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    แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  

 

 
 

1 

ส่วนที่  1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรณบุรี 

ควำมเป็นมำและอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาประกาศ ณ วันที่ 28 
มกราคม พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จ านวน 62 เขต โดยเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประกอบด้วย ท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม สถานที่ตั้ง ศาลากลาง
จังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 และ 3 ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท ต าบลสนามชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่
ทีอ่ าเภอเมืองสุพรรณบุร ี 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 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 าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  1. จัดท านโยบายพัฒนาการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
  3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนาสถานประกอบการ และสถานบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  10. ประสานส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
  11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 



    แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  

 

 
 

2 

โดยในข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และให้เพิ่ม (10) ตามฉบับท่ี 2 ไว้ดังต่อไปนี้  
(1) กลุ่มอ านวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) กลุ่มกฎหมายและคดี 

(10)  หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
สภำพทำงภูมิศำสตร์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนน
สุพรรณบุรี - ชัยนาท อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000 โทรศัพท์ 035 – 535417 และ
โทรสาร 035 - 535418, 035 – 536251 Website : www.mathayom9.go.th   มีสถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน 32 โรงเรียน  
 

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

http://www.mathayom9/
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กำรปกครองและประชำกร 

การปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วน  คือการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
และการบริห ารราชการส่ วนท้ อ งถิ่ น  กำรบริห ำรรำชกำรส่ วนภู มิภ ำค   แบ่ งเขตการปกครอง
ออกเป็น  10  อ าเภอ  110  ต าบล และ  1007  หมู่บ้าน   โดยมีอ าเภอดังนี้ 
ที ่ อ ำเภอ มีพื้นที่ จ ำนวนต ำบล จ ำนวนหมู่บ้ำน 
1 เมืองสุพรรณบุรี 540.917   ตำรำงกิโลเมตร 19 123 
2 ดอนเจดีย์ 252.081   ตำรำงกิโลเมตร 5 48 
3 ด่านช้าง 1,193.599 ตำรำงกิโลเมตร 7 93 
4 เดิมบางนางบวช 522.330   ตำรำงกิโลเมตร 13 119 
5 บางปลาม้า 481.298   ตำรำงกิโลเมตร 17 127 
6 ศรีประจันต ์ 180.986   ตำรำงกิโลเมตร 9 64 
7 สองพ่ีน้อง 750.381   ตำรำงกิโลเมตร  14 140 
8 สามชุก 355.917   ตำรำงกิโลเมตร  7 68 
9 หนองหญ้าไซ 420.209   ตำรำงกิโลเมตร  6 64 
10 อู่ทอง 630.29     ตำรำงกิโลเมตร  15 151 
 
ค ำขวัญจังหวัดสุพรรณบุร ี

              “ เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีข้ึนชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง 
                 รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ าประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถ่ินชวนฟัง” 
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จังหวัดสุพรรณบุรีก าหนดเป้าประสงค์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 9 เป้าประสงค ์  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  การเพิ่มขีดความสามารถด้านเกษตรเชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม        

และพาณิชยกรรม เพ่ือการบริโภคและการส่งออก 
     (1) เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือการบริโภค และเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
     (1) เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น  
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน 
     (1) จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองสะอาดปราศจากขยะตกค้าง  
     (2) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
     (1) ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคม  
     (2) เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และมีความ
มั่นคงปลอดภัย 

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

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน   
     (3) ยกระดับคุณภาพการบริการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถำนที่ตั้งของส ำนักงำนอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี 

ศำลำกลำงจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 และ ช้ัน 3 

ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนำท  ต ำบลสนำมชัย   

อ ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 

โทรศัพท์  035-535417   โทรสำร  035-535418 
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สถานศึกษาในสังกัด สพม.สพ. 
ผู้บริหารและครูในสังกัด สพม.สพ. 

