัติหน้าทีจ่นเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2563   ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่
ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม                                   
                  2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจที่ดี  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น
เตม็ก าลังความสามารถ  

                    2.3  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ฯ มีความภาคภูมิใจ มีขวัญและก าลังใจ
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  

8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง   
          การสรรหาหรือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ต้องมีการก าหนด
หลักเกณฑ์วิธีการและหรือกระบวนที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกอย่างเสมอ
ภาค  และได้รับการพิจารณาผลงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
ก าหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกที่ชัดเจน มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินการคัดเลือกอย่าง

ทั่วถึง รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการด าเนินการพิจารณาคัดเลือกอย่าง
โปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
 
 

------------------------------------------------- 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   งบด าเนินงาน 
1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.  ที ่3 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
2.  สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ที่ 3 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคงของมนุษย์และของชาติ 
3.  สอดคล้องนโยบาย  สพม.9  ที่ 3 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคง 
4.  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่  ที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวมัณฑนา  เพ็ชรักดี 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม     ต่อเนื่อง  จากแผนงาน/โครงการ................................. 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
งบประมาณด าเนินการ   200,000.-   บาท    
 
 

1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่หน้าที่ในการจัดท านโยบาย แผนพัฒนา และ
มาตรฐานการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ  ในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2562-2580) ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ก าหนดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
ทั้งระบบ  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้พัฒนาตนเองตามความต้องการ
และตรงตามศักยภาพในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้รู้เท่าทันต่อโลกในยุค
แห่งการเปลี่ยนแปลง และยุค Thailand 4.0  
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  
 ด้งนั้น เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9  ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ช่วย บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ลูกจ้างประจ า ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่หลักส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้  
มีความเข้าใจ มีทักษะประสบการณ์ และมีทัศนคติทีดีต่อการปฏิบัติงาน สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพทั้ง
ระบบ และท างานแบบมืออาชีพ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น 
  
 
 
 
 

โครงการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ 3.10 
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2. วัตถุประสงค ์
 2.1) เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งมีความรู้ ความเข้าใจ   มีทักษะ
และทัศนคติที่ดี ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 2.2) เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
  2.3) เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง ได้ศึกษาเรียนรู้ แบบอย่างของ
วิธีการปฏิบัติงานที่ประสบผลส าเร็จ และมีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ขององค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ 
 2.4) เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง ได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม และมี ความโปร่งใส                 
โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และหลักธรรมาภิบาล  สามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ปฏิบัติงานด้านการ
จัดการศึกษา ได้อย่างเหมาะสม 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ  
 1)  ผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน    95 คน 
 2)  ครูผู้ช่วย       จ านวน  200 คน 

3)  บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน    50 คน  
4)  ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว     จ านวน  120 คน 

      
3.2 เชิงคุณภาพ  
           1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ทุกต าแหน่ง มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ  
มีทัศนคติที่ดี มีศักยภาพตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และมี
ความโปร่งใส โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และหลักธรรมาภิบาล สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษา     

4.  กิจกรรม และการด าเนินการ  

 
ที ่

 
กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ว/ด/ป) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563 

นางสาวมัณฑนา  เพ็ชร์ภักด ี

2 พัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย 1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563 

 

3 พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563 

 

4 พัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจ า 1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563 

 

หมายเหตุ   รายละเอียดกระบวนการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม จะแสดงไว้ ในการขออนุมัติด าเนินการ 
                กิจกรรมในแต่ละกิจกรรมต่อไป 
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 5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น    200,000.- บาท   

 

ที ่ ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา     
2 พัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย     
3 พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    

4 พัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจ า     
รวมทั้งสิ้น 20,000 160,000 20,000 200,000 

 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6.  การติดตามและประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1) ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
2) ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
3) ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญ ก าลังใจ และมีความสุขใน
การปฏิบัติงาน 

สอบถาม/ประเมิน 
 
 
สังเกต/สัมภาษณ์/สอบถาม/
ประเมิน 
 
สังเกต/สัมภาษณ์/สอบถาม/
ประเมิน 

แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
 
 
แบบสังเกต/แบบจดบันทึก/แบบ
ประเมิน/แบบสอบถาม 
 
แบบสังเกต/แบบจดบันทึก/แบบ
ประเมินสอบถาม 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งมีความรู้ ความเข้าใจ  มีทักษะ 

และทัศนคติ ที่ดีต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 7.2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับนโยบาย
ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถน านโยบายไปปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

  7.3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง สามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษา
เรียนรู้ แบบอย่างของวิธีการปฏิบัติงานที่ประสบผลส าเร็จและมีความเป็นเลิศ ขององค์กรหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ   
ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ   
                     7.4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง ได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงาน  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีความโปร่งใส  ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักธรรมาภิบาล  สามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ปฏิบัติงานได้การศึกษาได้มี
ประสิทธิภาพส่งผลดีต่อการจัดการศึกษา 

------------------------------------------------- 
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 โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ชื่อโครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาท่ีสาม ( ภาษาจีน ) 
      โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.  ที่ 3 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
2.  สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ที่ 3 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคงของมนุษย์และของชาติ 
3.  สอดคล้องนโยบาย  สพม.9.  ที่ 3 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคง 
4.  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพ้ืนที่  ที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางดวงพร อายุการ 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม    ต่อเนื่อง  จากแผนงาน/โครงการ................................. 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม   เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
งบประมาณด าเนินการ   งบประมาณท้ังสิ้น 30,000 บาท    
 
 
1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.)ได้ก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ เพ่ือคนไทยใน
อนาคตต้องมีความพร้อมทั้ง กาย ใจ สติปัญญา มีการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มี
วินัยและเป็นพลเมืองดีต่อชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21  และมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3  สู่ความเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙  จึงได้จัดท าโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันที่บ่งบอก
ทักษะการใช้ภาษาท่ีสาม เพ่ือการสื่อสาร (ภาษาจีน) ในปีการศึกษา 2563 นี้ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างความตระหนักและแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นการพัฒนาการจัด
การศึกษา   
 2.2 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างเป็นระบบ 
 2.3 เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practices ) 
 

3. เป้าหมาย 
     3.1 ด้านปริมาณ 
 -โรงเรียนที่เปิดสอนวิชาภาษาจีน เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
     3.2 ด้านคุณภาพ 
 -โรงเรียนที่เปิดสอนวิชาภาษาจีน แนวทางการพัฒนาและวางระบบร่วมกัน ร้อยละ 100 
 
 

โครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ 3.11 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน    
 

ที ่ กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

1 ประชุมวางแผนพัฒนา ฯ ผู้รับผิดชอบภาษาจีนในโรงเรียนที่เปิด
สอน 

เมษายน-มิถุนายน 
 2563 

 

2. กิจกรรมคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practices ) 
 
 

 กรกฎาคม-กันยายน 
2563 

 

 

 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณ 30,000 บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่ ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ประชุมวางแผนพัฒนา ฯ ผู้รับผิดชอบภาษาจีนในโรงเรียนที่
เปิดสอน 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 20 คน 1 
วัน ( 2X35X20X1) = 1,400 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 20 คน 1 ครั้ง ( 
1X100X20X1) = 2,000 บาท 
-ค่าเอกสารการประชุม กระดาษ A 4 จ านวน 5 รีมๆละ 
120 บาท = 600 บาท 

  
 
1,400 
 
2,000 

 
 
 
 
 
 
600 

6,000 
 
 
 
 

2. กิจกรรมคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practices ) 
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 5 คนๆละ 600 บาท 
=3,000 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน 
 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 1 วัน ( 2X35X80X1) = 4,900 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 80 คน 1 ครั้ง    
(1X100X80X1) = 8,000 บาท 
- ค่าจัดท ารางวัล( Best Practices )และเกียรติบัตร 
ผู้เข้าร่วมประกวด = 7,000 บาท 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
-ค่าวัสดุ 

  
 
 
5,600  
 
 
8,000 
 
7,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,400 

26,000 

 รวมทั้งสิ้น  24,000 6000 30,000 
 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6.  การติดตามและประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ที่เปิดสอนภาษาจีน ร่วม
กิจกรรมตามโครงการ ฯ 

-รายงานโครงการ แบบส ารวจความพึง
พอใจ 

2. ครูผู้สอนร้อยละ 80 ที่สอนภาษาจีนมีนวัตกรรมการ
สอน 

นิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน แบบประเมินการนิเทศ 

3. สถานศึกษาที่เปิดสอนภาษาจีนร้อยละ 80 มีนวัตกรรม
ในการบริหารจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา 

นิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน แบบประเมินการนิเทศ 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practices ) วิชา
ภาษาจีนของสถานศึกษาในสังกัด  

7.2 สถานศึกษาได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง ส่งผลให้มีคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามจุดเน้น
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสพฐ.  
8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง   

3. การจัดกิจกรรมอาจมีความคลาดเคลื่อนของห้วงเวลาและความพร้อมของครูผู้สอน 
4. สถานศึกษาและครูผู้สอนอาจไม่ให้ความส าคัญต่อกิจกรรม 

          แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
2. ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
3. ด าเนินการ นิเทศ ติดตามอย่างทั่วถึง 

 
------------------------------------------------- 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ชื่อโครงการ    การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจ   
                                                    และพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online 
      โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   งบด าเนินงาน 
1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.  ที่ 3 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
2.  สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ที่ 3 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคงของมนุษย์และของชาติ 
3.  สอดคล้องนโยบาย  สพม.9.  ที่ 3 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคง 
4.  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพ้ืนที่  ที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาว มัณฑนา  เพ็ชร์ภักดี  
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม     ต่อเนื่อง  จากแผนงาน/โครงการ.............-.................... 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (เดือน พฤศจิกายน – เมษายน) 
งบประมาณด าเนินการ   10,000.- บาท 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 

     กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่มีบทบาทส าคัญในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน และเนื่องจากข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจะต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตนเอง  หรือพัฒนา
เพ่ือการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ การพัฒนาเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่งหรือเปลี่ยนสายงานใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก าหนด ซึ่งท าให้ข้าราชการครูไม่สามารถปฏิบัติงานการสอนในช่วงดังกล่าวได้ ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้อย่างเต็มเวลา เต็มหลักสูตรและเต็มศักยภาพ  

 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบใหม่เป็น "การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
ยึดภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน  ด้วยระบบออนไลน์ (Teachers and Educational Personnel 
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors : TEPE Online)" ซึ่งเป็นกระบวน
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบของการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุก
เวลา ตามความต้องการและความสนใจของตนเอง อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณของทางราชการ  และเป็นการ
คืนครูสู่ห้องเรียน คืนเวลาปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการครู  ให้สามารถหน้าที่จัดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มเวลาและมี
ประสิทธิภาพ     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ  TEPE Online จึงสนับสนุนให้       
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการในสังกัด ได้รับโอกาสในการพัฒนา และสามารถปฏิบัติงานการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

โครงการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ 3.12 
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2. วัตถุประสงค ์
        2.1) เพ่ือพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งคร ู
  2.2) เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น  

วิทยฐานะช านาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ 
           2.3) เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีโอกาสได้รับการพัฒนางานในหน้าที่โดยทั่วถึง

และเท่าเทียมกันตามศักยภาพโดยไม่ทิ้งห้องเรียน                  
  2.4) เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูให้สามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวาง

แผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 
  2.5) เพื่อพัฒนาข้าราชการครูให้สามารถน าเสนอแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม และการใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ได้รับการพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู,  พัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็น วิทยฐานะช านาญการพิเศษ และพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน 2 รอบ  ผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 200 คน  
     3.2 เชิงคุณภาพ  
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึ กษา             
เขต 9 สามารถน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนา ด้วยระบบ  TEPE Online ไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนางาน  ในหน้าที่ 
พัฒนานวัตกรรม เพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานเป็นเครือข่าย ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนหรือการพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
 

4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 

 
ที ่

 
กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ว/ด/ป) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ส ารวจจ านวนข้าราชการครู ที่ประสงค์ เข้า
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ 
TEPE Online 

พฤศจิกายน 2562 – 30 
กันยายน 2563  

นางสาวมัณฑนา 
        เพ็ชร์ภักดี 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร ,คณะกรรมการ
กลุ่ม PLC, คณะกรรมการประเมินผล และ             
ผู้ดูแลระบบ  

 
 

3 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพัฒนาฯและ      
จัดกลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนา ในระบบ 
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ที ่

 
กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ว/ด/ป) 

ผู้รับผิดชอบ 

4 ประชุมคณะกรรมการ  PLC, ประเมินผล, และ 
ผู้ดูแลระบบ เพื่อเตรียมการพัฒนาในระบบ 

 นางสาวมัณฑนา 
          เพ็ชร์ภักดี 

5 ด าเนินการพัฒนาในระบบ  TEPE Online 
5.1 หลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนา                   
      อย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 

 
 

 5.2 หลักสูตรพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน  
       เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  

 
 

 5.3 หลักสูตรพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน 
       เป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 
 

6 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบกลุ่ม หลักสูตร 
พัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น                
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  

 
 

7 สรุปและประเมินผล   
 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น    10,000.- บาท 
 

ที ่ ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ส ารวจจ านวนข้าราชการครู ที่ประสงค์ เข้าพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ  TEPE Online 
- - - - 

2 ประชุมคณะกรรมการ  PLC, ประเมิน ผล, และ ผู้ดูแลระบบ 
เพ่ือเตรียมการพัฒนาในระบบ 

- - - - 

3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับการจัดประชุม/อบรม - - 400.- 400.- 

4 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบกลุ่ม หลักสูตร พัฒนาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  (2 ครั้ง) 

    

  1) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 100  บาท/คน           

  2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน 2 มื้อๆ ละ           
    35  บาท/คน  

    

 3) ค่าตอบแทนวิทยากร   จ านวน 4 คน   (2 ครั้ง)                     
คนละ 1200บาท   (1200 x 4 x 2) 

9,600.-   9,600.- 

5 สรุปและประเมินผล - - - - 

 รวมทั้งสิ้น 9,600.- - 400.- 10,000 
 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6.  การติดตามและประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.  ร้อยละ 100 ของร้อยละของผู้เข้ารับ
การพัฒนา ในระบบ TEPE Online             
เข้ารับการพัฒนาตามโครงการ 
2. ร้อยละ 80 ของครูที่เข้ารับการอบรม 
ผ่านการพัฒนา และสามารถน าความรู้ที่ได้
ไปพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

1. ผู้เข้ารับการพัฒนาทดสอบก่อน
พัฒนาในระบบ TEPE Online 
 

2. คณะกรรมการตรวจผลงานและ
ประเมินผลงาน ของผู้เข้ารับการพัฒนา 
ซึ่งส่งผลงานตามเนื้อหาและ          เข้า
กลุ่ม PLC  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   

3. ผู้เข้ารับการพัฒนาทดสอบหลังการ
พัฒนาในระบบ TEPE Online 

แบบทดสอบ 
 
 
แบบประเมิน 
ในระบบ TEPE Online 
 
 
แบบทดสอบ 

 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
             ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้รับการพัฒนาทางระบบ 
Online โดยไม่ต้องใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอน  และสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนา ไปใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนางานในหน้าที่  พัฒนานวัตกรรม เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  

 
             

8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง   
 - 

                

          แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 - 
 

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



 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาเขต 9  

 

 
193 

 

 
 
 

 โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ชือ่โครงการ      พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ 
     และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี 

                        โครงการตามภารกิจ                  โครงการตามยุทธศาสตร์  
แผนงาน             พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
1. สอดคล้องยุทธศาสตร์ ศธ.    ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                                         ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
                                         ที ่5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. สอดคล้องนโยบาย สพฐ.    ที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
                                         ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
                                                และการลดความเหลี่อมล้ าทางการศึกษา 
                                         ที ่5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. สอดคล้องนโยบาย สพม.9   ที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมของทรัพยากรมนุษย์ 
                                              4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการ 
                                                 ทางการศึกษา 
                                              5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่ ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรสูค่วามเป็นเลิศ ตวัชี้วดัที่ 1 การบริหารจดัการที่ดี                      
กลุ่มที่รับผิดชอบ            กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน์  และนางสาวอรสา หนูมงกุฏ 
ลักษณะของโครงการ        โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่   
                                 เพ่ือส่งเสริม           เพ่ือพัฒนา      เพ่ือแก้ปัญหา    
ระยะเวลาด าเนินการ      ระหว่างเดือน ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563 
งบประมาณด าเนินการ  งบ สพม.9  จ านวน  90,000 บาท  

1. หลักการและเหตุผล   

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561- 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 -2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0  

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ท าหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพ
และหน้าที่ของตนโดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือผู้อ านวยการการจัดการเรียนรู้ ท าหน้าที่
กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธี จัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  

โครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ 3.13 
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ทั้งนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องพัฒนาตนเองผ่านระบบ 0nline และแบบ Face – to – Face 
Training ได้ และต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดไว้ เพ่ือน ามาปรับใช้ให้เข้ากับหลักการและเป้าหมายส าคัญที่ก าหนด
ไว้ในมาตรฐานหลักสูตร และตัวชี้วัด รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้และแนวทางการ
วัดการประเมินผลการเรียนรู้ให้บรรลุคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรให้ครบถ้วนทุกด้าน ได้แก่ 
ทักษะการคิด ทักษะการค านวณ (Computational Thinking)  ทักษะการเข้าใจและการใช้เทคโนโลยี (Digital 
Literacy) เพ่ือเป็นการปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” อย่างแท้จริง  

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อนวัตกรรม และออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง “Coding และ Computing Science” ของการจัดการเรียนรู้แบบ 
STEM 

2.2 เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีสื่อนวัตกรรมใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง “Coding และ Computing Science” ของการจัดการ
เรียนรู้แบบ STEM 

2.3  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียน สามารถจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล        
ตามแนวทาง Thailand 4.0 

2.4 เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีระบบสารสนเทศการเก็บ
ข้อมูล        ตามแนวทาง Thailand 4.0 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ  

3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 61 โรงเรียน สามารถผลิตสื่อนวัตกรรม และ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง “Coding และ Computing Science” ของ
การจัดการเรียนรู้แบบ STEM  

3.1.2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 61 โรงเรียน มี
สื่อ  นวัตกรรมใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง “Coding และ Computing 
Science”ของการจัดการเรียนรู้แบบ STEM 

3.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 61 โรงเรียน สามารถจัดท าระบบสารสนเทศการ
เก็บข้อมูล ตามแนวทาง Thailand 4.0 

3.1.4 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จ านวน 61 โรงเรียนมี
ระบบ สารสนเทศการเก็บข้อมูล ตามแนวทาง Thailand 4.0 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 61 โรงเรียน สามารถผลิตสื่อนวัตกรรม และ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง “Coding และ Computing Science” ของ
การจัดการเรียนรู้แบบ STEM และสามารถจัดการเรียนรู้ ให้กับผู้ เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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3.2.2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 61 โรงเรียน มี
สื่อนวัตกรรมใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง “Coding และ Computing  
Science” ของการจัดการเรียนรู้แบบ STEM เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 61 โรงเรียน สามารถจัดท าระบบสารสนเทศการ
เก็บข้อมูล ตามแนวทาง Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.4 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จ านวน 61 โรงเรียน มี
ระบบ สารสนเทศการเก็บข้อมูล ตามแนวทาง Thailand 4.0 ที่มีประสิทธิภาพ 

 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

รายละเอียดของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณ ผ่านการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง “Coding และ 
Computing Science” ของการจัดการเรียนรู้แบบ STEM 
ทุกโรงเรียน         

   

มีนาคม – พฤษภาคม 
2563 

นายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน์ 

และนางสาวอรสา หนูมงกุฏ   

2. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพ่ือผลิตสื่อนวัตกรรม ทุกโรงเรียน 

    โดยระบบ VDO conference 

เมษายน – พฤษภาคม 
2563 

- นายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน์ 

  และนางสาวอรสา หนูมงกุฏ 

- โรงเรียน   

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียน  

    จัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ตามแนวทาง 

     Thailand 4.0 โดยระบบ VDO conference 

เมษายน – พฤษภาคม 
2563 

- นายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน์ 

  และนางสาวอรสา หนูมงกุฏ 

- โรงเรียน   

4.. นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา มิถุยายน – สิงหาคม 
2563 

- ศึกษานิเทศก์ 
- คณะกรรมการนิเทศฯ 

5. การจัดท ารายงานโครงการ กันยายน 2563 นายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน์ 

และนางสาวอรสา หนูมงกุฏ   
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบ สพม.9 จ านวน 90,000 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ งบประมาณ 

อ่ืน ๆ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที ่1  จัดอบรมพัฒนา

ศักยภาพครูผู้สอนวิชาวิทยาการ
ค านวณทุกโรงเรียน 

- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม (วันแรก)  
   (35×2)× (122+15) 
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม (วันท่ีสอง)     
   (35)× (122+15) 
 - ค่าอาหารกลางวัน     
   (100x2)×(122+15) 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร ( วันแรก)  
    (1,200X6)  
- ค่าตอบแทนวิทยากร (วันท่ีสอง)  
  (1,200X4)  
 - ค่าสนับสนุนสถานที่  
 - ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
   7,200 
 
   4,800 

 
 
 
 
 

9,590 
 

4,795 
 

27,400 
 
 
 
 

2,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1,500 

 
 
 

  

2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูผู้สอนเพ่ือ
ผลิตสื่อนวัตกรรม 

ทุกโรงเรียนโดยระบบ VDO 
conference 

- ค่าวิทยากร (1,200X6x2) 

- ค่าพาหนะ 

- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
14,400 

 
 
 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ งบประมาณ 

อ่ืน ๆ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทุก
โรงเรียน จัดท าระบบสารสนเทศ
การเก็บข้อมูล ตามแนวทาง
Thailand 4.0 โดยระบบ VDO 
conference 

- ค่าตอบแทนวิทยากร (วันแรก)      

  (1,200X6) 

- ค่าตอบแทนวิทยากร (วันที่สอง)      

  (1,200X4) 

- ค่าพาหนะ 

- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 7,200 
 
 
4,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

900 

   

4 กิจกรรมที่ 4   

นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา 

    ใช้งบนิเทศ 
 

10,000 

 

5 กิจกรรมที่ 5   

ค่าจัดท าเอกสารรายงานโครงการ 

 
 

2,415 

    

รวม 38,400 48,200 3,400 90,000  100,000 

 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวจ่ายทุกรายการ 
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6.  เครื่องมือ/วิธีการติดตามและประเมินผล 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง “Coding และ 
Computing Science”  

2. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาสามารถผลิตสื่อนวัตกรรม
ตามแนวทาง “Coding และ Computing Science” ของการ
จัดการเรียนรู้แบบ STEM ได้ 

3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียน จัดท าระบบ
สารสนเทศการเก็บข้อมูล ตามแนวทางThailand 4.0 

- ส ารวจ  
- นิเทศ ติดตาม 
 

แบบส ารวจ 
แบบสังเกต 

แบบนิเทศ 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    7.1 ครแูละบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 61 โรงเรียน สามารถผลิตสื่อนวัตกรรม และออกแบบ 
     การจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง “Coding และ Computing Science” ของการจัดการ 
     เรียนรู้แบบ STEM และสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                7.2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 61 โรงเรียน มีสื่อ 
                 นวัตกรรมใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง “Coding และ Computing   
                 Science” ของการจัดการเรียนรู้แบบ STEM เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ 
         อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 61 โรงเรียน สามารถจัดท าระบบสารสนเทศการเกบ็
ข้อมูล ตามแนวทาง Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.4 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จ านวน 61 โรงเรียน มี
ระบบ สารสนเทศการเก็บข้อมูล ตามแนวทาง Thailand 4.0 ที่มีประสิทธิภาพ 

 
------------------------------------------------- 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ชื่อโครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการ การยื่นขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
      โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  งบด าเนินงาน 
1.   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.  ที่ 3 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม 
                                                          แห่งการเรียนรู้  
2.  สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
3.  สอดคล้องนโยบาย  สพม.9.   ที ่3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
4.  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่  ที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 2 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางลักษณา  ธีระเถกิง 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม     ต่อเนื่อง  จากแผนงาน/โครงการ................................. 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (เดือน ต.ค 2562 – ก.ย.2563) 
งบประมาณด าเนินการ   50,000 บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
 
 

1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 

 ด้วยกรมบัญชีกลางมีนโยบายให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าทุกส่วนราชการ ยื่นขอรับเงินบ าเหน็จ
บ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่  ผู้มีสิทธิ
ขอรับบ าเหน็จบ านาญ ได้รับความสะดวกในการขอรับสิทธิบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
ท าให้ผู้ขอรับบ าเหน็จบ านาญทราบข้อมูลของตนเอง ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการได้ทุกขั้ นตอน สร้าง
ความโปร่งใสด้านการอนุมัติสั่งจ่ายบ าเหน็จบ านาญ และเป็นการลดขั้นตอนและภาระงานของหน่วยงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ าในสังกัด ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 150 ราย เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นแบบขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จรายเดือน เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(กบข.) เงินกองุทนส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจ า (กสจ.) และให้ผู้เกษียณอายุราชการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่
เกี่ยวกับสิทธิในการได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ติดตามตรวจสอบกระบวนการพิจารณาอนุมัติสั่ง
จ่ายทุกขั้นตอนของการด าเนินการของทางราชการได้ด้วยตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และช่วยให้ส่วนราชการ
สามารถส่งเรื่องขอรับเงินได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามก าหนดระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด ซึ่ งผู้ที่จะ
เกษียณอายุราชการจะได้รับเงินอย่างต่อเนื่อง และทราบวิธีปฏิบัติหลังเกษียณอายุราชการ จึงมีความจ าเป็นต้องจัด
โครงการนี้  

 

โครงการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ที่ 3.14 
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2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพ่ือให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ทราบและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของตนเองที่จะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ  
2.2 เพ่ือให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ยื่นขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญด้วย

ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) ได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา และส่วนราชการส่งเรื่องขอรับเงิน
บ าเหน็จบ านาญ เงินกองทุน กบข./กสจ. ได้ทันตามก าหนดระยะเวลาตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

2.3 เพ่ือให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญอย่าง
ต่อเนื่องหลังจากเกษียณอายุราชการ 

3.  เป้าหมาย    
3.1 เชิงปริมาณ  

3.1.1 จ านวนข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าในสังกัดที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 150 คน ดังนี้ 

ต าแหน่ง ทั้งหมด แยกสังกัดตามจังหวัด 
จ านวน (ราย) สุพรรณบุรี นครปฐม 

1.ผู้อ านวยการสถานศึกษา    7   2   5 
2.รองผู้อ านวยการสถานศึกษา    3   1   2 
3.ข้าราชการครู 126 56 70 
4.ลูกจ้างประจ า   13   3 10 
5.บุคลากรทางการศึกษา ม.38 ค (2)     1   1 - 

รวม 150 63 87 
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 : จาก กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.9 

3.1.2 เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดประชุม จ านวน  10  คน 
3.1.3 วิทยากรจากส านักงานคลังเขต 7 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จ านวน 3 คน 
3.1.4 วิทยากร (ท่ีปรึกษา สพม.9/ผู้รับบ านาญสังกัด สพม.9) จ านวน 1 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2563 ได้รับความรู้ความเข้าใจในการรับเงิน

บ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จด ารงชีพ บ าเหน็จรายเดือน เงินบ าเหน็จตกทอด เงินช่วยพิ เศษกรณีบ านาญเสียชีวิต 
เงินกองทุน กบข./กสจ.เงินสวัสดิการต่าง ๆ และเงินสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ที่จะได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการได้
อย่างถูกต้อง 

3.2.2 ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2563 และส่วนราชการ ยื่นและ ส่งเอกสาร
หลักฐานการขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืน ๆ ไปยังกรมบัญชีกลาง ส านักงาน กบข./กสจ. ได้อย่างถูกต้อง
และทันภายในเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
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4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/กระบวนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ว/ด/ป) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
2 
3 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
7 

แต่งตั้งคณะท างาน/ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงาน/กรอบหลักสูตร 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์และจัดท าคู่มือ 
ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
รับเอกสารหลักฐานยื่นขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ
และเงินอ่ืน ๆ ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 
จากโรงเรียนในสังกัด  
ตรวจสอบความถูกต้อง/แจ้งผู้ท่ีจะเกษียณอายุ
ราชการแก้ไขข้อมูลการขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ
ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-Filing  
ส่งเอกสารหลักฐานการขอรับเงิน ไปยัง
กรมบัญชีกลาง ส านักงาน กบข. / กสจ.  
สรุปติดตามประเมินผล 

กุมภาพันธ์ 2563 
 

มีนาคม 2563 
เมษายน 2563 

พฤษภาคม 2563 
 
 

พฤษภาคม-มิถุนายน 2563 
 
 

พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 
กันยายน 2563 

นางลักษณา  ธีระเถกิง 
และคณะ 
 

5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท   

ที่ ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน - - - - 
2. กิจกรรมที่ 2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และจัดท าคู่มือ 

1. วัสดุอุปกรณ์ 
2. คู่มือ (170เล่ม*30บาท) 

  
 

5,100 

 
4,320 

 
4,320 
5,100 

 รวม - 5,100 4,320 9,420 
3. กิจกรรมที่ 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  

ผู้เข้าร่วมการประชุม จ านวน 164 คน 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร  
    (1ช.ม.*1,200บาท)+(5ช.ม.*600บาท*3คน) 
2. ค่าอาหารกลางวัน (164คน*100บาท) 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    (164คน*35บาท*2ม้ือ) 
4. ค่าเดินทางวิทยากร/กรรมการด าเนินงาน 
5. ค่าสถานที่จัดประชุม 

 
 

10,200 
     
 

 
 
 

 
16,400 
11,480 

 
1,500 
1,000 

 
  
 
 
 
 
 

 

 
 

10,200 
 

16,400 
11,480 

 
1,500 
1,000 

 รวม 10,200 30,380 - 40,580 
4. กิจกรรมที่ 4-6 ด าเนินการและส่งเอกสารหลักฐาน

ขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญไปยัง กรมบัญชีกลาง  
ส านักงาน กบข./กสจ. 

- - - 
 

 

- 

5. กิจกรรมที่ 7 ประเมินผลการปฏิบัติงาน - - - - 
รวมทั้งสิ้น 10,200 35,480 4,320 50,000 
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หมายเหตุ ขอถวัจ่ายทุกรายการ 

 
6. การติดตามและประเมินผล 
  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ความพึงพอใจของข้าราชการครูบุคลากร     
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่เข้าร่วมประชุม 
2. ร้อยละ 100 ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ยื่น
เอกสารขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ เงินกองทุน 
กบข./กสจ. ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน และได้รับเงินดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

1. การตอบแบบสอบถาม 
2. รายงานผลการจ่ายตรง 
จากระบบบ าเหน็จบ านาญ
กรมบัญชีกลาง  

1. แบบสอบถาม 
2. รายงานจากระบบ  
e-pension  

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการได้รับความรู้ความเข้าใจถึงล าดับขั้นตอนในการยื่นเรื่องขอรับเงินบ าเหน็จ
บ านาญและแนวปฏิบัติหลังเกษียณอายุราชการ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ ส่วน
ราชการส่งเรื่องขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ เงินกองุทน กบข./กสจ. ได้ทันตามระยะเวลากรมบัญชีกลางก าหนดและ
ได้รับเงินดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 
 

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



 

 

 
 
   

   ด้านที่ 4  
- การสร้างโอกาส ความเสมอภาค 

และความเท่าเทียมการเข้าถึง     
การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ชื่อโครงการ    พัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน 

ในสถานศึกษา 
       โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
กิจกรรมหลัก      ที่ 1  การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  งบด าเนินงาน 
1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ศธ.             ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา                                             
2. สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.               ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
       มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา        
3.สอดคล้องกับนโยบาย สพม.9             ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียม  
      การเข้าถึงบริการทางการศึกษา                                         
4.สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ                                                      
                                                    ตวัชี้วัดที่  1 การบริหารงานด้านวิชาการ ประเด็นข้อที่ 8                                                      
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวศิริพร  ขุนภักดี  
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม     ต่อเนื่อง  จากแผนงาน/โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแล 
                                                          ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนในสถานศึกษา 
                ใหม่  O  เพ่ือส่งเสริม  O  เพ่ือพัฒนา  O เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
งบประมาณด าเนินการ   140,000 บาท    
 
1.  หลักการและเหตุผล  /ที่มาของโครงการ 
                 ปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในสังคมทุกภาคส่วน    และผลกระทบดังกล่าว   ก่อให้นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมที่มีผลต่อการ
เรียนของนักเรียน ดังนั้น  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   จึงเป็นแนวทางในการด าเนินงานของผู้บริหาร  และครู
ให้ไปสู่ความรับผิดชอบที่จะดูแลพัฒนาการของนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม   มีการวางระบบที่จะสร้างความมั่นใจว่า
นักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  สนับสนุนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
กับนักเรียน    เพ่ือให้การดูแลทั้งที่บ้าน  โรงเรียนและชุมชน  เชื่อมประสานกันส่งเสริมให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายที่จะช่วยเฝ้าระวังดูแลบุตรหลานเป็นการประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
เพ่ือให้มีการส่งต่อและรับช่วงการแก้ไข และส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ   สติปัญญา  สังคม อารมณ์และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
                ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงเป็นนโยบายส าคัญท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้ก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง น าไปด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  เพราะระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการด าเนินงานที่มีขั้นตอนชัดเจน มีวิธีการ และเครื่องมือที่
มีมาตรฐาน มี  คุณภาพและมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้ และลงสู่ตัวนักเรียนอย่างแท้จริง  โดยก าหนดให้
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จและความเป็นเลิศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9  

โครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่ 4.1 
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2.  วัตถุประสงค์    
               1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาให้เป็นระบบ เข้มแข็งและ
ยั่งยืนและนักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ มีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันจากภัยต่าง ๆ เช่น เกมคอมพิวเตอร์ สารเสพติด การมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และปัญหาการทะเลาะวิวาท โดยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหาและ
ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
               2. เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายครูและผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเฝ้าระวัง
ดูแลบุตรหลานให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ 
               3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้สามารถด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ เป็นต้นแบบ แหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานได้ 
               4. เพ่ือเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนได้รับสิทธิโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน 
               5. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาได้มีการก าหนดมาตรการและแนวทางการคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
                
3.  เป้าหมาย    
 3.1  เชิงปริมาณ   
                   1.  โรงเรียนในสังกัด         จ านวน       61 โรงเรียน 
                         2.  โรงเรียนเป้าหมายยกระดับคุณภาพฯ                     จ านวน         5 โรงเรียน 
                       3.  ครูที่รับผิดชอบ                                          จ านวน       61 คน 
                            4.  นักเรียน                                                  จ านวน 73,185 คน  
 3.2  เชิงคุณภาพ   
             1.  มีข้อมูลนักเรียนครบทุกด้านเพ่ือใช้ประกอบในการวางแผนและตัดสินใจในการให้ความช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนนักเรียนต่อไป 
             2. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและตรงตามสภาพ เพ่ือแก้ไขและพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มี
ความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีทักษะชีวิตที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
             3. มีเครือข่ายครูและผู้ปกครองนักเรียนที่จะช่วยเฝ้าระวังดูแลบุตรหลานให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ 
             4. มีโรงเรียนต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ศึกษาดูงานอย่างเป็นระบบ 
             5. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหามีอัตราการออกกลางคันลดลง 
             6. นักเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลอืให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 
             7. นักเรียนได้รับการคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือทั้งในและนอกสถานศึกษา   
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4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ระบุ ว /ด / ป.  

ที่ต้องการด าเนินการ) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะท างาน 1 ต.ค. 62–30 ก.ย. 63 น.ส.ศิริพร ขุนภักด ี
2. การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

2.1 กิจกรรมจัดท าระบบข้อมลูสารสนเทศและคดักรองนักเรยีน 
2.2 กิจกรรมเยีย่มบ้านนักเรียนและกิจกรรมการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่ 
      นักเรียนในโรงเรียนกลุม่เป้าหมาย  
2.3 กิจกรรมคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.4 กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนรับทนุการศึกษา 

 
1 ต.ค. 62–30 ก.ย. 63 
1 ต.ค. 62–30 ก.ย. 63 
 
1 ต.ค. 62–30 ก.ย. 63 
1 ต.ค. 62–30 ก.ย. 63 

น.ส.ปรัชญา  
              พะณะงาม 
น.ส.ปรัชญา  
              พะณะงาม 
น.ส.ศิริพร ขุนภักด ี
นางอุบล  วงศ์ทับแก้ว 

3. การสร้างภูมิคุม้กันทางสังคม 
3.1 กิจกรรมคุ้มครองและดูแลนักเรียนให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามต่าง ๆ  

 
1 ต.ค. 62–30 ก.ย. 63 

 
น.ส.ศิริพร ขุนภักด ี

4 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
4.1 ประชุมวางแผนและทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ พสน. 

 
1 ต.ค. 62–30 ก.ย. 63 

นายโชติวิทย์  
               ทองแคล้ว 

5. การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก 
5.1 การรับเรื่องราวร้องทุกข์นักเรยีน 
5.2 การรายงานเหต ุ

 
1 ต.ค. 62–30 ก.ย. 63 
1 ต.ค. 62–30 ก.ย. 63 

 
น.ส.ศิริพร ขุนภักด ี
น.ส.ศิริพร ขุนภักด ี

6. สรุป และรายงานผล กันยายน 2563 น.ส.ศิริพร ขุนภักด ี
 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 60,000 บาท 
   
โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ที ่ ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบ
แทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะท างานตามที่ สพฐ.ก าหนด 
-ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเจา้หน้าท่ีไปราชการประชุมตามที่ สพฐ.ก าหนด 

 
- 

 
10,000 

 
- 

 
10,000 

2 กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  35,880  35,880 
 2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและคัดกรองนกัเรียน 

2.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายกรณีและกิจกรรมการให้ค าปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแก่นักเรียนในโรงเรียน 
-ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรยีน  จ านวน 2 ครั้งๆ 
ละ  2 วัน ๆ ละ 1,000 บาท  
-ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท างาน จ านวน 10 คนๆ ละ 120 บาท 4 วัน เป็นเงิน 
-ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงกิจกรรมการให้ค าปรึกษา  อัตรากิโลเมตร 
ละ 4 บาท  เป็นเงิน 
2.4 คัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 7 คน ๆ ละ 240 บาท จ านวน 6 วัน 
-ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง  6 วันๆ ละ 1,000 บาท 
2.6 กิจกรรมพิจารณานักเรียนรับทุนการศึกษา 
-ค่าอาหารกลางวันพร้อมอาหารวา่งคณะกรรมการประชุม  9 คนๆ ละ 170 บาท  
 
 

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

- 
- 
- 

4,000 
- 

4,800 
6,000 

- 
- 

10,080 
6,000 

 
5,000 

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

- 
- 
- 

4,000 
- 

4,800 
6,000 

- 
- 

10,080 
6,000 

 
5,000 
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ที ่ ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบ
แทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

3 กิจกรรมที่ 3  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 4,200 33,300 3,000 40,500 
 3.1 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

3.1.1 กิจกรรมคุ้มครองและดูแลนักเรียนจากภัยคุกคามต่าง ๆ  
-ค่าอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างครู นักเรียน และเจ้าหน้าท่ี 190 คน ๆ ละ 170 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 7 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
-ค่าสถานท่ีประชุม 
-ค่าวัสดุ 

 
- 
- 

4,200 
- 
- 

 
- 

32,300 
- 

1,000 
- 

 
- 
- 
- 
- 

3,000 

 
- 

32,300 
4,200 
1,000 
3,000 

4 กิจกรรมท่ี 4  การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 4,800 45,220 - 53,620 
 3.1 ประชุมคัดเลือก พสน.ดีเด่น (ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 5 คน ๆละ 170 บาท) 