 

ผู้บริหำรและครูในจังหวัดสุพรรณบุรี 

มีจ ำนวนผู้บริหำร     88    คน 

มีจ ำนวนครูผู้สอน  1,760   คน 

พนักงำนรำชกำร        53  คน 

รวมทั้งสิ้น           1,901   คน 

แบ่งขนาดของโรงเรียนในสังกัด สพม.สพ. 

 

ขนำดใหญ่พิเศษ 

2,500 ขึ้นไป 

 

ขนำดใหญ่ 

1,500-2,499 

จ ำนวน 6 โรงเรียน 
  1. บำงลี่วิทยำ   
  2. ธรรมโชตศิึกษำลัย 
  3. บำงปลำม้ำ “สูงสุมำรผดุงวิทย์”  
  4. กำญจนำภิเษกวิทยำลัย  
  5. บรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1        
  6. สำมชุกรัตนโภคำรำม 

 

จ ำนวน 4 โรงเรียน 
  1. สงวนหญิง    
  2. บรรหำรแจ่มใสวิทยำ 3          
  3. อู่ทอง    
  4. กรรณสูตศึกษำลัย  
   
 

โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี 

มีจ ำนวน    32  โรงเรียน 

มีจ ำนวนนักเรียนชำย    15,693 คน 

มีจ ำนวนนักเรียนหญิง   19,556 คน 

รวมทั้งสิ้น                 35,249 คน 

มีจ ำนวนห้องเรียน         1,015 ห้อง 
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กำรแบ่งสหวิทยำเขตส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี ให้มีอ านาจหน้าที ่ 
     1. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสหวิทยาเขตให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด  
     2. ก าหนดมาตรฐานวิชาการและเป้าหมายการพัฒนาทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขต 
     3. จัดท าแผนการรับนักเรียนภายในสหวิทยาเขตให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
     4. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการเพื่อการใช้ทรัพยากร บุคลากรร่วมกันในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 
     5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขต    
     6. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสหวิทยาเขตและรายงานต่อกลุ่มโรงเรียน 
     7. เสนอแนวทางของการมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ ด้านบริหารบุคคลและด้าน
บริหารท่ัวไปต่อกลุ่มโรงเรียนเพื่อการพิจารณาให้การสนับสนุนสหวิทยาเขตในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ
มัธยมศึกษาสู่สากล 
     8. สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในสหวิทยาเขตโดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียนเป็นส าคัญ 
     9. ด าเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
แบ่งออกเป็น  4  สหวิทยำเขต 
ดังนี้ 

 

 

ขนำดกลำง 

500 – 1,499 

 

ขนำดเล็ก 

ต่ ำกว่ำ 499 

 

จ ำนวน 10 โรงเรียน 
1. ด่ำนช้ำงวิทยำ 
2. สระกระโจมโสภณพิทยำ 
3. ตลิ่งชันวิทยำ 
4. บรรหำรแจ่มใสวิทยำ 5 
5. สองพ่ีน้องวิทยำ 
6. ดอนคำวิทยำ 
7. สวนแตงวิทยำ 
8. ศรีประจันต์ “เมธีประมุข” 
9. อู่ทองศึกษำลัย 
10. หนองหญ้ำไซวิทยำ 
 
   
 

จ ำนวน 8 โรงเรียน 
  1. ทุ่งคลีโคกช้ำงวิทยำ      5. หนองวัลย์เปรียงวิทยำ 
  2. หรรษำสุจิตต์วิทยำ 2       6. วังหว้ำรำษฎร์สำมัคคี 
  3. บรรหำรแจ่มใสวิทยำ 7     7. บ่อสุพรรณวิทยำ 
  4. บำงแม่หม้ำยรัฐรำษฎร์รังสฤษฏ์  8. สรวงสุทธำวิทยำ 
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1. สหวิทยำเขตนเรศวร (จ.สุพรรณบุรี) 
1.1 โรงเรียนกรรณสตูศึกษาลัย 
1.2 โรงเรียนสงวนหญิง 
1.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพุรรณบรุี 
1.4 โรงเรียนสวนแตงวิทยา 
1.5 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 
1.6 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฏรร์ังสฤษดิ์ 
1.7 โรงเรียนหรรษาสุจติต์วิทยา 2 
1.8 โรงเรียนบางปลามา้”สูงสมุารผดุงวิทย์” 

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

3. สหวิทยำเขตทวำรวดี (จ.สพุรรณบุรี) 
3.1 โรงเรียนอู่ทอง 
3.2 โรงเรียนบางลี่วทิยา 
3.3 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
3.4 โรงเรียนดอนคาวิทยา 
3.5 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 
3.6 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 
3.7 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวทิยา 
3.8 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 

 3.9 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย  

4. สหวิทยำเขตสุพรรณกัลยำ (จ.สุพรรณบุร)ี 
4.1  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
4.2  โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
4.3  โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคค ี

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

    4.8  โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 
 

 
ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 
สถำนที่ตั้งศูนย์พัฒนำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       โรงเรียนสงวนหญิง 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            โรงเรียนบางปลาม้า”สุงสุมารผดุงวิทย์” 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     โรงเรียนอู่ทอง 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย   
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์       โรงเรียนบางลี่วิทยา 
10. ศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพฒันาผู้เรียน    โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
11. ศูนย์พัฒนาวิชาการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ     โรงเรียนอู่ทอง 
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 

                           ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2563 
 

ตำรำงที่ 1  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)    
               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระดับประเทศกับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี   
               ปีการศึกษา 2563 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ผลต่าง 
ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 58.50 54.29 + 4.21 

ภาษาอังกฤษ 37.54 34.38 + 3.16 

คณิตศาสตร์ 29.40 25.46 + 3.94 

วิทยาศาสตร์ 31.98 29.89 + 2.09 

 
แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระดับประเทศกับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี   
                ปีการศึกษา 2563 
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  จากตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระดับประเทศกับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี พบวา 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสูงกวาระดับประเทศในทุกรายวิชาได้แก รายวิชาภาษาไทย วิชา
ภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร และวิชาวิทยาศาสตร โดยวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกวาระดับประเทศ
มากที่สุด (54.29) และวิชาวิทยาศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกวาระดับประเทศนอยที่สุด (29.89) 
 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
                                  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ 2563 
 

ตำรำงที่ 2  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี กับระดับประเทศ  
               ปีการศึกษา 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ผลต่าง 
ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 45.69 44.36 +1.33 

ภาษาอังกฤษ 29.39 29.94 -0.55 

คณิตศาสตร์ 26.19 26.04 +0.15 

วิทยาศาสตร์ 35.52 32.68 -0.16 

สังคมศึกษา 36.44 35.93 +0.51 
 

แผนภูมิที่ 2  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี กับระดับประเทศ  
                 ปีการศึกษา 2563 
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  จากตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2 ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศกับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

สุพรรณบุรีพบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาภาษาไทย วิชา

คณิตศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษา โดยวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ มากที่สุด (44.36) 

วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยที่สุด (26.04) แต่ยังสูงกว่าระดับประเทศ 

 

 

 
 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรณบุรี มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

ผลคะแนน ITA สพม.สพ. (คะแนนเฉลี่ยภำพรวม) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
88.42 94.89 95.32 98.93 

อันดับที่ 48 อันดับที่ 8 อันดับที่ 30 อันดับที่ 16 
 

โดยประเมินจำกตัวชี้วัด 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 
 
 
 

ผลกำรติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (พ.ศ. 2560) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำสุพรรณบุรี มีรำยละเอียด ดังนี้ 
มำตรฐำน (สรุปภำพรวม) ระดับ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (สรุปภาพรวม)  

รอ กพร. 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดีมาก 

คะแนนรวมของภำพรวม (3 มำตรฐำน)  
 
 

ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
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ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สุพรรณบุรี ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร 
ประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและของประเทศชำติ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยของผู้เรียนที่ส่งเสริม สนับสนุน ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 บรรล ุ

 

กลยุทธ์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
ใช้ข้อมูลจากส านัก/หน่วย/กลุ่ม/

ศูนย์ในส่วนกลาง สพฐ. 

กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยของผู้เรียนปฐมวัยมีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใน สังคม และสติปัญญา ร้อยละ 80 - 
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ร้อยละ 50 ข้ึนไป 

เพิ่มขึ้น บรรล ุ

ตัวชี้วดัที่ 8 ร้อยละของนักเรยีนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70 บรรล ุ
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนา
และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 ไม่บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ 
เพื่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและ
บริบทของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนความท้าทายท่ีเป็นพลวัตรของโลกศตวรรษท่ี 21 

  

        ตัวชี้วัดท่ี 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6     ร้อยละ 80 - 
        ตัวชี้วัดท่ี 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6     ร้อยละ 80 ประเมินไมไ่ด ้
        ตัวชี้วัดท่ี 14.3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6     ร้อยละ 80 ประเมินไมไ่ด ้

กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มคีุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ   
        ตัวชี้วัดท่ี 15.1 ประชากรวยัเรียนท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
         เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ร้อยละ 100 - 

        ตัวชี้วัดท่ี 15.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 
         ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ร้อยละ 100 - 

        ตัวชี้วัดท่ี 15.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 
         ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า 

ร้อยละ 100 ไม่บรรล ุ

        ตัวชี้วัดท่ี 15.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 
         ได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

ร้อยละ 78 บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 บรรล ุ

 

กลยุทธ์ที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
ใช้ข้อมูลจากส านัก/หน่วย/กลุ่ม/

ศูนย์ในส่วนกลาง สพฐ. 
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ส่วนที่ 2 
นโยบำยและยุทธศำสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับด้ำนกำรศึกษำ 

 ตามมติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ 
ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบ ในการจัดท าแผน
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง และแผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่
จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่
กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ แผนระดับที่ 1 และ 2 เป็น
แผนที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  
  ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการศึกษา วิเคราะห์ ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 
ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือ
ใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทาง และเป้าหมายในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขต 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดร่วมกัน โดย ได้จัดท ารายละเอียดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีผลลัพธ์เป็น
รูปธรรม และตอบสนองต่อการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเข้าสู่
ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) ตามพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 
และ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการ ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
รายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ตามระยะเวลาและรายการที่ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด 
กำรแบ่งแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน ไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว 
 แผนระดับที่ 2 หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ เพ่ือบรรลุ ตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วย แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
 แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น การพัฒนา
ของแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่าง ประเทศ ซึ่งรวมถึง 
แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการด้าน แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ ประจ าปี 
 ซึ่งวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนทั้ง 3 ระดับท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ดังนี้ 
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2.1 แผนระดับท่ี 1  
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580  
 2.1.1 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (หลัก) 
  2.1.1.1 เป้าหมาย 
   1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
   2.1.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
   2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
   3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
  2.1.1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุน
มนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
นอกจากนี้ยังพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้ เรียนที่หลากหลาย ทั้ งในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่
มีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียน การสอน  
การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาต่าง ๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรี ยน ได้เต็มตามศักยภาพ  
ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2.1.2 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม (รอง)  
  2.1.2.1 เป้าหมาย 
   สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  
  2.1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
  2.1.2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการสร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน  
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังกล่าวเป็นการ
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ 
รวมทั้งการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการ พัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจาก
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พระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 2.1.3 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง (รอง)  
  2.1.3.1 เป้าหมาย 
   บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
  2.1.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
  2.1.3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษา และ 
แผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษา พ้ืนที่
ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียน ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และมีขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้าง ภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพ
ติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดี สู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย มีความม่ันคงในระยะยาวต่อไป  
 2.1.4 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (รอง)  
  2.1.4.1 เป้าหมาย 
   1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
   2. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  2.1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง 
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
   2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง 
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
   3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  2.1.4.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนในการบริหารจัดการศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนา
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นวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชน
ต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการทุจริต
ทุกรูปแบบ 
 