3.2 ประชุมวางแผนทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ พสน. 
-ค่าอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มอบรม 129 คนๆ ละ 170 บาท   
-ค่าตอบแทนวิทยากร 7 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 2 คน 
-ค่าสถานท่ีประชุม 
3.3 ลงพื้นท่ีปฏิบัติงาน สพน. 
-ค่าพาหนะ/ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงออกปฏิบัติงาน 8 ครั้ง ๆ ละ 1,000 บาท 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 7 คน ๆ ละ 240 บาท 8 วัน 

- 
- 
- 

8,400 
- 
 
- 
- 

850 
- 

21,930 
- 

1,000 
 

8,000 
13,440 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

850 
- 

21,930 
8,400 
1,000 

 
8,000 
13,440 

5 กิจกรรมท่ี 5 การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก 
5.1 การรับเรื่องราวร้องทุกข์นักเรียน 
5.2 การรายงานเหตุ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

6 สรุป รายงานผล - - - - 
 รวมท้ังสิ้น 12,600 124,400 3,000 140,000 

 

6.  การติดตามและประเมินผล   
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่จัดกจิกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตเพื่อสร้างภมูิคุ้มกันปัญหาสังคมให้กับผู้เรียน 

1.ส ารวจข้อมลู 1.แบบส ารวจข้อมลู 
2.แบบประเมินตนเอง SAR 

2.มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและคดั
กรองแล้ว สามารถน าไปใช้ในการวางแผนให้ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.การสังเกต การมสี่วนร่วม 
2.ประเมินผลงานด าเนินงาน 

แบบประเมินผล 

3.มีโรงเรยีนต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ ่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน 

ประเมินผลการด าเนินงาน 1.ประเมินเอกสารการด าเนินงาน 
2.ประเมินผลการด าเนินงานเชิงประจักษ ์

4.โรงเรียนเป้าหมายได้รับการยกระดับคณุภาพการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

ประเมินผลการด าเนินงาน 1.ประเมินเอกสารการด าเนินงาน 
2.ประเมินผลการด าเนินงานเชิงประจักษ ์

5.ร้อยละการออกกลางคันของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดลง 1.ส ารวจข้อมลู 
2.การเยี่ยมบ้านนักเรยีน 

แบบส ารวจข้อมลูและข้อมูลเชิงประจักษ์ในการ
ลงพื้นที ่

6.ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการส่งเสริมและ
ช่วยเหลือให้ได้รับโอกาสทางการศกึษา 

1.การสัมภาษณ ์
2.พิจารณาเอกสาร 

1.แบบสัมภาษณ ์
2.เอกสารประวัติและผลงาน 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        7.1 ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของโรงเรยีนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน  นักเรียนไดร้ับการดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 
ทั่วถึงและพัฒนาให้เป็นบุคคลทีม่คีวามสมบรูณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีทักษะชีวิตที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อยา่งมีความสุข 
        7.2 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดลง 
        7.3 นักเรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนจบการศึกษา 
        7.4 นักเรียนมีความปลอดภัยในชีวิตทั้งในและนอกสถานศึกษา 

 ------------------------------------------------- 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ชื่อโครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

เพ่ือการมีงานท า 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ศธ.             ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา                                             
2. สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.               ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
       มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา        
3. สอดคล้องกับนโยบาย สพม.9            ที่ 4 ด้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียม  
      การเข้าถึงบริการทางการศึกษา                                         
4. สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่  ที่  2  การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายปราโมทย์ เจตนเสน 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม     ต่อเนื่อง  จากแผนงาน/โครงการ................................. 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (เดือน ธ.ค. 2562 - ก.ย. 2563) 
งบประมาณด าเนินการ                        จ านวน 51,660 บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ. 2561-พ.ศ.๒๕๘๐) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กล่าวไว้ในบทน าว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่
เป้าหมายการเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วท่ีขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนั้น  
จึงจ าเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนา
และยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา  
มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์  
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษ
ท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ 
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 
 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียน
ในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอื้อต่อการเข้าถึงก ารศึกษา
อย่างเสมอภาค ท่ัวถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความ
เชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ  ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์ท่ีตัวผู้เรียน รวมท้ัง  มีการปฏิรูป
ระบบการสอบท่ีน าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้  ตลอดจนมี
การวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัด  การเรียนการสอนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพท่ีสอดคล้องกับบริบทพื้นที ่

 

 

 

โครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ 4.2 
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 จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่กล่าวมานั้น และเพ่ือให้การพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางการจัดการศึกษา 
เพ่ือการมีงานท าตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้เสนอโครงการเห็นถึงความส าคัญในการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาให้ดีขึ้น จึงจัดท า
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท า เพ่ือสนองนโยบายการขับเคลื่ อน
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1) เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบงานหลักสูตร และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้พัฒนาการปรับ 
กระบวนการเรียนรู้จัดท าหน่วยบูรณาการ ฐานสมรรถนะความรู้ ที่วัดผลความถนัดทางสาขาวิชา พัฒนาแผนการ
เรียนโครงงาน/การศึกษาค้นคว้าอิสระ   
 2.2) เพื่อให้โรงเรียนมีแผนการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมรองรับกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชาชีพ และประเภท
สาขาวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเรียนรู้เป็นผู้ประกอบธุรกิจพอเพียง น าไปใช้ได้จริงในชุมชน น าไปพัฒนา 
ต่อยอด  
  
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ  

ครูผู้รับผิดชอบงานหลักสูตร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพอย่างละ 1 คน เป็นจ านวน 2 คน 
จ านวน 61 โรงเรียน รวมเป็น 122 คน 
  
     3.2 เชิงคุณภาพ  
          1) ครูได้พัฒนาการปรับกระบวนการเรียนรู้จัดท าหน่วยบูรณาการ ฐานสมรรถนะความรู้ ที่วัดผลความถนัด
ทางสาขาวิชา พัฒนาแผนการเรียนโครงงาน/การศึกษาค้นคว้าอิสระ  
  2) โรงเรียนมีแผนการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมรองรับกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชาชีพ และประเภทสาขา
วิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเรียนรู้เป็นผู้ประกอบธุรกิจพอเพียง 
   
4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

(ว/ด/ป) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ธันวาคม  2562 นายปราโมทย์ เจตนเสน 
2  ประชุมวางแผนคณะท างานจัดอบรม/ประสาน

วิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง 
1. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 

จ านวน 20 คน เป็นเงิน 100 x 20 x 1     = 
2,000 บาท 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ         
35 บาท จ านวน 20 คน เป็นเงิน              
35 x 20 x 2 = 1,400 บาท 

3. ค่ากระดาษ 1 รีมๆ ละ 120 บาท 
 

มกราคม – กุมภาพันธ์ 
2563 

นายปราโมทย์ เจตนเสน 
และคณะ 
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4.  กิจกรรม และการด าเนินการ (ต่อ) 
 

ที ่ กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

(ว/ด/ป) 
ผู้รับผิดชอบ 

3 จัดกิจกรรม/อบรมปฏิบัติการ ( 1 วัน ) 
1. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 

จ านวน 150 คน เป็นเงิน 100 x 150 x 1 = 
15,000 บาท 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ         
35 บาท จ านวน 150 คน เป็นเงิน 35 x 150 
x 2 = 10,500 บาท 

3. ค่าสถานที่  2,000 บาท  
4. ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน ๆ ละ 1,200 บาท  

เป็นเงิน 3,600 บาท 
5. ค่ากระดาษ 2 รีมๆ ละ 120 บาท  เป็นเงิน 

240 บาท 
6. ค่าจัดท าเอกสาร 150 เล่ม ๆ ละ 100 บาท 

เป็นเงิน 15,000 บาท 
7. ค่าจัดท าเกียรติบัตร 150 ฉบับ เป็นเงิน    
    1,500 บาท 
 

กุมภาพันธ์ – เมษายน 
2563 

นายปราโมทย์ เจตนเสน 
และคณะ 

4 นิเทศ ติดตามการน าหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือ
การมีงานท าไปใช้ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ 
ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน รวมจ านวน 5 คน 
(เหมาจ่าย 61 โรงเรียน) (ใช้งบประมาณจาก
โครงการนิเทศฯ) 
1. ค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยเลี้ยง คณะกรรมการฯ   

(5  คน x 61 โรงเรียน x 120 บาท) เป็นเงิน 
36,600 บาท 

2. ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ 31 วัน ๆ ละ 
100 บาท จ านวน 5 คน เป็นเงิน 31 x100 

    x ๕ = 15,500 บาท 
3. ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง           

คณะกรรมการฯ เป็นเงิน 70,000 บาท 
 

พฤษภาคม – กรกฎาคม 
2563 

นายปราโมทย์ เจตนเสน 
และคณะ 

5 สรุปรายงาน 
- จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 

2 เล่ม ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 300 บาท 

กันยายน 2563 นายปราโมทย์ เจตนเสน 
และคณะ 
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  51,660 บาท   

ที ่ ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ     
2  ประชุมวางแผนคณะท างานจัดอบรม/ประสานวิทยากร

และผู้เกี่ยวข้อง 
1. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท จ านวน        

20 คน เป็นเงิน 100 x 20 x 1 = 2,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 

จ านวน 20 คน เป็นเงิน 35 x 20 x 2 = 1,400 บาท 
3. ค่ากระดาษ 1 รีมๆ ละ 120 บาท 

  
 

2,000 
 

1,400 
 

 
 
 
 
 
 

120 

 
 
 
 
 
 

3,520 
3 จัดกิจกรรม/อบรมปฏิบัติการ ( 1 วัน ) 

1. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท จ านวน 
150 คน เป็นเงิน 100 x 150 x 1 = 15,000 บาท 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
จ านวน 150 คน เป็นเงิน 35x150x2 = 10,500 บาท 

3. ค่าสถานที่  ๒,๐๐๐ บาท  
4. ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน ๆ ละ 1,200 บาท    
    เป็นเงิน 3,600 
5. ค่ากระดาษ 2 รีมๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 240 บาท 
6. ค่าจัดท าเอกสาร 150 เล่ม ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 

15,000 บาท 
7. ค่าจัดท าเกียรติบัตร 150 ฉบับ เป็นเงิน 1,500 บาท 

 
 
 
 
 
 

3,600 
 

 
15,000 

 
10,500 

 
2,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

240 
15,000 

   
1,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47,840 
 

5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ต่อ)   

ที ่ ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
4 นิเทศ ติดตามการน าสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน      
รวมจ านวน 5 คน (เหมาจ่าย 61 โรงเรียน) 
(ใช้งบประมาณจากโครงการนิเทศฯ) 
1. ค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยเลี้ยง คณะกรรมการฯ (5 คน x 

61 โรงเรียน x 120 บาท) เป็นเงิน 36,600 บาท 
2.  ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงคณะ

กรรมการฯ เป็นเงิน 11,740 บาท 

   งบประมาณ
จาก

โครงการ
นิเทศฯ

(48,340) 

5 สรุปรายงาน 
- จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงาน  
จ านวน 2 เล่ม ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 300 บาท 

  
 

300 

  
 

300 
 รวมทั้งสิ้น 3,600 31,200 16,860 51,660 
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หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6.  การติดตามและประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1) ร้อยละ 80 ของครูผู้รับผิดชอบงานหลักสูตร 
และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้
พัฒนาการปรับกระบวนการเรียนรู้จัดท าหน่วย
บูรณาการ ฐานสมรรถนะความรู้ ที่วัดผลความ
ถนัดทางสาขาวิชา พัฒนาแผนการเรียนโครงงาน/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ         

2) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีแผนการเรียนรายวิชา
เพ่ิมเติมรองรับกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชาชีพ 
และประเภทสาขาวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การเรียนรู้เป็นผู้ประกอบธุรกิจพอเพียง น าไปใช้ได้
จริงในชุมชน น าไปพัฒนาต่อยอด  

สอบถาม/ประเมิน 
 
 
 
 
 
 

สอบถาม/ประเมิน 

แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถาม/แบบประเมิน 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        7.1  ครูผู้รับผิดชอบงานหลักสูตร และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้พัฒนาการปรับกระบวนการ
เรียนรู้จัดท าหน่วยบูรณาการ ฐานสมรรถนะความรู้ ที่วัดผลความถนัดทางสาขาวิชา พัฒนาแผนการเรียนโครงงาน/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ   
        7.2  โรงเรียนมีแผนการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมรองรับกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชาชีพ และประเภทสาขา
วิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเรียนรู้เป็นผู้ประกอบธุรกิจพอเพียง น าไปใช้ได้จริงในชุมชน น าไปพัฒนาต่อยอด  

 
8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง   

1) การเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาอาจส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องปรับตัวในการน า
ความรู้ไปใช้ในการจัดการชั้นเรียน/กลุ่มผู้เรียน 

2) การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาต่างสังกัด อาจเกิดความสับสนในเงื่อนไขการจบ
การศึกษา 

             

          แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1) แนะน าแนวทางในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยสอดแทรกในเนื้อหาการถ่ายทอดความรู้

จากการบรรยาย/ประชุม/อบรม 
2) ชี้แจงและท าข้อตกลงร่วมกันให้ครอบคลุม ชัดเจน และสามารถด าเนินการได้จริง 

 
------------------------------------------------- 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ชื่อโครงการ เสริมสร้างการด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ประจ าปี 2563 
     / โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.  ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
2.  สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
           มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
3.  สอดคล้องนโยบาย  สพม.9.  ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 

      การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
4.  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่  ที่ 3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา   
5.  สอดคล้อง 9 คุณภาพ  ที่ 3 โรงเรียนคุณภาพ และ ที่ 6 นักเรียนคุณภาพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางอุบล  วงศ์ทับแก้ว 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม    / ต่อเนื่อง  จากโครงการ....................................................... 
       ใหม่  /  เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
งบประมาณด าเนินการ   17,000 บาท 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
 ด้วยรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการด ารงชีวิต และมุ่งพัฒนาคนในทุกมิติ เพ่ือให้คน
ไทยในอนาคตเป็นพลังขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีการ
ยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท า การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพให้ผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษา ผู้เรียนรู้จักตนเอง ส ารวจความสนใจ ความถนัดและมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคตในการ
วางแผนการศึกษาต่อ เพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งหลักสูตรแกนกลาง ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดบริการและกิจกรรมแนะแนวให้แก่ผู้เรียนทุกคน ตลอดจนให้ค าปรึกษาแก่
ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน ยกระดับคุณภาพแนะแนวในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงจัดโครงการเสริมสร้างการด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ประจ าปี 2563 ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบตนเองและเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ ตามความถนัด ความสนใจ 
และเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ 
          2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
          2.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพการแนะแนวของสถานศึกษาตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

โครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่ 4.3 
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3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
 1) โรงเรียน  จ านวน  61 แห่ง 
 2) คณะกรรมการประกวดคัดเลือกฯ  จ านวน 7 คน 

3) นักเรียน   จ านวน 68,620 คน 

     3.2 เชิงคุณภาพ  
 นักเรียนได้ค้นพบตนเองและสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดด้านอาชีพของนักเรียน  
 
4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ว/ด/ป) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
 
3 
 
4 
5 

ขออนุมัติโครงการ 
กิจกรรมการสนับสนุนให้นักเรียนได้ท า 
แบบวัดแววความถนัดด้านอาชีพ 
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน 
ฝึกประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) 
ประกวดคัดเลือกสถานศึกษาแนะแนวดีเด่น 
ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงาน 

 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 
 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 
 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 กันยายน 2563 

นางอุบล วงศ์ทบัแก้ว 

 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 17,000 บาท 
 

ที ่ ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 การประกวดคัดเลือกสถานศึกษาแนะแนวดีเด่น     

 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกวดคัดเลือกฯ 
จ านวน 7 คน ๆ ละ 800 บาท 

 
5,600 

  
 

5,600 
 - ค่าพาหนะ/น้ ามันเชื้อเพลิง   2,800  2,800 
 - ค่าวัสดุ   5,000 5,000 
2 ยกย่องเชิดชูเกียรติ     
 - ค่าโล่รางวัล 3 รางวัล ๆ ละ 1,200 บาท  3,600  3,600 

รวมทั้งสิ้น 5,600 6,400 5,000 17,000 
 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6.  การติดตามและประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครือ่งมือวัดและประเมินผล 
1) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาสามารถ

พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2) โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สถานศึกษาแนะแนวดีเด่น 

1. กรอกแบบประเมิน 
2. โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

1. แบบประเมิน 
2. ประกาศ 

 
 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนได้ค้นพบตนเองและมีแนวทางสู่อาชีพตามความถนัดและความสนใจของตนเองที่เหมาะสมเพ่ือ
การมีงานท าในอนาคต 
 7.2 สถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

------------------------------------------------- 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ชื่อโครงการ    ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
        โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   งบด าเนินงาน 
1.   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.  ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
2.  สอดคล้องนโยบาย  สพฐ.  ที่ 4 ด้านสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
3.  สอดคล้องนโยบาย  สพม.9.  ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 
               การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
4.  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่  มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวีรศักดิ์  ทองบุญฉาย   
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม     ต่อเนื่อง  จากแผนงาน/โครงการ................................. 
       ใหม่  O  เพ่ือส่งเสริม  O  เพ่ือพัฒนา  O เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 – เดือนกันยายน พ.ศ.2563 
งบประมาณด าเนินการ   83,000    บาท   
 
1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 

 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้กับพลเมืองเป็นกลไกหลักส าคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐในการเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาของผู้เรียน ทุ ก
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  
พ.ศ.2545  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส  ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2557  
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตัวบ่งชี้ ที่ 7 ประชากรวัยเรียน
ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกันและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ประกอบกับส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนโยบายที่ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียน
ที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้  เป็นธรรม และเสมอภาค  ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับ
การศึกษาภาคบังคับครบทุกคน ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด  ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ 
ประกอบกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน  

โครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่ 4.4 
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ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนที่ฐาน พ.ศ.2561 – 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา โดยประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาให้ผู้ เรียนในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมคนพิการ  
ผู้ด้อยโอกาส  และลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตระหนักถึงความส าคัญ ในการส่งเสริมให้ประชากรวัย
เรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งเด็กทั่วไป เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
เสมอภาค และเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ สถานศึกษา ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จึงจัดให้มี
โครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้เข้าเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ  และสามารถเข้าเรียนต่อจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กในวัยเรียนทุกพ้ืนที่ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งเด็กท่ัวไป  เด็กพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส  ได้เข้าถึงการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
 2.3 เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน การด าเนินงานส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของ
ผู้เรียน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ  ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )  
 3.1.1 โรงเรียนเป้าหมาย จ านวน           61   โรงเรียน 
 3.1.2 ผอ.เขตและรองฯ ผอ.เขต ผอ. และรองฯ ผอ. ร.ร. จ านวน         126   คน 
 3.1.3 นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไป จ านวน    60,000  คน 
 3.1.4 คณะกรรมการสถานศึกษา  จ านวน         930  คน 
 3.1.5 ครูและบุคลากร จ านวน         160 คน 
         รวมทั้งสิ้น จ านวน    61,216  คน 
 

 3.2  เชิงคุณภาพ  ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ ) 
  3.2.1  เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ  
และสามารถเรียนต่อจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.2.2  เด็กในวัยเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ทั้งเด็กทั่วไป เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาส  ได้เข้าถึง
การบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
  3.2.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และโรงเรียนในสังกัด มีระบบสารสนเทศ  
เพ่ือการวางแผน การด าเนินงานส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของผู้เรียน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 
 
ที่ 

 
กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ว/ด/ป) 

ผู้รับผิดชอบ 

 1. กิจกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖3 
  1.1 ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน เขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปีการศึกษา 2563 
      1) เสนอรายชื่อกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
พิจารณาและแต่งตั้ง 
      2) เสนอร่างประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สงักัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้คณะกรรมการ
รับนักเรียนของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
พิจารณา ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ 
      3) ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน  เขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปีการศึกษา 2563 
1.2 จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการรับนักเรียน  
      ปีการศึกษา 2563 
      1) ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่คาดว่าจะจบชั้น ป.6 และ ม. 3  
ปีการศึกษา  2562  และจะเข้าเรียนต่อ ปีการศึกษา  2563 
      2) ส ารวจ รวบรวมข้อมูลการรับนักเรียนของโรงเรียนทุกแห่งใน
สังกัด เพื่อเตรียมการรับนักเรียน ประกอบด้วย แผนการรับนักเรียน 
สัดส่วนและวิธีการรับนักเรียน เขตพื้นที่บริการ 
     3) เสนอแผนการรับนักเรียน  สัดส่วนและวิธีการรับนักเรียน   
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในสังกัด ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการ
รับนักเรียน ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 9 และ
คณะกรรมการรับนักเรียน (ระดบัจังหวัด) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
     4) จัดท ารายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2563  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 
1.3  ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การรับนักเรียน 
       ด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 
1  และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  ของโรงเรียนในสังกัดไปยังหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทางการศึกษา   
1.4  ด าเนินการรับนักเรียน 
      1) ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน  
ปีการศึกษา 2563  
      2) จัดตั้งศูนยป์ระสานการรับนักเรียน 
      3) ด าเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
      4) จัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือก
และหรือจับฉลาก (เด็กไม่มีที่เรยีน) เพื่อให้โรงเรียนภายในเขตพื้นที่
การศึกษารองรับนักเรียนได้ครบทุกคน 

ต.ค.62 – ก.ค.63 
 
 
 
 
 
 

นางสาวธนัชพร 
คิ้วเที่ยง 
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ที่ 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ระบุ ว /ด / ป.  