2.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพำะที่เกี่ยวข้อง)  
 2.2.1 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
  2.2.1.1 ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ (หลัก) 
   1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
    เป้ำหมำยท่ี 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ าเป็น
ของโลก ศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    เป้ำหมำยที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ 
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
    กำรบรรลุ เป้ำหมำย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  
มีแผนการด าเนินการ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ให้ผู้เรียน ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของ พ้ืนที่ที่
หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มี
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกร ปฏิบัติการ (Practical Engineers) 
และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับ
ต าบล 
   2. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   แนวทำงกำรพัฒนำ 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 2) เปลี่ยน
โฉม บทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) 
พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
   เป้ำหมำยของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และมีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 



    แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  

 

 
 

16 

   กำรบรรลุเป้ำหมำย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ
ด าเนินการ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้
ผู้เรียน ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง 
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของ พ้ืนที่ที่หลากหลาย 
รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนา ศักยภาพครูให้มี ความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ ต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุ อุปกรณ์ ด้านจัดการศึกษา ทั้งบุคลากร หลักสูตรและ
กิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียน เพ่ือผลิตผู้เรียนที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 
   3. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
   แนวทำงกำรพัฒนำ 1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อม การท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
   เป้ำหมำยของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพ ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
   กำรบรรลุเป้ำหมำย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ
ด าเนินการ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การมีแผนการพัฒนา /แนวทาง/ รูปแบบ / เครื่องมือ/ฐานข้อมูลระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการส ารวจแววนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา แบบสอบถาม ความ
คิดเห็นผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ นักเรียนและพ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การวิจัย และ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผู้มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา ติดตามเชิงลึก พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา 
แนะน า และเป็นพ่ีเลี้ยง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ ประเมินผล ให้ผู้เรียนทุก
ระดับและทุกกลุ่ม ทั้ง ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับศักยภาพ พร้อมทั้ง มีทักษะและศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสม การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู้
มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การยกระดับ คุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา การพัฒนา
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียน การสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโค
เซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
  2.2.1.2 ประเด็นที่ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง) 
   1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
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   เป้ำหมำย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 
   กำรบรรลุเป้ำหมำย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนาผู้เรียน 
ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   2. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยแนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่มีคุณภาพ 
   เป้ำหมำยของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง
บริการ ที่มีคุณภาพมากขึ้น 
   กำรบรรลุเป้ำหมำย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ
ด าเนินการ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาใน
พ้ืนที่ การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
   3. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
   แนวทำงกำรพัฒนำ การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษาภาค
บังคับ และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   เป้ำหมำยของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ ในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
   กำรบรรลุเป้ำหมำย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ
ด าเนินการ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้
เอ้ือต่อ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และ
เล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะ แนวในสถานศึกษาและสร้าง
เสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อ และการมีงานท า การขับเคลื่อนนักจิตวิทยา
โรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
  2.2.1.3 ประเด็นที่ 17 ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม (รอง) 
   1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
   เป้ำหมำย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
   กำรบรรลุเป้ำหมำย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระบบให้ความ
ช่วยเหลือ ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
   2. แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
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   แนวทำงกำรพัฒนำ จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
   เป้ำหมำยของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการ ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
   แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่มี
คุณภาพ 
   เป้ำหมำยของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง
บริการ ที่มีคุณภาพมากขึ้น 
   กำรบรรลุเป้ำหมำย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ
ด าเนินการ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาใน
พ้ืนที่ การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
   3. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
   แนวทำงกำรพัฒนำ การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษาภาค
บังคับ และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   เป้ำหมำยของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ ในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
   กำรบรรลุเป้ำหมำย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ
ด าเนินการ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้
เอ้ือต่อ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และ
เล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะ แนวในสถานศึกษาและสร้าง
เสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อ และการมีงานท า การขับเคลื่อนนักจิตวิทยา
โรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
  2.2.1.3 ประเด็นที่ 17 ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม (รอง) 
   1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครอง
และมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
   กำรบรรลุเป้ำหมำย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระบบให้ความ
ช่วยเหลือ ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
   2. แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
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   แนวทำงกำรพัฒนำ จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
   เป้ำหมำยของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการ ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
ระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ในกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคงต่อไป 
  2.1.1.5 ประเด็นที่ 10 กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม (รอง) 
   1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
   เป้ำหมำย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ ใน
ความเป็นคนไทย น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุข และเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศ 
   กำรบรรลุเป้ำหมำย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้นักเรียน 
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า 
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี สร้างเครือข่าย 
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
   2. แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
และการเป็นพลเมืองที่ด ี
   แนวทำงกำรพัฒนำ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มีการ
ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
   เป้ำหมำยของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐาน และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้า
กับ สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
   กำรบรรลุเป้ำหมำย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการส่งเสริม 
ให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี  
อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างาน  
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
  2.2.1.6 ประเด็นที่ 21 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 
   1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   กำรบรรลุเป้ำหมำย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริมการจัดการ 
เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
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   2. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   แนวทำงกำรพัฒนำ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มีการ
ปลูกฝัง วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
   เป้ำหมำยของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
   กำรบรรลุเป้ำหมำย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนา
นวัตกรรม เทคนิคการเรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชน 
ต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต และพัฒนา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันการทุจริต
ทุกรูปแบบ 
  2.2.1.7 แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ อันเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์โควิด-
19 พ.ศ. 2560 - 2565 
  แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมายส าคัญ คือ “คนสามารถยังชีพ อยู่ได้มี