ที่ต้องการด าเนินการ) 

ผู้รับผิดชอบ 

 1.5 ก ากับ ติดตาม ควบคุม ดูแลให้การรับนักเรียน      
      ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
      1) แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมโรงเรียนที่อยู่ระหว่างการรับ
สมัครนักเรียน 
      2) ด าเนินการเยี่ยมโรงเรียนที่อยู่ระหว่างการรับสมัคร
นักเรียน 
      3) ก ากับ ดูแลให้โรงเรียนถือปฏิบัติตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 
     4) ประสานกับคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (ระดับจังหวัด) ในการแก้ไข
ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ภายในเขตพื้นที่
การศึกษา 
  1.6  สรุปรายงานการรับนักเรียนปีการศึกษา  2563 

  

 2. กิจกรรมการประชุมซักซ้อมงานจัดเก็บหลักฐานแสดงผล
การจบการศึกษา 
1. ประชุมซักซ้อมงานจัดเก็บหลกัฐานแสดงผลการจบการศึกษา   

พ.ค.63 – ส.ค. 63 นางสาวธนัชพร 
คิ้วเที่ยง 

 3. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
เรียนร่วม/เรียนรวม   
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
1. ส่งเสริมให้โรงเรียนประกาศรับสมัครเด็กพิการเข้าเรียน 
2. ส่งเสริมให้โรงเรียนด าเนินการคัดแยก  คัดกรอง  และวินิจฉัย
เด็กพิการเรียนรว่ม และจัดท าสารสนเทศข้อมูลการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิการเรียนร่วม  
3. แจ้งให้โรงเรียนปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูลการรับนักเรียนพิการที่
ผ่านการคัดกรอง ในระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET  
4. ตรวจสอบรายงานผลการรับนักเรียนพิการเรียนร่วมของ
โรงเรียนในสังกัด พร้อมยืนยนัขอ้มูล ส่งให้ส านักบริการงาน
การศึกษาพิเศษ 
5. การติดตามผลการด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 
เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะ ในการคัดแยก  คัดกรอง  และวินิจฉัยเด็กพิการเรียนร่วม  
6. ประสานความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษฯ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการส่งต่อนักเรียนพิการ การแก้ไขปัญหานักเรียน
พิการ  และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน
พิการเรียนร่วม 
7. สรุปและรายงานผลการด าเนนิงาน 

ก.ค.62 – ส.ค.63 นางสาวปรัชญา 
พะณะงาม 
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ที่ 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ระบุ ว /ด / ป.  

ที่ต้องการด าเนินการ) 

ผู้รับผิดชอบ 

 4. กิจกรรมสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือการศึกษาต่อ 
    - โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม  เข้าศึกษา  
ม.เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  ร่วมกับ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2563 
    - การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่  4  ในโรงเรียนวัตถุประสงคพ์ิเศษ 
    - การคัดเลือกนักเรียนโควตาพิเศษ  เพื่อการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

 
ธ.ค. 2562- มี.ค. 2563 

 
 

ธ.ค. 2562- มี.ค. 2563 
 

ธ.ค. 2562- เม.ย. 2563 

นายวีรศักดิ์ ทอง
บุญฉาย 

 5. กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ประจ าปี 2563 
    - ขออนุมัติโครงการ 
    - ประชาสัมพนัธ์โครงการให้หน่วยงาน สถานศึกษาทุกสงักัด
ทราบ 
    - รับสมัครเข้าร่วมโครงการ 
    - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ประเมิน 
    - ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ/ประชุมชี้แจงสถานศึกษาที่
เก่ียวข้อง 
    - ด าเนินการประเมินตามก าหนด 
    - ประชุมสรปุผลการประเมนิ และรายงานผลให้ระดบัจังหวดั 

 
 
สิงหาคม 2563 
สิงหาคม 2563 
 
สิงหาคม 2563 
กันยายน 2563 
กันยายน 2563 
 
กันยายน 2563 
กันยายน 2563 

นายวีรศักดิ์ ทอง
บุญฉาย 
 
 

 

 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณ  83,000 บาท 
 

ที ่

 ค าชี้แจง/รายการ   จ าแนกตามหมวดรายจ่ายสนับสนุนกิจกรรม 

 การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
สพม 

รวม สพฐ. จังหวัด อื่น ๆ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

 1 กิจกรรม การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖3 3,600 25,840  29,440       
1.1 ประชุมคณะกรรมการรับการนักเรยีน  

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9  จ านวน  6 ครั้ง จ านวน  20  คน 
   -  ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าประชุม   
     (20 คน × ๑๐๐ บาท × ๑ มือ้ × 6 ครั้ง)  
   -  ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
     (20 คน × 35 บาท × 2 มื้อ × 6 ครั้ง) 

  
 
 
 

12,000 
 

8,400 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

12,000 
 

8,400 

 
 
 
 
 
 

 

 
1.2 ค่าจัดจ้างท าเอกสารวางแผนการรบันักเรียน ปี

การศึกษา ๒๕๖3 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 4 เล่ม  
ปกสี่สีอาบมัน ราคาเล่มละ 255 บาท  
( 4 เล่ม × 255 บาท )  

   
 
 
 

1,020 

  
 
 
 

1,020 
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ที ่

 ค าชี้แจง/รายการ   จ าแนกตามหมวดรายจ่ายสนับสนุนกิจกรรม 

 การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
สพม 

รวม สพฐ. จังหวัด อื่น ๆ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

1.3 คณะกรรมการเยีย่มสนามรับนักเรยีน 
- ค่าเบี้ยเลีย้งคณะกรรมการ  
  10 คนๆละ 120 บาท 3 วัน 

3,600   3,600 
 

     
1.4 

 
 

ประชุมคณะกรรมการจัดหาที่เรียนให้กับเด็กไมม่ี
ที่เรียน จ านวน 20 คน   
-  ค่าอาหารกลางวันผูเ้ข้าประชุม   
     (20 คน × ๑๐๐ บาท × ๑ มือ้)  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      
   ( 20 คน × ๓๕ บาท × ๒ มื้อ) 

  
 
 

2,000 
 

1,400 

  
 
 

2,000 
 

1,400    
1.5 ค่าจัดจ้างท าเอกสารรายงานผลการรับนักเรียน      

ปีการศึกษา ๒๕๖3 ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 4 เล่ม  
ปกสี่สีอาบมัน ราคาเล่มละ 255 บาท  
( 4 เล่ม × 255 บาท )  

  
 
 
 

1,020 

  
 
 
 

1,020 

  
 
     

2 กิจกรรมการประชุมซักซ้อมงานจัดเก็บ
หลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา 

 3,600 11,900  15,500 
    

  
2.1 ประชุมซักซ้อมงานจัดเก็บหลักฐานแสดงผล

การจบการศึกษา 
   - ค่าวิทยากร จ านวน 1 คน 
     (ช่ัวโมงละ 600 x 6 ช่ัวโมง x 1 คน) 
   -  ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าประชุม   
     (70 คน × ๑๐๐ บาท × ๑ มือ้)  
   -  ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
     (70 คน × 35 บาท × 2 มื้อ) 

 
 
 

3,600 
 

 
 
 
 

7,000 
 

4,900 

  
 
 

3,600 
 

7,000 
 

4,900 

 
 
 
 
 
 

 

 
3  กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

เรียนร่วม/เรียนรวม   
1,560 6,500  8,060 

   3.1 การติดตามผลการด าเนินการคดักรองคนพิการ
ทางการศึกษา 
-  ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ  
   (13 คน × 120 บาท × 1 วัน)  
- ค่ายานพาหนะ 
  (1 คน x 500 บาท x 13 คน) 

 
 
 

1,560 

 
 
 
 
 

6,500 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

1,560 
 

6,500 
   4 สอบคัดเลือกนกัเรียนเพ่ือการศึกษาต่อ 6,000  4,000 10,000    

4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 20 คน 6,000   6,000    
4.2 ค่าวัสดุในการด าเนินการ 

- กระดาษ A4  จ านวน 50 รีม รีมละ 120 บาท 
- ซองน้ าตาลขยายข้าง F4 500 ซอง ซองละ 5 บาท 
- ดินสอด า2 บี 5 โหล โหลละ 100 บาท 
- ยางลบดินสอ 100 ก้อน ก้อนละ 5 บาท 

  4,000 4,000 
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ที ่
 ค าชี้แจง/รายการ   จ าแนกตามหมวดรายจ่ายสนับสนุนกิจกรรม 

 การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
สพม 

รวม สพฐ. จังหวัด อื่น ๆ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

5 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน ประจ าปี 2561 

 18,300 1,700 20,000 
   

5.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อช้ีแจงการคัดเลือก 
ประเมิน 
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม 15  คนๆ ละ 170 บาท  

  
 

2,550 

  
 

2,550 
   

5.2 ด าเนินการคดัเลือกและประเมินเชิงประจักษ ์
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถ 2 คัน 2 วัน ๆ ละ 
1,500 บาท  
-ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 15 คน ๆ ละ 240 
บาท 2 วัน 

  
6,000 

 
7,200 

  
6,000 

 
7,200 

   
5.3 ประชุมสรุปผลการประเมินเชิงประจักษ์ 

-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม 15 คนๆ ละ 170 บาท 

  
2,550 

  
2,550 

   
5.4 สรุป รายงานผล 

-ค่าวัสดุ   
  

 
 

1,700 
 

1,700    

รวมท้ังสิ้น 14,760 62,540 5,700 83,000    
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6.  การติดตามและประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
- ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาส 
  ในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมข้ึน 
- ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา 
  ภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อ 
  ขั้นพ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 

ประเมินจากหลักฐาน   
ร่องรอย 

หลักฐานจากเอกสาร  เช่น 
- เอกสารรายงานผลการรับนักเรียน 
- ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน หรือ
ระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดของแต่ละปี 
- ข้อมูลการศึกษาต่อ 
- ข้อมูลการวางแผนการรับนักเรียน 
- รายงานผลการรับนักเรียนพิการเรียน
ร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา 2563   
- แบบคัดกรองนักเรียนพิการ 

 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1  เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ  และ
สามารถเรียนต่อจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 7.2 เด็กในวัยเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ทั้งเด็กท่ัวไป เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาส  ได้เข้าถึงการบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
 7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ และโรงเรียนในสังกัด มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วางแผน การด าเนินงานส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของผู้เรียน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   



 

 

 

 

   ด้านที่ 5  

- การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ชื่อโครงการ สร้างจิตส านึกและความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

      โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ. ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  ตวช.1,2,3,4,6,7,8 
2.  สอดคล้องนโยบาย สพฐ. ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ตวช.1,2,3,4,6,7,8 
3.  สอดคล้องนโยบาย  สพม.9. ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ตวช.1,2,3,4,6,7,8 
4.  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่  ที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตวช. 1.9   
     ที่ 1 การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ข้อ 3 
     ที่ 2 สพม.คุณภาพ ข้อ 3 
     ที่ 3 โรงเรียนคุณภาพ ข้อ 2  
     ที่ 6 นักเรียนคุณภาพ ข้อ 5 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสุทธาสินี  เปาอินทร์ 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม    ต่อเนื่อง  จากโครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและ

บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
       ใหม่  /  เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ( ธันวาคม 2562 - กันยายน 2563) 
งบประมาณด าเนินการ   140,000  บาท  (งบประมาณ สพฐ.)  
 
 

1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 

  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันกลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกซ่ึงส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต    ทุกชีวิต
รวมถึงมนุษย์ที่ต้องหันมาให้ความส าคัญและช่วยกันปรับสมดุลให้ระบบนิเวศ อันจะเห็นได้จากผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ทั้งภัยพิบัติในด้านต่างๆ อาทิเช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม พายุ และปรากฏการณ์เรือนกระจก   เป็นต้น ซึ่งเกิดภาวะโลก
ร้อนข้ึนทุกวันนี้ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์นั้นเอง ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น      ในมุมต่างๆ ของโลก ท าให้ทั่ว
โลกเกิดความตระหนักต่อการด าเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ     การสร้างจิตส านึกและความเข้าใจใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเมื่อสหประชาชาติได้ประกาศ “เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 17 เป้าหมาย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแลการ
พัฒนาโลก และประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้ลงนามร่วมกับภาคีสมาชิก ในการรับรองฉันทามติเป้าหมายการ

โครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ 5.1 

งบประมาณของ สพฐ. 
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พัฒนาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติถูกผูกโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับที่ 12 และก าหนดในรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 65 ที่ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ต้องมีการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ในสภาพปัจจุบันปัญหาการรับรู้ในด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องการผลิตและบริโภคท่ียั่งยืนในภาคประชาชนยังประสบปัญหาความเข้าใจที่ถูกต้องและยัง
ขยายองค์ความรู้ที่ชัดเจนในวงที่จ ากัด จึงท าให้เป็นสาเหตุหนึ่งในการขับเคลื่อนเป็นไปได้ช้าและมีอุปสรรคปัญหา 
ดังนั้นการให้การศึกษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความตระหนักต่อการด าเนินกิจกรรมด้านการผลิตและบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการสร้างจิตส านึกและความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จะเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อสาธารณะชนทั่วไป และเปิดกว้างการรับรู้ ความร่วมมือเพ่ือการ พัฒนาที่ยั่งยืน 
และสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ ขยะมูลฝอย ชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ 
ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 5 การเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12  เพ่ือเน้นและให้ความส าคัญในการให้ความรู้ที่
ถูกต้อง สร้างจิตส านึกอย่างต่อเนื่องและส่งเสริม สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม      ด้านการผลิตและบริโภค
ให้ค านึงถึงทรัพยากรเพ่ือคนรุ่นต่อไป เป็นต้นแบบที่มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะสู่ที่บ้านและชุมชนส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีนโยบายที่ 5 (ปีงบประมาน 2561) ด้านการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และก าหนดนโยบายที่ 2 (ปีงบประมาน 2562) พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ ข้อที่ 5 การ
จัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เล็งเห็นความส าคัญยิ่งในการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมรวมถึงการขับเคลื่อนแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ และเป็นแนวทางให้ประสบความส าเร็จในการพัฒนา
โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จึงได้จัดท า
โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในสังกัดที่มีความพร้อมเป็น
โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ต่อไป  
  

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือสร้างจิตส านึก ขยายองค์ความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ผู้บริหาร ครูและผู้เรียนมี

พฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดจัดสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจให้สอดคล้อง
กับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.3 เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกผลงานของสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเป็นแบบอย่างได้ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 โรงเรียนทุกโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึก

ให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 3.2 โรงเรียนทุกโรงเรียน สามารถจัดสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero 
waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.3 โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบ (Best Practices) โรงเรียน
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นแบบอย่างที่เป็น
เลิศในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา     

4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 

 
ที ่

กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

(ว/ด/ป) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 แต่งตั้งคณะท างาน ประชุมวามแผน/ชี้แจงการด าเนินงาน ธันวาคม 2562 

นางสุทธาสินี 
เปาอินทร์ 
และคณะ
ศึกษานิเทศก์ 

2 
 

จัดอบรมให้ความรู้ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อม
ตามกลุ่มเป้าหมาย  จ านวน 61 โรงเรียนๆ  ละ 3 คน รวม
จ านวน 183 คน 

มกราคม – กุมภาพันธ์ 
2563 

3 
 

ผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม น าความรู้ที่ได้รับ
ไปขับเคลื่อนและขยายผลต่อที่โรงเรียน โดยจัดประชุมชี้แจง
สร้างความเข้าใจ เพื่อก าหนดเป็นนโยบาย พัธกิจ ในแผนปฏิบัติ
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และจัด
กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

กุมภาพันธ์ 2563 

4 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) มีความพร้อมในการพัฒนาสู่โรงเรียน
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับเขตพ้ืนที่ โดย 

มิถุนายน 2563 

 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเอกสารฯ 
- ประชุมคณะกรรมการฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และเกณฑ์การ
ตัดสิน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ ลงพ้ืนที่นิเทศ ติดตาม โรงเรียนใน
สังกัดที่มีความพร้อมในการพัฒนาสู่โรงเรียนต้นแบบโรงเรียน
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานผ่านการคัดเลือก มอบเกียรติโล่
รางวัล ให้โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศ (Best Practice)     

มิถุนายน – กันยายน 
2563 

นางสุทธาสินี 
เปาอินทร์ 
และคณะ
ศึกษานิเทศก์ 

5 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาฯ กันยายน ๒๕๖๓ 

นางสุทธาสินี 
เปาอินทร์ 
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๐,๐๐๐ บาท   
 

ที ่ รายการการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 วางแผนการด าเนินงาน 

จัดประชุม/แต่งตั้งคณะท างาน  
จ านวน 20 คน (1วัน ) 
-  ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 100 บาท x 1 วัน 
-  ค่าอาหารว่าง 20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ 
-  ค่าเอกสารประชุม (กระดาษ A4) 5 รีม x 120บาท 

  
 
 

2,000 
1,400 

 
 
 
 
 

600 

 

 
 

รวม  
 

3,400 
 

600 
 

4,000 
2 กิจกรรมที่ 2  การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับ 

ผู้บริหารหรือรองฯ ฝ่ายวิชาการ จ านวน 1 คน 
ครูผู้รับผิดชอบ จ านวน 2 คน  
รวมโรงเรียนละ 3 คน ( 2 วัน ) 
-  ค่าอาหารกลางวัน 183 คน x 100 บาท x 2 วัน 
-  ค่าอาหารว่าง 183 คน x 35 บาท x 4 มื้อ 
-  ค่าตอบแทนวิทยากร (2x1,200x6) 
-  ค่าสถานที่ (2 วัน x 1,000บาท) 
-  ค่าท่ีพักวิทยากร (2 วัน x 1,000บาท) 
-  ค่าพาหนะเดินทาง (ไป-กลับ) 
-  ค่าวัสดุประกอบการอบรม 

 
 
 
 
 
 

14,400 

 
 
 
 

36,600 
25,620 

 
2,000 
2,000 
2,500 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

 

 
 

รวม 
 

14,400 
 

68,720 
 

10,000 
 

93,120 
3 กิจกรรมที่ 3  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

การปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือคัดเลือก 
ตัดสิน โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ศึกษา Best Practice ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
3.1 จัดประชุม/แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ / ตัดสิน /
คัดเลือก จ านวน 10 คน 
-  ค่าอาหารกลางวัน 10 คน x 100 บาท x 1 วัน 
-  ค่าอาหารว่าง 10 คน x 35 บาท x 2 มื้อ 
3.2 จัดสรรเงินงบประมาณให้โรงเรียนน าเสนอผลงาน/
นิทรรศการนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
จ านวน 8 โรงเรียน ๆ ละ 3,000 บาท 
3.3 ค่าพาหนะคณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ  
(เหมาจ่าย 1,000 บาท/ คน) จ านวน 10 คน 
- โล่รางวัล จ านวน 3 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 

1,000 
700 

 
 

24,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 

 รวม 
 

10,000 
 

25,700 
 

3,000 
 

38,700 



 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาเขต 9  

 

 
226 

 

ที ่ รายการการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
4 กิจกรรมที่ 4  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

1. โรงเรียนรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ/
กิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ส่ง สพม.9 
2. สรุปผลการด าเนินงานและเผยแพร่ผลงานของ
สถานศึกษาท่ีมีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
และเป็นแบบอย่างได้ 
- ค่ากระดาษโฟโต้ 180 แกรม จ านวน 2 รีม(2x350) 
- ค่าวัสดุจัดท ารูปเล่มเอกสารเผยแพร่ผลงานฯ  

   
 
 
 
 
 
700 
3,480 

 

 รวม - - 4,180 4,180 
รวม 24,400 97,820 17,780 140,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 140,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6.  การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

6.1 ร้อยละ 80 ทุกโรงเรียนในสังกัดมีนโยบาย ส่งเสริมและจัด
กิจกรรมให้ความรู้ ท่ีถูกต้องและสร้างจิตส านึกให้ผู้ เรียนมี
พฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชาสู่การน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
เช่น การน าหลัก 3Rs มาใช้ในการบริหารจัดการขยะภายในชั้น
เรียน โรงเรียนและท่ีบ้าน 
6.2 ร้อยละ 80 ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อม สังคมและ
เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก  Zero waste และประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อการพัฒนาโรงเรียนสู่
โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นิเทศ ติดตาม  
การด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
นิเทศ ติดตาม  
การด าเนินงาน 
 

แบบนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
แบบนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลและแบบ
ประเมินผลงานของ
สถานศึกษา 

 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครู นักเรียน ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ได้รับความรู้ เกิดความเข้าใจ และสามารถด าเนินกิจกรรมโรงเรียนมาตรฐาน

สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เกิดจิตส านึกและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

 7.2 โรงเรียนมีนโยบายและแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้หลัก Zero waste และ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
น ามาจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมที่สนับสนุนในโรงเรียนและชุมชนได้ 
  7.3 ครู นักเรียน ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ได้มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่หลากหลายน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ในโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  7.4  มีเครือข่ายและมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการสร้างจิตส านึกที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

ชื่อโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจ าปี 2563 
     / โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.  ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.  สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.  สอดคล้องนโยบาย  สพม.9.  ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่  ที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางอุบล  วงศ์ทับแก้ว 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม    / ต่อเนื่อง  จากโครงการ....................................................... 
       ใหม่  /  เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
งบประมาณด าเนินการ   35,000 บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
 ด้วยรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายด าเนินงานด้านการจัดการขยะ
ในโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินกิจกรรม/โครงการการ  คัดแยก
ขยะ เช่น ธนาคารขยะรีไซเคิล ร้าน 0 บาท การลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะในสถานศึกษา ส่งเสริมให้ความรู้
และน าเสนอพร้อมแนะน าการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะในสาระการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ ด าเนินการจัด
ประกวดโรงเรียนปลอดขยะสู่ชุมชนปลอดขยะ การประกวดสื่อ/นวัตกรรม เพ่ือโลกสวยด้วยการลดขยะ 

 เพ่ือเน้นกระตุ้นจิตส านึกโรงเรียน นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะ โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการขยะและน าขยะมาใช้ประโยชน์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จึงได้จดัท าโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจ าปี 2563 ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้โรงเรียนบริหารจัดการขยะและน าขยะไปใช้ประโยชน์ 
 2.2 เพ่ือให้โรงเรียนด าเนินการภายใต้กิจกรรมการสร้างวินัยด้านการบริหารจัดการขยะ พลังงาน อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
 2.3 เพ่ือเน้นประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้โรงเรียน นักเรียน ลดปริมาณขยะด้าน 1A3R การสร้างวินัยด้านการ
ลดขยะตามหลัก 3Rs ในสถานศึกษาให้กับนักเรียนเยาวชนและสถานศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
    3.1  เชิงปริมาณ   
 1)  โรงเรียน จ านวน  61 แห่ง  
 2)  ครู/บุคลากร/เจ้าหน้าที่ จ านวน  65 คน 

3)  คณะกรรมการประกวดคัดเลือกฯ จ านวน 12 คน 
4) นักเรียน   จ านวน 50 คน  

โครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่ 5.2 
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     3.2 เชิงคุณภาพ  
           โรงเรียนในสังกัดมีการบริหารจัดการขยะและน าขยะไปใช้ประโยชน์ โรงเรียน นกัเรียน ลดปริมาณขยะด้าน 
1A3R การสร้างวินัยด้านการลดขยะตามหลัก 3Rs 
 

4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ว/ด/ป) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
 
3 
4 
 
 
 
4 
5 

ขออนุมัติโครงการ 
การแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการ/
คณะท างาน 
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
การประกวดคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School) 
- น าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- คัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะต้นแบบ 
การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงาน 

ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
 
ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
 
 
 
ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
กันยายน 2563 
 

นางอุบล วงศ์ทบัแก้ว 

 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 35,000 บาท   
 

ที ่ ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 การประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน     
 - ค่าอาหาร จ านวน 7 คน 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท  700  700 

 

- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน 7 คน  
2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
- ค่าวัสดุ                                                         
 

 

490 
 
 

 
 

3,310 

490 
 

3,310 
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ที ่ ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

2 การประกวดโรงเรียนปลอดขยะต้นแบบ  
- ค่าอาหาร (ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่) จ านวน 30 คน  
1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน 30 คน  
2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท                                                                                                                              
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกวดตัดสินฯ 
จ านวน 7 คน ๆ ละ 800 บาท   
- ค่าอาหารเหมาจ่ายส าหรับนักเรียน จ านวน 40 คน  
1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท  
- ค่าพาหนะ/น้ ามันเชื้อเพลิง 
น าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ของโรงเรียน
ตัวแทนสหวิทยาเขต จ านวน 8 แห่ง) 
- ค่าพาหนะ/น้ ามันเชื้อเพลิง 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 

5,600 

 
3,000 

 
2,100 

 
 
 

3,200 
 

1,000 

  
3,000 

 
2,100 

 
5,600 

 
3,200 

 
1,000 

 

 
 

4,000 

 
 
 

8,000 

 
 

4,000 
8,000 

3 ยกย่องเชิดชูเกียรติ     
 - ค่าโล่รางวัล จ านวน 3 รางวลั ๆ ละ 1,200 บาท  3,600  3,600 

รวมทั้งสิ้น 5,600 18,090 11,310 35,000 
 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6.  การติดตามและประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดได้

ร่วมโครงการฯ 
2) โรงเรียนที่ผ่านการประกวดเป็น

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) ต้นแบบ 

1. กรอกแบบประเมิน 
2. โรงเรียนที่เป็นโรงเรียน
ต้นแบบฯ 

1. แบบประเมิน 
2. ประกาศฯ 

 
 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการขยะและน าขยะไปใช้ประโยชน์ 

 7.2 โรงเรียนมีการด าเนินตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School  
          7.3 นักเรียนมีจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและและสิ่งแวดล้อม 

7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ 
 

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



 

 

 
 
 
 
 

   ด้านที่ 6  
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ชื่อโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

      โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   งบด าเนินงาน 
1.   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.  ข้อที่  6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารการศึกษา 
     ข้อที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง 

การศึกษา 
     ข้อที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่ง 

การเรียนรู้  
2.  สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ข้อที ่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด 

การศึกษา 
     ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี 

คุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
     ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากร 

มนุษย์ 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย สพม.9   ข้อที่  6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเน้นการมี 

ส่วนรวมทุกภาคส่วน 
     ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม 

การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
     ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากร 

มนุษย์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายจิรวัฒน์  บุญครอง 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม    ต่อเนื่อง  จากแผนงาน/โครงการ................................. 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม   เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
งบประมาณด าเนินการ   งบประมาณท้ังสิ้น 69,000 บาท    
 
 

1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้สถานศึกษาถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการการบริหารที่ต้องท าอย่างต่อเนื่องแล้วรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนประกอบ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวง ว่าด้วยระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ พ. ศ. 2561 
โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดขึ้นพร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้น

โครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ 6.1 
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คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ า
ทุกปี เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง และในปัจจุบันได้มี
การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายในและคุณภาพ
ภายนอกลดการจัดท าเอกสารปรับกระบวนการที่สร้างภาระปรับมาตรฐานของผู้ประเมินดังนั้นเพื่อให้การบริหารงาน
ของโรงเรียนเป็นไปตามแนวทางการนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบการประเมินแบบใหม่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจึงมีความจ าเป็นจะต้องพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพ่ือช่วยเหลือติดตามสร้างความเข้มแข็งและเตรียมความพร้อมในการ ประเมินคุณภาพการศึกษา
รอบ 4 ให้สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันจึงจัดท าโครงการนี้ 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ  

2.2 เพ่ือติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพพร้อมรับ 

การประเมินคุณภาพภายนอกและได้รับการรับรอง คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
 2.4 เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่ ให้มี
ประสิทธิภาพ  
 2.5 เพ่ือหารูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
3. เป้าหมาย 
 

    3.1 เชิงปริมาณ  
  1. ประชุมผู้รับผิดชอบและผู้จัดท ารายงานการประเมินตนเองจ านวน 305 คน  

2. ประชุมผู้บริหารโรงเรียนและรองผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จ านวน ๖๑ โรงเรียน  

3. นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพภายในเพื่อพร้อมรับการประเมิน 
คุณภาพภายนอกจ านวน 61 โรงเรียน 
 

     3.2 เชิงคุณภาพ  
  1. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง  

2. ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกแนวใหม่  
3. การติดตามตรวจสอบและประเมินผลภายในของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
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4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 

 
ที ่

 
กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ว/ด/ป) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

เดือนพฤศจิกายน 
 2562 

นายจิรวัฒน์ บุญครอง 
คณะศึกษานิเทศก์ 

2 ชี้แจง สร้างความเข้าใจให้กับสถานศึกษาเพ่ือรับการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
สมศ.รอบ 4 จ านวน 61 โรงเรยีน 

วันที่ 18 มกราคม  
2563 

นายจิรวัฒน์ บุญครอง 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

3 นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการ
ประเมินภายนอก 

 มกราคม-มีนาคม 
2563 

นายจิรวัฒน์ บุญครอง 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

 

5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 69,000- บาท  (ถั่วจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ ค าช้ีแจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1. ประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา จ านวน 10 คน  
    

2. ประชุม ช้ีแจง สร้างความเข้าใจใหก้ับสถานศึกษาเพื่อรับการประเมนิ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
สมศ.รอบ 4 จ านวน 61 โรงเรยีน จ านวน 305 คน 

1. ค่าอาหาร 51,900 บาท 
2. ค่าเอกสาร 10,000 บาท 
3. ค่าสถานท่ี 1,000 บาท 
4. ค่าเกียรติบัตร 6,100 บาท 

1,000 51,900 16,100 69,000 

3. นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมนิผลการประกันคุณภาพภายใน 
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกจ านวน ๖๑ 
โรงเรียน ด้วยการกระบวนการนิเทศบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้  

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  

2. เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมนิผลคณุภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

3. เพื่อยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีน
ในสังกัดให้มีคุณภาพพร้อมรับ 

4. การประเมินคณุภาพภายนอกและได้รับการรับรอง 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

5. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศระบบประกัน 
6. คุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นท่ี ให้มีประสิทธิภาพ  
7. เพื่อหารูปแบบและแนวปฏิบตัิที่ดีในการพัฒนาระบบ

ประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษาในการเผยแพร่และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 30,000 
 

 30,000 

 รวมท้ังสิ้น 69,000 

งบประมาณอยู่ในโครงการนิเทศ 
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หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6.  การติดตามและประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพภายใน วิธีการสังเกต  สัมภาษณ์ กรอก

แบบสอบถาม  กรอกแบบ
ประเมิน ศึกษาเอกสาร 

แบบประเมินคุณภาพภายใน 

2. โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพ 

วิธีการสังเกต  สัมภาษณ์ กรอก
แบบสอบถาม  กรอกแบบ
ประเมิน ศึกษาเอกสาร 

แบบติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามกฎกระทรวง 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ   
7.2 สถานศึกษาได้รับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องน าผลการ

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลไปใช้ใน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
7.3 สถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง   

 ทักษะความสามารถของผู้ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพ ภายในของสถานศึกษาตาม
ระบบการปฏิรูประบบแนวการประเมินและการประกันคุณภาพ การศึกษา                

          แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 การสื่อสารและสร้างความเข้าใจในเรื่องระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาการ

ให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 
 

------------------------------------------------- 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ชื่อโครงการ พัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
      โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.  ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม 

แห่งการเรียนรู้ ตวช.7 
ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
ตวช. 2,3   

2.  สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
ตวช. 2,3   

3.  สอดคล้องนโยบาย  สพม.9  ที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน ตวช. 2,3   

4.  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่  ที่ 2 การบริการและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตวช.1.9/5 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสุทธาสินี  เปาอินทร์ 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม      ต่อเนื่อง  จากโครงการ....................................................... 
       ใหม่   เพ่ือส่งเสริม   เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ( ธันวาคม 2562 - กันยายน 2563) 
งบประมาณด าเนินการ   30,000 บาท 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดคุณภาพ สิ่งหนึ่งที่บ่งบอกคุณภาพของผู้เรียนที่เชื่อมั่นได้ว่าผู้เรียนมี
คุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้นั้นจะต้องมีกระบวนการสู่ความส าเร็จใน  การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร  กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา 
ซึ่งกระบวนการนิเทศการศึกษาถือว่าเป็นภารกิจจ าเป็นต่อการจัดการศึกษาท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลาย
ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ และผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพ่ิมข้ึน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ ทั้งยังเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระยะการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษาในยุค
ประเทศไทย 4.0 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ตลอดจนมาตรฐาน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะชีวิต  ทักษะ
อาชีพ ทักษะผู้น า ทักษะการเป็นนักนวัตกรและทักษะการน าไปสู้การสร้างนวัตกรรม ซึ่งกระบวนการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษาจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 

โครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ 6.2 
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 การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นวิธีการส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้สูงขึ้น เพราะเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานในขอบข่ายที่
ตนเองรับผิดชอบประสบผลส าเร็จเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในด้าน  การเรียนของผู้เรียน 
การนิเทศภายในโรงเรียนจึงเป็นยุทธวิธีที่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในฐานะผู้นิเทศ ควร
หาแนวทางด าเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากโรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง มีการ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร อันจะส่งผลให้คุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 จากการลงพ้ืนที่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และจากรายงานผลการนิเทศที่ผ่านมา ของ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า ยังมี
โรงเรียนจ านวนหนึ่งที่มีระบบการนิเทศภายในโรงเรียนที่ไม่ชัดเจน และยังมีกระบวนการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ 
และเครื่องมือการนิเทศที่ยังไม่หลากหลายและเลือกใช้รูปแบบการนิเทศไม่สอดคล้องและตรงตามความจ าเป็นของ
สถานศึกษาเท่าที่ควร อีกทั้งการนิเทศยังขาดความต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 กลุ่ม
งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบการนิเทศภายในโรงเรียน จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาระบบการนิเทศภาย ใน
โรงเรียนเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึน เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก้ผู้บริหารและผู้นิเทศของโรงเรียน 

 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจ และสารมารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการ
นิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 2.2  เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน ให้โรงเรียนมีรูปแบบ กระบวนการ กิจกรรมและเครื่องมือ
การนิเทศภายในโรงเรียนที่ชัดเจนช่วยส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
 
 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
 1. ผู้บริหาร ครู (ผู้ที่ได้รับมอบหมายในฐานะผู้นิเทศ) โรงเรียน ละ 3 คน  รวม จ านวน 183 คน 
 2. โรงเรียนในสังกัด จ านวน  61  โรงเรียน 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในโรงเรียนเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. โรงเรียนมีรูปแบบ กระบวนการ กิจกรรมและเครื่องมือการนิเทศภายในโรงเรียน 
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4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 
 

 
ที ่

กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

(ว/ด/ป) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 PLan 
- แต่งตั้งคณะท างาน ประชุมวามแผน/ชี้แจงการ
ด าเนินงาน 
- ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล จัดท า
คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน  

 
ธันวาคม 2562 

 
มกราคม 2563 

นางสุทธาสินี เปาอินทร์ 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

2 Do  
จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน
โรงเรียนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
1. การประชุมทางไกล (2 ครั้ง) ให้ความรู้ผู้บริหาร
และครูผู้ที่ได้รับมอบหมายในฐานะ 
ผู้นิเทศ ตามกลุ่มเป้าหมาย   
จ านวน  61 โรงเรียนๆ ละ 3 คน  
รวม จ านวน   183   คน 

มกราคม – กุมภาพันธ์ 
2563 

นางสุทธาสินี เปาอินทร์ 
และวิทยกร 
 
โรงเรียนในสังกัด 

3 
 

ผู้บริหาร และครูครูผู้ที่ได้รับมอบหมายในฐานะ 
ผู้นิเทศ น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน 
การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือ 
การประกันคุณภาพการศึกษาได้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 
2563 โรงเรียนในสังกัด 

 
นางสุทธาสินี เปาอินทร์ 
และคณะศึกษานิเทศก์ 4 

 
Check 
แต่งตั้งคณะกรรมลงพ้ืนที่นิเทศ ติดตาม 
กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 

มิถุนายน – สิงหาคม 
2563 

5 Act 
-  ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
-  น าเสนอ Best Practice รูปแบบการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 
-  ทบทวนการด าเนินงาน/สรุป/รายงาน/วางแผน
พัฒนา 

กันยายน 2563 นางสุทธาสินี เปาอินทร์ 
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  30,000 บาท 

ที ่ รายการการใช้งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 วางแผนการด าเนินงาน 
จัดประชุม/แต่งตั้งคณะท างาน จัดท าคู่มือการนิเทศ
ภายในโรงเรียน จ านวน 20 คน (1วัน ) 
-  ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 100 บาท x 1 วัน 
-  ค่าอาหารว่าง 20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ 
-  ค่าสถานที่ (1 วันx 1,000 บาท) 

  
 
 

2,000 
1,400 
1,000 

 
 
 
 

 

 
 
 

2,000 
1,400 
1,000 

2 กิจกรรมที่ 2  การประชุมทางไกล (๒ ครั้ง) 
ส าหรับผู้บริหารและครูผู้ที่ได้รับมอบหมายในฐานะ
ผู้นิเทศ ตามกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๖๑ โรงเรียนๆ
ละ๓คน  
รวม จ านวน  ๑๘๓   คน ( 2 วัน ) 
-  ค่าตอบแทนวิทยากร ภายนอก (2x1,200x6) 
 1 วัน 
-  ค่าท่ีพักวิทยากร (2 วัน x 1,000บาท) 
-  ค่าพาหนะเดินทาง (ไป-กลับ) (2วัน) 
-  ค่าวัสดุประกอบการอบรม (คู่มือการนิเทศฯ) 

 
 
 
 
 

7,200 

 
 
 
 
 
 
 

2,000 
2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 

7,200 
 

2,000 
2,000 

10,000 
3 โรงเรียนพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือ

การประกันคุณภาพการศึกษา 
- - - - 

4 กิจกรรมที่ 3  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
 -  ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
 -  ค่าเบี้ยเลี้ยง 

 บูรณาการงบประมานโครงการนิเทศ 
( 20,000 บาท )  

5 ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน/รายงาน 
น าเสนอ Best Practice รูปแบบการนิเทศภายใน
โรงเรียน 
จ านวน 20 คน (1วัน ) 
-  ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 100 บาท x 1 วัน 
-  ค่าอาหารว่าง 20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ  
-  ค่าสถานที่ (1 วันx 1,000 บาท) 

  
 
 
 

2,000 
1,400 
1,000 

  
 
 
 

2,000 
1,400 
1,000 

 รวม 7,200 12,800 10,000 30,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6.  การติดตามและประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

6.1 ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจและสารมารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาได้สอดคล้องกับความ

ต้องการของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.2 ร้อยละ 100 โรงเรียนมีรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
6.3 ร้อยละ 100 โรงเรียนมีเครื่องมือนิเทศภายในโรงเรียน

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 

ทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ 

 
 
 
 

นิเทศ ติดตาม 
รายงานผล 

 

แบบทดสอบ 
 
 
 
 
 

แบบนิเทศ ติดตาม 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้บริหาร ครู มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการ
นิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา และสร้างรูปแบบ กระบวนการ กิจกรรมและเครื่องมือการ
นิเทศภายในโรงเรียนได้เหมาะสมกับความต้องการของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.2 โรงเรียนมีรูปแบบ กระบวนการ กิจกรรมและเครื่องมือการนิเทศภายในโรงเรียนที่ชัดเจนช่วยส่งเสริม
ให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 
 
 

------------------------------------------------- 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ชื่อโครงการ  ประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

                                                           โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.   ที่ 6 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
2.  สอดคล้องนโยบาย สพฐ.   ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
3.  สอดคล้องนโยบาย  สพม.9.   ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วม 
            ทุกภาคส่วน 
4.  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่   ที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ     อ านวยการ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ    นางสาวนิชานันท์  สัญญเดช 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม     / ต่อเนื่อง  จากโครงการ....................................................... 
      ใหม่  /  เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน    ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ( ธันวาคม 2562 - กันยายน 2563) 
งบประมาณด าเนินการ    108,000  บาท    
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดท านโยบาย 
แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)  
มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จ านวน 61 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน 32 โรงเรียน และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จ านวน 29 โรงเรียน มีนักเรียน จ านวน 
68,775  คน มีจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน จ านวน 3,502  คน และ
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จ านวน  50  คน  ดังนั้น จึงต้องมีการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด การประชุมผู้บริหารและการประชุมข้าราชการและลูกจ้างภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพื่อให้การบริหารจัดการการศึกษา เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

 

2. วัตถุประสงค์    
2.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถบริหารจัดการศึกษา 

รวมทั้งจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เพ่ือให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อ านวยการ
กลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับทราบข้อราชการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเกิด
ความเข้าใจและการประสานงานอันดีระหว่างกัน   

2.2 เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างในส านักงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินงาน ไปในทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

โครงการ กลุ่มอ านวยการ ที่ 6.3 
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3. เป้าหมาย 
        3.1 เชิงปริมาณ 
            1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และโรงเรียนในสังกัด จ านวน  61 โรงเรียน 

       2)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 9  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ข้าราชการและลูกจ้างสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รวมทั้งสิ้นจ านวน 115  คน 

          3.2 เชิงคุณภาพ    

                  เพ่ือให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียนรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ข้าราชการและลูกจ้างใน
ส านักงาน ได้รับทราบข้อราชการต่าง ๆ น าไปบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียนและหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและประสานงานอันดีระหว่างกันในทาง
ปฏิบัติงาน ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น เรียบร้อยและเหมาะสม ในทิศทางเดียวกัน  

4. กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

 
1. 
 
 
 
 
 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 4 ครั้ง  มีข้ันตอนการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
 1.1 แจ้งหนังสือเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
 1.2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
 1.3 ประเมินผลการประชุม 

ครั้งละ 1 วัน 
 
 
 
 

   

นางสาวนิชานันท์  
สัญญเดช และ
คณะท างาน 
 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบประมาณทั้งสิ้น  108,000  บาท  โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ 
ที ่ ค าชี้แจงรายการการใช้งบประมาณและ

ทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย เงิน 

สนับสนุน 
จาก สพฐ. 

เงินนอก
งบ 

ประมาณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด        
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท/คน    21,000  21,000 21,000  21,000 
  จ านวน 6 มื้อ จ านวน 100  คน         
- ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ 100 บาท/คน 
  จ านวน  100 คน  จ านวน  3 ครั้ง 

 30,000  30,000 30,000  30,000 

-  จัดท าเอกสารระเบียบวาระประชุม             
และรายงานการประชุม  100 เล่ม ๆละ 100 
บาท  

 30,000  30,000 30,000  340,000 

  

รวม   

81,000   

81,000 

 

81,000 
  

81,000 
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6. การติดตามและประเมินผล   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร 
ในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติราชการ  เกิดการประสานงาน
ที่ดี  พร้อมทั้งให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
งานราชการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน 

สังเกต  สอบถาม  สัมภาษณ์ -  แบบสังเกต/สัมภาษณ์ 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ   
   ในงานบริการ 

                
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
          และประสิทธิผลเกิดประโยชน์ 
                   แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

 
                                            -------------------------------------------------- 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 

ชื่อโครงการ อบรม เสริมสร้างความรู้  ป้องกันการการะท าผิดวินัย และด าเนินการ    
ทางวินัย 

      โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.   ที่ 6 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
2.  สอดคล้องนโยบาย สพฐ.   ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
3.  สอดคล้องนโยบาย  สพม.9.   ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วม 
           ทุกภาคส่วน 
4.  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพ้ืนที่          มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาทีมีประสิทธิภาพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่ม กฎหมายและคดี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายธีราณัทท์  อินทร์ทองน้อย , นางสาวจันจิรา  หงสว์ิริยกุล 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม     ต่อเนื่อง  จากแผนงาน/โครงการ................................. 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือน ธันวาคม 2562 – พฤษภาคม 2563) 
งบประมาณด าเนินการ   -     บาท     (ไม่ใช้งบประมาณ) 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้กล่าวถึงความมุ่งหมายและหลักการ
จัดการศึกษาของชาติ เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงมีบทบาทหน้าที่
ส าคัญในการสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ แต่ก่อนที่จะสร้างคน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีเครื่องมือในการด าเนินการ ทั้งทางด้านการปฏิบัติหน้าที่และการใช้ชีวิต เพ่ือไม่กระท าการ
ในทางที่เสี่ยงต่อการกระท าผิดวินัยและผิดกฎหมาย  ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนองค์กร ให้บรรลุสู่เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยบุคลากรในหน่วยงานเป็นหลัก และต้องเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าทั้งด้านควา มรู้ 
ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งหน่วยงานและหรือผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น  จึงควรตระหนักถึงบทบาท 
อ านาจหน้าที่ของตนเอง ที่จะท าให้ข้าราชการในสังกัดมีวินัยคุณธรรม จริยธรรมให้มากที่สุด เพ่ือป้องกันการกระท า
ผิดวินัย การกระท าผิดกฎหมายป้องปรามมิให้มีการทุจริตในทุกรูปแบบ จึงควรมีมาตรการที่เข้มข้น เมื่อพิจารณา
แล้วเห็นว่าองค์กรหรือผู้บังคับบัญชา ควรมีบทบาทหรือใช้อ านาจหน้าที่  ในเรื่องวินัยคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการในสังกัด   ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 95 ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีวินัย  ป้องกันมิให้
ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยและด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค ์
             2.1  เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 
ระเบียบ กฎหมาย การประกอบอาชีพควบคุม ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  ตลอดจนคุณลักษณะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดี 

โครงการ กลุ่มกฎหมายและคดี ที่ 6.4 
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             2.2  เพือ่เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และป้องกันการกระท าผิดวินัยและกฎหมายให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่กระท าการในทางที่จะ
ท าให้เกิดการกระท าผิดวินัย และ กฎหมาย 
             2.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่ในการด าเนินการทางวินัย สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 

3. เป้าหมาย 
            3.1 เชิงปริมาณ  
              1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งที่ปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัด และในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

     2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9  

            3.2 เชิงคุณภาพ  
                       1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ทุกคน มีวิสัยทัศน์ และ
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวินัยในตนเอง มีความตระหนักต่อภาระหน้าที่ ยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตส านึกในด้านจริยธรรม 
และเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์ 
สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจหน้าที่ของตน ในการ
ด าเนินการ เสริมสร้าง ป้องกัน และด าเนินการทางวินัย  
 

4.  สถานที่ด าเนินการ 
        โรงเรียนบางลี่วิทยา อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี     

5.  กิจกรรม และการด าเนินการ 

 
ที ่

 
กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ว/ด/ป) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 การด าเนินการ 
       เสนอโครงการ 
กิจกรรม ให้ความรู้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
โครงการเสริมสร้างความรู้ ป้องกันการกระท าผิดวินัย 
และด าเนินการทางวินัย  

2. จัดท าคู่มือให้ความรู้ตามโครงการฯ 
 

3. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้าง ป้องกัน
และการด าเนินการทางวินัย 

4. สรุปและประเมินผล 
 

 
พฤศจิกายน 2562 
 
  
 
ธันวาคม 2562 
 
 
ธันวาคม 62 ถึง 
มีนาคม 63 
เมษายน 2563  
 
พฤษภาคม 2563 

นายธีราณัทท์  อินทร์ทองน้อย 
นางสาวจันจิรา  หงส์วิริยกุล 
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* หมายเหตุ ก าหนดวัน เวลา จัดกิจกรรม และสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
6.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ไม่ใช้งบประมาณ) 
          - รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น    0....- บาท   
 
 
 

หมายเหตุ  ด าเนินงานโดย ถ่ายทอดสดผ่าน Video Conference 
 
 
7.  การติดตามและประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับความรู้ 

กรอกแบบสอบถาม/กรอกแบบ
ประเมิน 
 

แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
 
 

 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ในเรื่อง กฎ วินัย และการด าเนินการทางวินัย และสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  
                                            -------------------------------------------------- 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ชื่อโครงการ    ส่งเสริมการน านโยบายสู่การปฏิบัติการ 
                                                   โครงการตามภารกิจ   โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.  ที่  6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา    
2.  สอดคล้องนโยบาย  สพฐ.  ที่  6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
3.  สอดคล้องนโยบาย  สพม.9  ที ่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วม 
            ทุกภาคส่วน 
4.  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้น  ที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  

   2 การบริการและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนโยบายและแผน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก  นายชาญชัย  นิ่มอนงค์ 

น.ส.ปราณี  อ่อนวิมล 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม    / ต่อเนื่อง  จากแผนงานพ้ืนฐาน 
       ใหม่   โครงการตามภารกิจ  เพ่ือส่งเสริม  

  เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ( ธันวาคม 2562  

- กันยายน 2563) 
งบประมาณด าเนินการ   50,000   บาท    
 
1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 ได้เน้นให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมี แนวทาง
ทิศทางที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้
ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรมและจังหวัด และเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการ
ด าเนินงานในอนาคตขององค์กร เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการบริหารและการจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน 
เสนอความต้องการจ าเป็นในการเสนอของบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในภาพรวมของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความขาดแคลน แนวทางและข้อก าหนด ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด  
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ. 2563 - 2565 
 2.2 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 2.2 เพ่ือสนองรับนโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดสู่การขับเคลื่อน 
 2.3  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โรงเรียน มีระบบฐานข้อมูล จ านวน
นักเรียน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ที่ถูกต้องสมบูรณ์ ครบถ้วนสามารถ
น าไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ กลุ่มนโยบายและแผน ที่ 6.5 
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 2.4  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีกรอบยุทธศาสตร์และโครงการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่ความส าเร็จ 
 2.3  เพ่ือติดตามผลและรายงานการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของ สพฐ. ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 2.4  เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษาของ สพม. 9 ต่อสาธารณชน 
 

3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ  
 1)  โรงเรียนในสังกัด จ านวน 61 โรงเรียน 
 2)  ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
     3.2 เชิงคุณภาพ  
           1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครุภัณฑ์  อาคารเรียนอาคาร
ประกอบและสิ่งก่อสร้างที่เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้ 

 2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีกรอบทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 
 3)  ส านักนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีระบบการก ากับ ติดตามประเมินผลและรายงาน

การด าเนินงาน 
   

4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 
 

 

ที ่ กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

(ว/ด/ป) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565)        /
แผนปฏิบัติการประจ างบประมาณ พ.ศ. 2563 /
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563/  
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเก็บเงินบ ารุง
การศึกษา ปีการศึกษา 2563 
คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดชั้นเรียน 

ต.ค. 2562 - ม.ค. 2563, 
 
 
มี.ค. - ส.ค. 2563 
ม.ค. - ก.พ.  2563 
 
ก.ค. - ก.ย. 2563 

นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก 
นายชาญชัย  นิ่มอนงค์ 

นางสาวปราณี  อ่อนวิมล 
นางสาวรวีวรรณ  จิ๋วพลับ 

2. จัดประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 
2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง /
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ/
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณเหลือจ่าย  

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

3 จัดประชุมคณะกรรมการรายงานผลการ
ด าเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 มี.ค. - ก.ย. 2563 

4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการรายงานผล
การด าเนินงานตามนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 

ธ.ค. 62, มี.ค.63,   ก.ค.63, 
ก.ย.63 
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น    50,000- บาท   
 

ที ่ รายการการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
 
 
 
 
 
. 

1.1ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) และประชุม
คณะกรรมการจัดท าปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 
-ประชุมคณะกรรมการฯ จ านวน 20 คน 2 ครั้ง ค่าอาหาร
กลางวัน/อาหารว่าง 170 บาท x 20 คน x 2 วัน   
- ค่าวัสดุ 
- ค่าจ้างจัดท าเล่มแผนพัฒนาฯ จ านวน 30 เล่ม                
  เล่มละ 120 บาท 
- ค่าจ้างจัดท าเล่มแผนปฏิบัติการฯ จ านวน 30 เล่ม ๆ ละ 
200 บาท  
1.2 ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนการจัดชั้นเรียน
เต็มรูป คณะกรรมการ 20 คน จ านวน 2 ครั้ง 
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 170บาทx20คน x 2วัน   
1.3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการเก็บเงิน
บ ารุงการศึกษา 
-ค่าอาหารว่าง 35 บาท x 15 คน x 2 ครั้ง   
ประชุมขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 3 ครั้ง  
- ค่าอาหารว่าง 25 คน ๆ ละ 35 บาท 3 ครั้ง 

  
 
 
 

6,800 
 
 

3,600 
 

6,000 
 
 
 

6,800 
 
 

1,050 
 
 

2,625 

 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 

6,800 
3,600 

 
3,600 

 
6,000 

 
 
 

6,800 
 
 

1,050 
 
 

2,625 
 

2 ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ/งบประมาณเหลือจ่าย และรายงาน
งบประมาณในระบบ e-budget จ านวน 3 ครั้ง 
-ประชุมคณะกรรมการฯ จ านวน 15 คน 3 ครั้ง ค่าอาหาร
กลางวัน/อาหารว่าง 170บาทx15 คน x 3วัน   
 

  
 
 
 
 

7,650 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7,650 
 

3 จัดประชุมคณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานการ
บริหารจัดการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2563  จ านวน      ครั้ง 
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ที ่ รายการการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

 
 
 
 
 
4 

ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 30 
คน x 170 บาท x 1 วัน  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 30 คน x 35 บาท 
จ านวน 2 ครั้ง  
- ค่าวัสดุ  
ประชุมรับการติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
สพฐ. /ศึกษาธิการจังหวัด/เขตตรวจราชการ 
-ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม  จ านวน 20 คน x 170 
บาท x 1 วัน                                                       
-จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน  

  
5,100 
2,100 

 
 
 
 

3,400 

 
 
 
 

1,275 

 
5,100 
2,100 

 
1,275 

 
 

3,400 

 รวม  45,125 4,875 50,000 
หมายเหต ุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6.  การติดตามและประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1) ร้อยละ 100 ของการรายงานจ านวน

นักเรียน  ข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง. 

2) ร้อยละความส าเร็จในการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

การตรวจสอบ (โดยตรวจสอบ
จากโปรแกรม แบบรายงาน
และแบบติดตาม 
 
 

1. โปรแกรม 
2. แบบรายงาน 

แบบติดตาม 

 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563  เป็นกรอบในการด าเนินงาน 
 7.2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูล

อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง ที่เป็นปัจจุบัน สามารถน ามาบริหารจัดการและตัดสินใจของผู้บริหาร  
 

  8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 

 ปัจจัยความเสี่ยง   
 - 
 

          แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 - 

-------------------------------------------------- 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

ชื่อโครงการ พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9    

      โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   งบด าเนินงาน 
1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.  ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
2.  สอดคล้องนโยบาย  สพฐ.  ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
3.  สอดคล้องนโยบาย  สพม.9  ที ่6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
4.  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่  ที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1  การบริหารงานด้านวิชาการ ประเด็นการพิจารณา 9 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวธนัชพร  คิ้วเที่ยง 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม     ต่อเนื่อง  จากโครงการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา 
     ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
     ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
งบประมาณด าเนินการ   38,500  บาท    
 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ด าเนินงานโครงการพัฒนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 เพ่ือสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2543 เสริมสร้างแรงจูงใจการท างานร่วมกัน 2 

ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาคณะกรรมการศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนด จากกลยุทธ์ ของนโยบาย ก้าว
พอดี สู่ 9 คุณภาพ จ านวน 4 ข้อ คือ 1) ส่งเสริมการเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ 2) ส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เสริมสร้างทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน 3) เสริมสร้างทักษะ
ความสามารถในการประสานงาน และ 4) การสรรหาคณะกรรมการที่มีคุณวุฒิมีประสบการณ์ และมีวิสัยทัศน์ เห็น
ควรด าเนินงานโครงการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 9 ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563   

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จที่ก าหนด    
  2.2 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 
 2.3 เพ่ือประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่ 6.6 
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3.  เป้าหมาย    
 3.1  เชิงปริมาณ  ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ ) 

 3.1.1 สถานศึกษา  จ านวน  61  แห่ง 
 3.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 61 โรงเรียนๆ ละ 3 คน รวมจ านวน 183 คน 
 3.1.3 คณะท างาน จ านวน 17 คน 
 3.1.4 คณะวิทยากร จ านวน 5 คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ  ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ ) 
  คณะกรรมสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีคุณภาพ 
ผ่านเกณฑต์ามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนด 
 

4.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ระบุ ว /ด /ป)  

ที่ต้องการด าเนินการ) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการประชุมซักซ้อมคณะกรรมสถานศกึษาขัน้พื้นฐานในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
1. ประชุมซักซ้อมคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส านักงาน 
    เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
2. สรุปและรายงานผล 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 38,500 บาท โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ที ่ กิจกรรม 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมการประชุมซักซ้อมคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
        

1.1 ประชุมซักซ้อมคณะกรรมสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
   - ค่าวิทยากร จ านวน 5 คน 
     (ช่ัวโมงละ 600 x 6 ช่ัวโมง x 5 คน) 
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน 
   - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าประชุม   
     (183 คน × ๑๐๐ บาท × ๑ มื้อ)  
   - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
     (183 คน × 35 บาท × 2 มื้อ) 
คณะท างาน+วิทยากร 
   - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าประชุม   
     (22 คน × ๑๐๐ บาท × ๑ มือ้)  
   - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
     (22 คน × 35 บาท × 2 มื้อ) 

 
 

18,000 
 

 
 
 
 

18,300 
 

12,810 
 
 

2,200 
 

1,540 
 

  
 

18,000 
 
 

18,300 
 

12,810 
 
 

2,200 
 

1,540 
 

1.2 ค่าวัสดุในการด าเนินการ 
- กระดาษ A4  จ านวน 15 รีม รีมละ 120 บาท 
- ดินสอด า 2 บี 15 โหล โหลละ 100 บาท 
- ยางลบดินสอ 130 ก้อน ก้อนละ 5 บาท 

  
 

 
1,500 
1,500 
650 

 
1,500 
1,500 
650 

รวม 18,000 16,850 3,650 38,500 
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6. การติดตามและประเมินผล   
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

6.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทีม่ีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนด  

- การส่งสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2563 
- การประเมินความส าเร็จ 

- แบบสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
- แบบประเมินความส าเร็จ 

6.2 ร้อยละ 80 ของคณะกรรมการที่เข้าร่วมศึกษา
ดูงาน มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ
สถานศึกษาท่ีมีการด าเนินงานดีเด่น อยู่ในระดับ
มาก 

- การส ารวจ 
- การรับลงทะเบียน 
- การประเมินความพึงพอใจ 

- แบบส ารวจ 
- บัญชีลงทะเบียน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนด    
  7.2 การด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความส าเร็จ   

 
-------------------------------------------------- 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

ชื่อโครงการ โครงการ  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพด้านการ    
                                                   บริหารการเงินการคลัง และพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ของ                            
                                                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และสถานศึกษา 
                                                   ในสังกัด 
   โครงการตามภารกิจ       โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพคน งบด าเนินงาน 
1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ศธ. ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
2. สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.            ที ่3 ด้านการพัฒนาแลสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ และ  

ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
3. สอดคล้องกับนโยบาย สพม.9  นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาแลสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

และนโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเน้นการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

4. สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่         มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางบังอร  ศิลาลิตร์ และคณะ 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม    ต่อเนื่อง  จากแผนงาน/โครงการ................................. 
   ใหม่     เพ่ือส่งเสริม     เพ่ือพัฒนา    เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
งบประมาณด าเนินการ   50,000 บาท    
 
 
1.  หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 และที่แก้ ไขเ พ่ิมเติม (ฉบับที่  2 )                
พ.ศ. 2546 มาตรา  62  ก าหนดให้จัดระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล   การใช้
จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาโดยหน่วยงานภายใน  ประกอบกับการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติก าหนดให้ทุกส่วนราชการ          ต้องจัดให้
มีหน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบติดตามและให้ค าปรึกษาต่อหน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้ก าหนดให้มีหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ท าหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาใน
สังกัดให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายในฐานะเครื่องมือของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และท าหน้าที่
ประสานงานกับหน่วยตรวจสอบภายในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
ภาพรวม 

 
 
 

โครงการ หน่วยตรวจสอบภายใน ที่ 6.7 
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   หน่วยตรวจสอบภายในจึงเป็นกลไกหนึ่งของระบบบริหารจัดการที่ให้ความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษา
อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาให้ดีขึ้น รวมทั้งจะช่วยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาในสังกัดบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการ
ก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ โดยมีการด าเนินงานภายใต้มาตรฐานสากลการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน มาตรฐาน
การตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน โดยในการตรวจสอบ    จะยึดหลักการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ กฎกระทรวง หนังสือสั่งการและแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง        

 จากผลการตรวจสอบที่ผ่านมา พบว่ายังมีความจ าเป็นที่ต้องตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม                
การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดอย่าง
ต่อเนื่อง  จึงได้จัดท าโครงการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพด้านการบริหารการเงินการคลัง และพัฒนาผู้
ตรวจสอบภายใน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  และสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ขึ้น เพ่ือให้ด าเนินการตรวจสอบตามประเด็นที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กรมบัญชีกลาง ก าหนด ทั้งนี้ ได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา และระยะเวลาในการตรวจสอบ                   ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมของอัตราก าลังผู้ตรวจสอบภายในที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน 

 
2.  วัตถุประสงค์    
   1. เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และปรับปรุง
การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาตามเป้าหมายของกลยุทธ์การบริหารราชการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก าหนด 
  2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่งมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
  3. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุง
แก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐาน 
  4. เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน   
 
3.  เป้าหมาย    
 3.1  เชิงปริมาณ   
   1.  โรงเรียนเป้าหมาย       จ านวน       8      โรงเรียน 
   2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จ านวน       1      แห่ง 
 3.2  เชิงคุณภาพ   

บุคลากรของหน่วยงานในสังกัด มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานอย่างมีระบบในกรอบของ
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  ข้อบังคับฯ ที่ถูกต้อง สร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริหาร 
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4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ระบุ ว /ด / ป.  

ที่ต้องการด าเนินการ) 

ผู้รับผิดชอบ 

 1. กิจกรรมย่อยที่ 1 ตรวจสอบการบริหารเงินที่สถานศึกษามี
ไว้ใช้จ่าย การบันทึกรายการบัญชี การจัดท ารายงานและ
ตรวจสอบกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและการ
ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทางการเงินของ
สถานศึกษา จ านวน  8 โรงเรียน  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. จัดท าแผนการตรวจสอบ 
2. จัดท าเครื่องมือ/กระดาษท าการการตรวจสอบ 
3. ท าหนังสือแจ้งโรงเรียน 8 แห่ง  
4. ด าเนินการออกตรวจสอบ 
5. สรุปรายงานผลการตรวจสอบเสนอ ผอ.สพม. 9/ส่ง

ให้โรงเรียนและสพฐ. 
6. ติดตามผลการตรวจสอบ 

2.  กิจกรรมย่อยที่ 2 ตรวจสอบติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ
ด้านการบริหาร การเงินการคลังของ สพม. 9 ตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 2563 และตามที่ สพฐ.
ก าหนด 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. จัดท าแผนการตรวจสอบและเครื่องมือการตรวจสอบ 
2. แจ้งแผนการตรวจสอบให้กลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์ สพม.เขต 9  ทราบ 
3. ด าเนินการตรวจสอบ 
4. รายงานผลการตรวจสอบให้ผอ.สพม. เขต 9 ทราบ 

พร้อมแจ้งหน่วยรับตรวจ            
5. จัดท ารายงานส่ง สพฐ. 

3.  กิจกรรมย่อยที่ 3  อบรม สัมมนา ประชุมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานนักตรวจสอบ
ภายใน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. การเดินทางไปอบรม สัมมนาและประชุมเพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถ 
2. จัดท ารายงานการเดินทางไปราชการ 

 
 
 
 
 
 
ต.ค.  – ธ.ค.62 
ต.ค.  – ธ.ค.62 
ธ.ค.62 – พ.ค.63 
 
ม.ค.63 – ก.ย.63 
ม.ค.63 – ก.ย.63 
 
ม.ค. – ก.ย.63 
 
 
 
 
พ.ย. – ธ.ค.62 
 
พ.ย. – ธ.ค.62 
 
ธ.ค.62 – มิ.ย.63  
ก.พ. – ก.ย.63 
 
ก.พ. – ก.ย.63 
ธ.ค.62 – ก.ย.63 

นางบังอร  
ศิลาลิตร์  
และคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางบังอร  
ศิลาลิตร์  
และคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางบังอร  
ศิลาลิตร์   
และคณะ 
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  50,000 บาท   
 

*  โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ที ่ ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 

1. กิจกรรมย่อยที่ 1 การตรวจสอบสถานศึกษาภายในสังกัด 
    1.1  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบ 
สถานศึกษา จ านวน 8 แห่ง ๆ ละ 2 - 5 วัน 
    1.2  ค่าพาหนะเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบ 
สถานศึกษา จ านวน 8 แห่ง ๆ ละ 2 - 5 วัน         
2. กิจกรรมย่อยที่ 2 การตรวจสอบภายใน สพม.9 
3. กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาสมรรถนะหลักของผู้ตรวจสอบภายในตาม
ข้อก าหนดของกรมบัญชีกลาง 
    3.1  ค่าพาหนะ 
    3.2  ค่าท่ีพัก 
    3.3  ค่าเบี้ยเลี้ยง 
    3.4  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

 
12,000 

 
  14,500 

 
 
 
 

1,500 
8,500 
1,500 

12,000 

 
 

 
 
 
 
 

 
12,000 

 
14,500 

 
 
 
 

1,500 
8,500 
1,500 

12,000 
 รวมทั้งสิ้น  50,000 - 50,000 
6.  การติดตามและประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. ร้อยละ 80 ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน 
ของสพม. เขต 9  และสถานศึกษา ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

การตรวจสอบ(โดยตรวจ สอบ
เอกสาร สัมภาษณ์ สังเกตการณ์ 
และสอบทานการปฏิบตัิงาน) 

1. กระดาษท าการ 
2. รายงานการเงิน 
3. รายงานผลการตรวจสอบ 

2. ร้อยละ 80 ของ สพม.เขต 9 และสถานศึกษา 
ปฏิบัติงานด้านการเงินการบญัชีและสินทรัพย์  
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

การตรวจสอบ(โดยตรวจ สอบ
เอกสาร สัมภาษณ์ สังเกตการณ์ 
และสอบทานการปฏิบตัิงาน) 

1. กระดาษท าการตรวจสอบ  
2. รายงานผลการตรวจสอบ 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
7.2 การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดี 
7.3 การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการจัดการศึกษาและถูกต้องตาม

ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบแผนของทางราชการ 
 
8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 -ปัจจัยความเสี่ยง 
          การได้รับเอกสารจากหน่วยรับตรวจ ไม่ตรงตามก าหนด จึงท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  -แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
          ผู้บริหารควรก าชับใหห้น่วยรับตรวจจัดเตรียมเอกสาร จัดส่ง ให้ครบถ้วน ตามก าหนดเวลา เพ่ือให้หน่วย
ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตามปฏิทินในแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจ าปี และจัดหาอัตราก าลังให้
เหมาะสมกับภาระงานตรวจสอบ 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

ชื่อโครงการ การนิเทศพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
      โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
1.   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.   ที ่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
2.  สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  ที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  สพม.9. ที ่ 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วม 
              ทุกภาคส่วน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางดวงพร อายุการ 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม    ต่อเนื่อง  จากแผนงาน/โครงการ................................. 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม   เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
งบประมาณด าเนินการ   งบประมาณท้ังสิ้น 205,400บาท    
 
 

1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความสามารถรวมทั้งพฤติกรรมเจตคติ ค่านิยม 
และคุณธรรมของบุคคล คุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และการเมือง ยิ่งปัจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การแข่งขันอย่างรุนแรงทางเศรษฐกิจปัญหาการจัดการศึกษาของไทยยังไม่สอดคล้อง
เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายในยุคโลกาภิวัฒน์ ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกประเทศ ด้วยความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาท่ีเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาคนรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายส าคัญที่จะ
พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  โดยในการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก  เขียนได้ มีทักษะคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
แก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีทักษะชีวิตและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ดังนั้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 9 ตามนโยบายดังกล่าว จึงต้องด าเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.)  ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง ให้ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงเป็น
รากฐานส าคัญท่ีจะช่วยให้การพัฒนาประเทศฟ้ืนฟูได้ การให้ความส าคัญของการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษาที่
ต้องพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของการศึกษาชาติ “เก่ง ดี และมีความสุข” บนพ้ืนฐานของความสอดคล้อง
กับบริบทชุมชน และเกิดความภูมิใจในความเป็นไทย ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเราจะพบว่ากระบวนการส าคัญ ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน  และ

โครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ 6.8 
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กระบวนการนิเทศการศึกษา ทั้งนี้กระบวนการบริหารจะมีความชัดเจนอยู่ในระบบของการบริหารราชการ ส่วน
กระบวนการเรียนการสอน เป็นกระบวนการหลักในการจัดการเรียนรู้ ส าหรับกระบวนการนิเทศ ติดตาม  
เป็นกระบวนการส าหรับการส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพของการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
ซึ่งทั้ง 3 กระบวนการจะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย การนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษามี
ความส าคัญความจ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเป็นกระบวนการขับเคลื่อนที่จะส่งผลให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ การสร้างความตระหนัก โดยมุ่งพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพไปสู่อนาคต 
การพัฒนากลยุทธ์เป็นวิธีการที่มีกรอบแนวคิดและประเด็นส าคัญที่สอดคล้องกับสภาพจริง เป็นวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาการด าเนินงานสู่เป้าหมาย และเพ่ือสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ด้วยกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ด้วยระบบ
เครือข่ายการนิเทศ เครือข่าย ICT ร่วมกับการนิเทศภายในสถานศึกษา  
 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมาย  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จึงได้ก าหนดโครงการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 นิเทศก ากับติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.สู่การปฏิบัติของสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9   
 2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ตามมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 
 2.3 เพ่ือถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชมความส าเร็จการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ
ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ของสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   
 
3. เป้าหมาย 
     3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ได้รับการนิเทศ ก ากับติดตาม
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  3.1.2 ศึกษานิเทศก์ทุกคนได้รับการพัฒนาศาสตร์ความรู้การนิเทศแนวใหม่ตามมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 
     3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ได้รับการ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการด าเนินงาน  ร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นนโยบาย ของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ในเขตพ้ืนที่ได้มาตรฐาน บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้            
           3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ มีข้อมูลส าหรับใช้ประกอบการพัฒนา 
ปรับปรุงการด าเนินงาน และการรายงานผล 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน   

ที ่ กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 

1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนและนโยบายการจัด
การศึกษาของต้นสังกัด  

พฤศจิกายน 
 2562 

ศึกษานิเทศก์ 

2 ประชุมปฏิบัติการวางแผน ก าหนดเนื้อหา สาระการนิเทศ และ
สร้างเครื่องมือนิเทศ 
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

มกราคม ๒๕๖๓ 
 

     พฤศจิกายน  2562 
     พฤษภาคม 2563 

ศึกษานิเทศก์ 

3 นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
-ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เกี่ยวกับ 
1.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.2 การวัดผล ประเมินผล และการน าผลการประเมินไปใช้พัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
1.3 การแก้ปัญหาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยและการน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานวิชาการ 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 
1.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ระดับชั้น ม.3 และ 
ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักคือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ 
2. พัฒนาทักษะทางการเรียน 3 ด้าน คือ ภาษา ( literacy ) 
ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) ความสามารถด้านเหตุผล 
(Reasoning Abilities) 

  
 

มกราคม 2563 – 
กุมภาพันธ์ 2563 

ศึกษานิเทศก์ 

4 การพัฒนาศึกษานิเทศก์ 
ศึกษานิเทศก์ทุกคนเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง ณ กทม. โดย สมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย 

- ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงค่าลงทะเบียน   

 
มิถุนายน 2563 

ศึกษานิเทศก์ 

5 นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
     ด าเนินการนิเทศติดตามห้องเรียนคุณภาพ และโรงเรียนคุณภาพ
เกี่ยวกับการส่งเสริม/พัฒนา การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนตาม
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.  ดังนี ้
1)หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2)สะเต็มศึกษา 
3)การอ่าน คิด วิเคราะห์และเฃียน 
4)การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ 
การน ากระบวนการ PLC ไปใช้ 
6) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
7)การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น 
( IS: Independent Study ) 

มิถุนายน 2563- 
สิงหาคม 2563 

ศึกษานิเทศก์ 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน (ต่อ)  

ที ่ กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 

 8) การจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
9) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
10)การแนะแนวอาชีพ/การศึกษาต่อในสถานศึกษาและ 
พัฒนาตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21/ทวิศึกษา 
11)การจัดการศึกษาเรียนรวม   
12)การจัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ 
13)การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท า 

  

6. การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. พฤษภาคม- 
สิงหาคม 2563 

ศน.สุทธาสินี 

7. การนิเทศ ติดตามการน าหลักสูตรไปใช้  ศน.อรไท 
8. การนิเทศ ติดตามตามความต้องการและความจ าเป็น และ

ตามนโยบายของ สพฐ./ศธ 
มกราคม- 

สิงหาคม 2563 
ศน.อรไท 

9. การนิเทศติดตามครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณ ผ่านการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง “Coding และ 
Computing Science”ของการจัดการเรียนรู้แบบ STEM 
ทุกโรงเรียน 

มิถุนายน- 
สิงหาคม 2563 

ศน.วีรกิตต ์

10. นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพ
ภายใน การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินภายนอก
จ านวน 61 โรงเรียน ด้วยการกระบวนการนิเทศบูรณาการ 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

8. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ  

9. เพ่ือติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

10. เพ่ือยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพพร้อมรับ 

11. การประเมินคุณภาพภายนอกและได้รับการรับรอง 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

12. เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่ ให้มีประสิทธิภาพ  

6.เพ่ือหารูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 มกราคม-มีนาคม 
2563 

นายจิรวัฒน์ บุญ
ครอง 
และคณะ
ศึกษานิเทศก์ 

11. การนิเทศติดตาม กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน มิ.ย- ส.ค. 2563 ศน.สุทธาสินี 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน (ต่อ)  

ที ่ กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 

12. ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชมความส าเร็จ การ
ด าเนินงาน 
-สรุปรายงานผล ปีการศึกษา 2562 
-สรุปรายงานผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

 
 

เมษายน 2563 
กันยายน 2563 

 

 5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น     205,400บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

 

ที ่ ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ประชุมปฏิบัติการวางแผน ก าหนดเนื้อหา สาระการนิเทศ 
และสร้างเครื่องมือนิเทศ 
ครั้งที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 20 คน  
2 ครั้ง ( 2X35X20X2) 
-ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 20 คน  
(2X100X20) 

  
 
 
 

2,800 
 

4,000 

 6,800 
 
 
 
 

2. การนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษา การนิเทศติดตามครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณ 
ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง “Coding 
และ Computing Science”ของการจัดการเรียนรู้แบบ 
STEM ทุกโรงเรียน 
-ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
(61 โรงเรียน)  
๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง (15  คน x 5 วัน  x วันละ 120 บาท)   

เป็นเงิน 9,000 บาท 
๓. ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง (61 โรงเรียน ) 

เป็นเงิน 40,000 บาท 

  
 
 
 
 
 
 

9,000 
 

40,000 

 49,000 

3. การพัฒนาศึกษานิเทศก์  
ศึกษานิเทศก์ทุกคนเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง ณ กทม. โดย สมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย 
- ค่าลงทะเบียน  (  900X15 )= 13,500 บาท 
- ค่าท่ีพัก       (  1,200X8 )  = 9,600 บาท 
-ค่าพาหนะ (  900X15 )   = 13,500 บาท 

  
 
 

13,500 
9,600 

13,500 

 36,600 

4. การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง /ค่าพาหนะ(ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง) 

  
10,000 

  
10,000 
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ต่อ) 

 

ที ่ ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

5. การนิเทศ ติดตามการน าหลักสูตรไปใช้ 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง /ค่าพาหนะ(ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง) 

  
10,000 

  
10,000 

6. การนิเทศ ติดตามโรงเรียนในสหวิทยาเขตนเรศวร    
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง /ค่าพาหนะ(ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง) 

  
 

8,000 

  
 

8,000 
8. นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพ

ภายใน การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินภายนอก
จ านวน 61 โรงเรียน ด้วยการกระบวนการนิเทศบูรณาการ 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง /ค่าพาหนะ(ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง) 

   
 
 

18,000 

 18,000 

9. การนิเทศติดตาม กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง /ค่าพาหนะ(ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง) 

  
10,000 

   
10,000 

10. การนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษา การนิเทศติดตามครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณ 
ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง “Coding 
และ Computing Science”ของการจัดการเรียนรู้แบบ 
STEM ทุกโรงเรียน 
-ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (61 โรงเรียน)  
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง (15  คน x 5 วัน  x วันละ 120 บาท)    

เป็นเงิน 9,000 บาท 
2. ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง (61 โรงเรียน)   

เป็นเงิน 40,000 บาท 

  
 
 
 
 

9,000  
 

40,000 

 49,000 

11. ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชมความส าเร็จ       
การด าเนินงาน 
-สรุปรายงานผล ปีการศึกษา 2562 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 20 คน 2 
ครั้ง ( 2X35X20X2) 
-สรุปรายงานผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
-ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 20 คน 2 ครั้ง    
( 2X100X20X2) 
-ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 10 รีม X 120 บาท 

  
 
 

2,800 
 

4,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,200 

8,000 
 

 รวมทั้งสิ้น 205,400 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6.  การติดตามและประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีรูปแบบการนิเทศ 
ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

นิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน แบบประเมินการนิเทศ 

2. ครูผู้สอนร้อยละ 80 มีนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

นิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน แบบประเมินการนิเทศ 

3. สถานศึกษาร้อยละ 80 มีนวัตกรรมในการบริหารจัด
การศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

นิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน แบบประเมินการนิเทศ 

 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ มีรูปแบบการนิเทศท่ีเหมาะสมกับบริบทของ

สถานศึกษาในสังกัด  
7.2 สถานศึกษาได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง ส่งผลให้มีคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามจุดเน้น

นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสพฐ.  
 

8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง   
   1. ก าหนดการนิเทศ ฯ อาจมีการคลาดเคลื่อนทั้งก าหนดวัน โรงเรียน หรือศึกษานิเทศก์ที่ติด
ราชการส่งผลให้การนิเทศไม่เป็นไปตามก าหนดการ 

   2. ระยะทางบางโรงเรียนค่อนข้างไกลใช้เวลาในการเดินทางนานและมีความเสี่ยงในการเดินทาง                
          แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   1. ให้คณะศึกษานิเทศก ์ประสานโรงเรียนให้ชัดเจน และผสานความร่วมมือช่วยเหลือกันในกรณีท่ี
ศึกษานิเทศก์ท่านอ่ืนติดราชการ 
   2. ประสานขอใช้รถราชการหรือพยายามเลี่ยงเส้นทางที่มีความเสี่ยงสูง 
 

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



 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาเขต 9  

 

 
263 

 

 
โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 

โครงการ                                 ยกระดับคุณภาพครใูนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
1.   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.ศธ.   ที ่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
2.  สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  ที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  สพม.9. ที ่ 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วม 
              ทุกภาคส่วน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม    ต่อเนื่อง  จากแผนงาน/โครงการ................................. 
       ใหม ่   เพ่ือส่งเสริม   เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม  2562  – มีนาคม  2563 
งบประมาณด าเนินการ   งบประมาณท้ังสิ้น 18,780 บาท 

1.หลักการและเหตุผล 
          ภารกิจหลักของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการก็คือ การให้โอกาสกับผู้
ที่อยู่ในวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกคนได้เรียนรู้ตามวัยอย่างมีคุณภาพ ภายใต้การจัดการศึกษาด้วย
รูปแบบที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ  

 ปัจจุบัน พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กยังประสบปัญหาในเรื่อง คุณภาพของเด็กนักเรียน กล่าวคือ นักเรียน
ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ตัวป้อนหรือประชากรวัยเรียน ประกอบกับ การบริหาร
จัดการ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่  เนื่องจากมีจ านวนบุคลากรใน
โรงเรียนจ ากัดครูไม่ครบชั้น และโรงเรียนมีภาระงานอื่นๆจ านวนมาก การด าเนินงานที่ผ่านมา : สพฐ. บริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา ส าคัญ 2 ประการ คือ………………………………………………………………. 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น เป็นผลจากการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน และห้องเรียนมีการ
ใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียน และเป็นเครือข่ายช่วยเหลือกันทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. การเพ่ิมอัตรานักเรียนต่อครู สูงขึ้นน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา มีการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนแบบคละชั้น หรือบูรณาการ และการจัดการให้นักเรียนมีศักยภาพสูงขึ้น 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด าเนินการ ดังนี้ 
  1) ส่งเสริมการสอนแบบบูรณาการ 
  2) ส่งเสริมสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3) น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู  
 เพ่ือให้การด าเนินการ เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงด าเนินการจัดท าโครงการยกระดับคุณภาพครูในการ
จัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก และเริ่มด าเนินการตั้งแต่ ปีการศึกษา 2562-2563 โดย จัดท าโครงการกับ
กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 22 โรงเรียน  

โครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ 6.9 



 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาเขต 9  

 

 
264 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อเสริมสร้างพัฒนาครูโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ   
 
3. เป้าหมาย  
           โรงเรียนขนาดเล็กของ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม   จ านวน  22  โรงเรียน    
4. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ ว/ด/ป กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม หมายเหตุ 

1. พ.ค.63 ประชุม ผู้บริหาร ครู  
-เอกสารผู้เข้าร่วมอบรมโรงเรียนขนาดเล็ก 
จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม  
จ านวน 22 โรงเรียน ๆละ 2 คน  

 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
 
  

5,000.- 

 
 
  
 

5,000.- 

 
 

2. พ.ค.63 ค่าสถานที่ ห้องประชุม  1,000.-  1,000.-  
3. พ.ค.63 -  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ

เครื่องดื่มจ านวน 54 คน ๆละ 170 บาท 
ผู้บริหาร/ครู/ศึกษานิเทศก์ รวม 54 คน 

  
9,180.- 

  
9,180.- 

 

 

4. พ.ค.63 - ค่าวิทยากร 2 คน คนละ3 ชม. ช.ม.ละ 
600.-บ 

3,600.-   3,600.-  

5. มิ.ย. 
63 

นิเทศบูรณาการ  
-เอกสาร (เครื่องมือนิเทศ) 8 กลุ่มสาระ 
จ านวน 22 โรงเรียน 

   
5,000.- 

 

 
5,000.- 

 

ใช้งบนิเทศ 
 

รวมทั้งสิ้น 
    

18,780.- 

4. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

- GPA  นักเรียนทุกระดับชั้น นักเรียนมีผล GPA 
เพ่ิมข้ึน จากปีการศึกษา 2562 เมื่อเปรียบเทียบ
กับ ปีการศึกษา 2563  
  

-  ตรวจสอบเอกสารข้อมูล
การประมวลผลของ
โรงเรียน รายกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สิ้นปีการศึกษา 
 
 

1. แบบติดตาม 
ประเมินผลการบริหาร
จัดการ.ในโรงเรียนขนาด
เล็ก จ านวน 22 โรงเรียน 
2. แบบสอบถามความ
คิดเห็นครู google form 

 
 
 



 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาเขต 9  

 

 
265 

 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 ครูโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพ สามารถจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้คุณภาพ
การศึกษาของนักเรียนสูงขึ้น 
 5.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  สามารถก าหนดรูปแบบที่มีความเหมาะสมในการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
6. เป้าหมาย 

6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ คาดว่าผลการด าเนินงาน 

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ โรงเรียนมัธยมศึกษา  
  ขนาดเล็กจ านวน  22 โรงเรียน  
 
 

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

            6.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. โรงเรียนขนาดเล็กสามารถบริหารและจัด
การศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
หลังด าเนินการ ยกระดับคุณภาพครูในการ
จัดการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

( ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 

         7. ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2562  – มีนาคม  2563 
               ขั้นตอนการด าเนินงาน 

  1)  ประชุมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับศึกษานิเทศก์ 
 2)  จัดท าแบบส ารวจ ความต้องการพัฒนา โรงเรียนขนาดเล็ก จ.สุพรรณบุรี และ จังหวัด นครปฐม 

ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 
 3)  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ โครงการ 
 4)  ด าเนินการตามโครงการตามท่ีก าหนดไว้ 
 5)  นิเทศบูรณาการ  ตรวจเยี่ยมติดตามผลการด าเนินงาน 
 6)  รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

        8. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงานโครงการ 
         ครูโรงเรียนขนาดเล็กมีความเข้มแข็งขึ้นหลังจากการยกระดับคุณภาพครู ที่เป็นประโยชน์ต่อการ  
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

ชื่อโครงการ        ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน. สพม.9)   
                    โครงการตามภารกิจ                  โครงการตามยุทธศาสตร์  
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบด าเนินงาน  
1 .สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ศธ.  ที ่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารการศึกษา  
2. สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.         ที ่ 6  ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
                                                        ในการจัดการศึกษา 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  สพม.9. ที ่ 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วม 
              ทุกภาคส่วน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ                  กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางธนวรรณพร  สังข์พิชัย , นางสุทธาสีนี  เปาอินทร์ 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม     ต่อเนื่อง    
     โครงการใหม่  เพ่ือส่งเสริม เพ่ือพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหา    
ระยะเวลาด าเนินงาน   มกราคม  – กันยายน  2563  
งบประมาณด าเนินการ   งบบริหาร สพม.9     จ านวน  120,000   บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 

กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้กับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้
เขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจ
หน้าที่ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้การส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

จากเหตุผลความเป็นมาดังกล่าวส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ได้ด าเนินการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่ (กตปน.)  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดท านโยบาย ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย  นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการบริหาร และการด าเนินการ  โดยมุ่ งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัด  เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา   และเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก  
รวมถึงการก ากับ ดูแล นิเทศ  ติดตาม  ส่งเสริม  สนับสนุน   และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   และ
หน่วยงานในสังกัดให้สอดคล้องรองรับนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   โดยให้อิสระสถานศึกษาในการบริหารจัดการศึกษา  ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน     

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 9  
ตระหนัก และให้ความส าคัญกับสภาพปัญหาการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
จึงจัดท าโครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนพัฒนา   และยกระดับคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 9  
ให้สูงขึ้นต่อไป  

โครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ 6.10 
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2. วัตถุประสงค ์
            2.1 เพ่ือก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดโดยคณะกรรมการ กตปน.และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง       
            2.2 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และน าผลการติดตามมาจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน
เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
            2.3 เพ่ือส่งเสริมกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม 
 
3. เป้าหมาย  ปีงบประมาณ 2562 
    เชิงปริมาณ    
               1.  สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาจาก
คณะกรรมการ กตปน. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง    
               2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัด ครบถ้วน เป็นระบบ 
ครอบคลุมการบริหารงาน 4 งาน   

     เชิงคุณภาพ  
   1. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาจาก 
คณะกรรมการ กตปน. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักวิชาการและใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐาน 
   2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัด ครบถ้วน เป็นระบบ  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ     

4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ว/ด/ป) 

1 
 

จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกตปน./วางแผนก าหนด
กรอบ/ประเด็น/เครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา โดยคณะกรรมการ กตปน. 

มกราคม - กุมภาพันธ์  2563 

2 
 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กตปน.และจัดประชุมเพ่ือชี้แจงในการด าเนินงาน 
ติดตาม ตรวจสอบฯ 

มกราคม - กุมภาพันธ์  2563 

3 จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน ในการ 
ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

มกราคม - มีนาคม 2563 

4 ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดย
คณะกรรมการกตปน./คณะอนุกรรมการ กตปน. ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 

5 ประชุมสรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2563 

 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
- เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563  
- โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ สพม.9     รวมงบประมาณทั้งสิ้น    120,000  บาท   
 

ที ่  ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 
 
 
 

 ประชุมคณะกรรมการฯ/อนุกรรมการ สร้างความเข้าใจในภารกิจ  
ของกตปน./วางแผนและจัดท าปฏิทินงาน ติดตาม ตรวจสอบ  
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จ านวน  2  ครั้ง 2  วัน 
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง  จ านวน ๓0  คน (170X30X2) 
-ค่าตอบแทน (1,600 บาท x 9 คน x 2 วัน) 

 
 
 
 

28,800 

 
 
 

10,200 
 

 
 

39,000 
 
 

2 
 

ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง กตปน. (240 บาท x 8 คน x 4 วัน) x 2 ครั้ง 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (120 บาท x 20 คน x 4 วัน) x 2 ครั้ง  
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (...... บาท x 8 ทีม  x 2 ครั้ง) 

 
15,360 
19,200 

 
 
 

26,000 

 60,560 

3 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการกตปน.และ
คณะอนุกรรมการกตปน.  
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง  จ านวน 30  คน (170X30X1) 
-ค่าตอบแทน (1,600 บาท จ านวน 9 คน) 
-ค่าวัสดุจัดท ารายงาน  

 
 
 
 

14,400 

 
 
 

5,100 

 
 
 
 
 

940 

20,440 

 รวมทั้งสิ้น 77,760   41,300  940 120,000  

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
  

6.  การติดตามและประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหาร
สถานศึกษา  
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาในสังกัด ครบถ้วน เป็นระบบ  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
   

- ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศ 
 
-ติดตามและตรวจสอบ
เอกสาร 

- แบบติดตาม ประเมินผลและนิเทศ 
 
 
-แบบติดตามและสรุปรายงาน 
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7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีเครือข่ายสถานศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีผล
การด าเนินงานทีมี่คุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เชื่อถือได้ มีการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบมี
ความเป็นเอกภาพและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
  
             

8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง          

               งบประมาณในการบริหารโครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาล่าช้า  
  

          แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
                  อนุมัติงบประมาณให้ทันก าหนดเวลา  

   
-------------------------------------------------- 
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โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 

ชื่อโครงการ           โครงการการจัดการความรู้(Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
    / โครงการตามภารกิจ    โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
1 .สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ศธ.  ที ่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารการศึกษา  
2. สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.         ที ่ 6  ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
                                                        ในการจัดการศึกษา 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  สพม.9. ที ่ 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วม 
              ทุกภาคส่วน 
4.  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพ้ืนที่  ที่  องค์ประกอบที่ 1 ด้านบริหารจัดการ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา               
           กลุ่มอ านวยการ  กลุ่ม ICT  และกลุ่มพัฒนาบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวอรไท  แสงลุน 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม    ต่อเนื่อง  จากโครงการ 
        ใหม่   เพ่ือส่งเสริม   เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ( ธันวาคม 2562 - กันยายน 2563) 
งบประมาณด าเนินการ   50,600 บาท    
 
 

1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
11 ก าหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง  
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้  ความสามารถ 
สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการภายในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี  ประสิทธิภาพและมีการ
เรียนรู้ร่วมกัน 

การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือส าคัญในการรวบรวมความรู้ทั้งท่ีเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัว 
บุคคล (Tacit Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) มาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้และมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับสูง 
 จากเหตุผลดังกล่าวส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของ 
การน ากระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ 
และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลต่อการปฏิบัติด้าน พัฒนาองค์กร ดังนั้น 
จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
 
 

โครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ 6.11 
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2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร ครู ผู้บริหารในสังกัดส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   
2. เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนางาน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. เพ่ือน าความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้รับจากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนา 

บุคลากร ครู ผู้บริหาร.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขับคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
4. เพ่ือเผยแพร่ความรู้สู่วงวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. เป้าหมาย 
 1. บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน   
51 คน 
  2. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 61 คน 
     

4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 

 
ที ่

กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

(ว/ด/ป) 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

Plan 
กิจกรรมการประชุมวางแผนการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ 

ธันวาคม 2562 

นางสาวอรไท แสงลุน 
ผู้อ านวยกลุ่มทุกกลุ่ม 
และ 
ศึกษานิเทศก์ 

 
 

Do1 
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการจัดท า 
Website แมงมุมศูนย์จัดการความรู้ สพม.9 
"เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้"  

ธันวาคม 2562-มกราคม 
2563 

 

 
 

Do2 
กิจกรรมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการ
จัดการความรู้ส าหรับบุคลากรในสังกัด 

ธันวาคม 2562-มกราคม 
2563 

 

 
 

Do3 
กิจกรรมการประชุมพุธเช้าข่าวสพฐ. และคุยโขมง 
3 โมงเช้า 
 

มกราคม -กันยายน 2563  

 Do4  
กิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

มกราคม -กันยายน 2563 
(วาระการประชุมผู้บริหาร) 

นางสาวอรไท แสงลุน 
ผู้อ านวยกลุ่มทุกกลุ่ม 
และ ศึกษานิเทศก์ 

 Do5  
น าขุมความรู้ หรือ Best Practice เผยแพร่ 
Website แมงมุมศูนย์จัดการความรู้ สพม.9 
"เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้"  

มกราคม -กันยายน 2563 
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ที ่

กิจกรรม / กระบวนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

(ว/ด/ป) 
ผู้รับผิดชอบ 

 Check1 
การตดิตามผลการด าเนินงาน 
 1. ประเมินผลจากการประชุม 
 2. ประเมินความพึงพอใจ 
 กรกฎาคม -กันยายน 2563 

 Check2 
กิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ส าหรับบุคลากรในสังกัด 

สิงหาคม -กันยายน 2563 

 Act. 
1. ทบทวนผลการด าเนินงาน น าผลการประเมิน
มาปรับปรุงวิธีการท างาน วิธีการปฏิบัติ 
2. วิเคราะห์ผลส าเร็จจากการด าเนินงาน 
3. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน สิงหาคม -กันยายน 2563 

 

5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,600บาท   
 

ที ่ รายการการใช้งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการจัดท า Website  
แมงมุมศูนย์จัดการความรู้ สพม.9 "เครือข่ายความคิด 
พันธมิตรความรู้"  
- ค่าอาหารกลางวันส าหรับคณะกรรมการผู้เข้าอบรม
และวิทยากร จ านวน 10 คน ๆละ 100 บาท       
จ านวน 1 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าอบรมและ
วิทยากร จ านวน 10 คน ๆละ 25 บาท จ านวน 2 มื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1,000 
 
 

500 

  

2. กิจกรรมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการ
ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญส าหรับ
บุคลากรในสังกัด 
- ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าอบรมและวิทยากร 
จ านวน 60 คน ๆละ 100 บาท จ านวน 1 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าอบรมและ
วิทยากร จ านวน 60 คน ๆละ 25 บาท จ านวน 2 มื้อ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน จ านวน 6 ชั่วโมงๆ
ละ1,200 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน จ านวน 6 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท 

 
 
 
 
 
 

7,200 
 
 

3,600 

 
 
 

6,000 
 

3,000 
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ที ่ รายการการใช้งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

- ค่าเช่าสถานทีป่ระชุม  1,000 
3. กิจกรรมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษากับผู้เชี่ยวชาญ ในคราวการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาฯ (ครั้งที่ 1) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน จ านวน 3 ชั่วโมงๆ
ละ1,200 บาท 
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับวิทยากร  

 
 
 

3,600 

  
 
 
 
 
 

1,000 

 

4. กิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษากับผู้เชี่ยวชาญ ในคราวการ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ(ครั้งที่ 2) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน จ านวน 3 ชั่วโมงๆ
ละ1,200 บาท 
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับวิทยากร 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน จ านวน 3 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท 
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับวิทยากร 

 
 
 

3,600 
 
 

1,800 

  
 
 
 
 

1,000 
 
 

1,000 

 

5 กิจกรรมการประชุม 
กิจกรรมการประชุมจัดท า และรวบรวม Best Practice 
ของบุคลากรในสังกัด 
- ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าอบรมและวิทยากร 
จ านวน 60 คน ๆละ 100 บาท จ านวน 1 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าอบรมและ
วิทยากร จ านวน 60 คน ๆละ 25 บาท จ านวน 2 มื้อ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน จ านวน 6 ชั่วโมงๆ
ละ1,200 บาท 
- ค่าเช่าสถานที่ประชุม 
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
- ค่าถ่ายเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 
 
 

 
 
 
 

6,000 
 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,100 

 

 รวม 27,000 18,500 5,100 50,600 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6.  การติดตามและประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะท าให้บุคลากร 
ผู้บริหารมี ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก่อให้เกิด
ความ เข้มแข็งในการทท างานมากยิ่งขึ้น 

การสอบถาม 
การสังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1) บุคลากรเข้าใจกระบวนการเครื่องมือต่างๆ ของการจัดการความรู้ที่น ามาใช้ในองค์กร   เช่น After Action 
Review,Peer Assist, dialouge, Success Story เป็นต้น 
2) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท างานมากขึ้น  
3) บุคลากรน าการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

.....................................................................   ........................................................................ 
-------------------------------------------------- 
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ส่วนที่  5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัต ิ
  1. สื่อสารทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
  2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ก าหนดบทบาท 
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
  3. ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นรูปธรรม โดยติดตามความก้าวหน้าระหว่างปี และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
  5. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีและเผยแพร่สู่สาธารณชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
ปัจจัยความส าเร็จ 
  1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน  
การท างานแบบมีส่วนร่วม การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  2. การบริหารจัดการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความ 
ตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 
  3. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง 
  4. กลุ่มงานทุกกลุ่ม และหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการประสานและบูรณาการ
การท างานร่วมกันเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างเป็นระบบเพ่ือให้การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม 
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การบริหารองค์กร 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการบริหารโดยใช้รูปแบบ ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดยมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามวงจร PDCA ได้แก่ P การวางแผน D การปฏิบัติตามแผน 
C การตรวจสอบ และ A การปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา อย่างต่อเนื่องภายใต้ค่านิยมขององค์กร ค่านิยม  SMART 
บริการดี มีคุณธรรม สานสัมพันธ์ 
    S = Service Mind บริการดี 
    M = Moral  มีคุณธรรม 
    A = Amity  สานสัมพันธ์ 
    R = Responsibility รับผิดชอบ 
    T = Transparency ตรวจสอบได้ 

 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
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