งานท า กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจ ประเทศฟ้ืน
ตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” โดยได้ ระบุประเด็นการ
พัฒนา 4 ประการ ที่ควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษในระยะ 2 ปีข้างหน้า เพ่ือเสริมสร้าง ศักยภาพในการฟื้นฟูและ
ขับเคลื่อนประเทศให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว หรือ Resilience” โดย 4 ประเด็น การพัฒนา ประกอบด้วย 
  - การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) เพ่ือ
ลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจ ไปยังระดับ
ท้องถิ่น ผ่านการส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่และชุมชน ร่วมกับการให้ ความช่วยเหลือและ
พัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถปรับตัว สู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความ
ต้องการมากขึ้นในอนาคต เพ่ือให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นก าลังหลัก ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
  - การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะ ยาว 
(Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ของ
เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลัก ที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลก แบบใหม่ 
ได้แก่ อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้น คุณภาพ 
การเกษตรมูลค่าสูง อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
  - การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนา
ประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สนับสนุนอุตสาหกรรม และบริการ
เป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงานและ
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตและจัดสวัสดิการทาง
สังคมให้เหมาะสม เพียงพอกบัความจ าเป็นในการด ารงชีวิตโดยเฉพาะในด้านรายได้ และสุขภาพ 
  - การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling 
Factors) ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพของประเทศ อาทิ การเร่งรัด
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พัฒนาและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ การปรับปรุงกฎหมาย และการด าเนินงานของภาครัฐให้
ทันสมัย การพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม การเสริมสร้างความมั่นคงและศักยภาพในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการส่งเสริมการมีร่วม จากภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือลดอุปสรรค 
ข้อจ ากัด และส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
  โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ตามที่ก าหนด ในระยะเวลา 2 
ปี (พ.ศ. 2564 2565) แนวทางการพัฒนาที่ต้องมุ่งเน้นในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผล
สืบเนื่องโดยตรงจากสถานการณ์โควิด - 19 จะต้องให้ความส าคัญ กับการเร่งด าเนินการในมิติต่าง ๆ ที่เชื่อมโยง
ไปถึงการบรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ บนหลักการ พ้ืนฐานของแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ด้านการพร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง เพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Cope, Adapt, Transform: CAT) 
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ และเก่ียวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสรุป ดังนี้ 
  การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital) ด้วยการยกระดับ
ทักษะ (UpskiL) ปรับทักษะ (ReskiL) และส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม และบริการที่จะเป็น
เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักทั้ง 5 สาขาตามที่ระบุไว้ในประเด็นการพัฒนาที่ 2) Future Growth ข้างต้น 
ร่วมกับการขยายและพัฒนาระบบประกันสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชากรทุกสาขาอาชีพและทุก
ช่วงวัย ตลอดจนการส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพ เพ่ือให้คนให้เป็น ก าลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศได้อย่างยั่งยืน ดังนี้ 
  1) การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการส่ง เสริมแรงงานที่อยู่ใน  
ภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพแรงงาน  
ให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ และโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน ของศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงานโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จ าเป็น ส าหรับการ
เรียนการสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการพัฒนาทักษะอาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
แรงงานเพ่ือให้แรงงานมีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัว ตลอดจนมุ่งเน้นการผลิต ก าลังคนที่มีคุณภาพในระยะยาว 
เป็นต้น 
  2) การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม ด้วยการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยคน
ยากจน กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ โดยค านึงถึงระดับของปัญหาและความต้องการ ที่แตกต่างกันของ
กลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งผลักดันให้แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากข้ึน พัฒนาระบบและกลไกการช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้ตรงจุด และพัฒนาระบบความคุ้มครอง ทางสังคมให้เหมาะสม
สอดคล้องกับรูปแบบตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีการบูรณาการตั้งแต่ ระดับนโยบายจนถึงระบบ
ข้อมูลในการตรวจสอบและติดตามประเมินผล เป็นต้น 
 2.2.2 แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
  2.2.2.1 แผนกำรปฏิรูปด้ำนกำรศึกษำ  
  1. เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 



    แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  

 

 
 

22 

   1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัย ได้รับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
   1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม : การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพ การจัดการ
ศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพ่ือจัดการศึกษาให้
นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา 
  2. เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
     2.1 ประเด็น 
   1) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   2) การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือ สถานศึกษา ที่ต้องมี
การยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 
  2.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
   1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะ ความพิการ 
ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนา สมรรถภาพ 
   2) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพ่ือให้เด็ก
ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา 
   3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
   4) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียน พ้ืนที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
   5) การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
     2.3 เป้าหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา จนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3. เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ
อาจารย์ 
     3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู 
     3.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ
และพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอน สอด
รับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  4. เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
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     4.1 ประเด็น 
   1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
   2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา  
   3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
   4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
     4.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
   1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ ประเมินผล เพ่ือให้
ผู้เรียนและประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอด ชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้ง
มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ ของประเทศ 
   2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา 
ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก การจ้างครู
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ 
   3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้าง ภูมิคุ้มกันป้องกัน 
ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่ม
เด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดี สู่สังคม เสริมสร้าง
มาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย มีความม่ันคง 
   4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า แห่งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี อีกท้ัง 
สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างาน ด้านคุณธรรม
อย่างเป็นรูปธรรม 
  5. เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
     5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
     5.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี ทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
  2.2.2.2 แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   1. เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง 
    1.1 ประเด็นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
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    1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียน 
การสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนา
นวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 2.2.3 กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) 
  2.2.3.1 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ 
ปฐมวัย 
   1. เป้ำหมำย 
      1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3 - 5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและ นอกระบบ
การศึกษา รวมถึงระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนส าเร็จ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด 
      2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบ 
การศึกษาภาคบังคับ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพ่ึงพาตนเอง ในการ
ด ารงชีวิตได้ 
      3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy & 
Numeracy Competency) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการท างานและการใช้ชีวิตในโลก  
ยุคปัจจุบัน 
        4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ 
ปฐมวัยด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 
ภาคเอกชน 
   2. ตัวช้ีวัด 
      1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net Enrollment Ratio) ระดับก่อนวัยเรียนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
35 ในปี 2565 
      2. สัดส่วนประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในระดับการศึกษา ภาคบังคับ
ระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 6 - 14 ปี) ไม่เกินร้อยละ 5 ในปี 2565 
      3. มีระบบการบูรณาการ การจัดการข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ของ
เด็กเยาวชนด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก งบประมาณ ตัวชี้วัด และนโยบายตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ งภาคเอกชนเพ่ือส่งเสริมโอกาส ทาง
การศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
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      4. มีการพัฒนาเครื่องมือส ารวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษา 
ระดับประถมศึกษา และ เครื่องมือการประเมินศักยภาพด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐานของประชากรวัยแรงงาน รวมทั้งมีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลต่อสาธารณะทุก 3 ปี 
  2.2.3.2 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ 
เพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   1. เป้ำหมำย 
      1. ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการด ารงชีวิต ใน
โลกยุคใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิต
สาธารณะ 
      2. ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบ การ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและ การ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู 
      3. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงาน 
วิชาการ และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและ 
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะ
ผู้น าทางวิชาการ มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีใน
การร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศ การเรียนรู้ที่ปลอดภัยส าหรับ
ผู้เรียน 
   2. ตัวช้ีวัด 
      1. มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในทุกระดับ 
การศึกษา 
      2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ 
แบบ Active Learning ผ่านการพัฒนาการคิดขั้นสูงเชิงระบบ 
      3. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมถรรนะผู้เรียนแบบถักทอความรู้ ทักษะ 
และเจตคติ ค่านิยม และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันแบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา 
       4. ระบบการประเมินผลลัพธ์ผู้เรียนให้มีความหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
เป็นรายบุคคล (Personalized learning) และสามารถสะท้อนสมรรถนะของผู้ เรียนได้ตามบริบทของ 
สถานศึกษา ลดสัดส่วนของการน าผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับชาติ มาใช้ในการพิจารณาประเมินผล ของครู
และผู้บริหารสถาบันการศึกษา 
      5. มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ จัดการ
เรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นรายบุคคล 
(personalized Learning) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 



    แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  

 

 
 

26 

  2.2.3.3 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำน 
   1. เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
      1.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและ อาจารย์
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
    1.1.1 มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ที่มีประสิทธิภาพ 
เที่ยงตรง และลดความเหลื่อมล้ า 
    1.1.2 มีหลักสูตรการผลิตครูที่ เป็นเลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพครู ตามความต้องการและความจ าเป็นตามบริบทของสาขาวิชาและพ้ืนที่ 
    1.1.3 มีกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู และครู
พ่ีเลี้ยงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู เพ่ือน าไปสู่การประเมิน มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู และครูพ่ีเลี้ยงตามความ
ต้องการจ าเป็น 
      1.2 กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษา  
และสายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
    1.2.1 มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทั้ งสายสามัญศึกษาและ  
สายอาชีวศึกษา ที่เน้นให้ครูมีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ 
ความเป็นครู เพ่ือน าไปสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนา 
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจ าเป็น 
    1.2.2 มีระบบกลไกให้ครูและผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ อย่าง 
ต่ อเนื่ อง อาทิ PLC & CPD (Professional Learning Community & Continuous  rofessionalDevelopment) 
และให้ความส าคัญกับการนิเทศและติดตามช่วยเหลือครูใหม่/ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา 
      1.3 มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยน าผลการประเมิน 
สมรรถนะไปเป็นส่วนส าคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
 2.2.4 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  2.2.4.1 วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่
มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรม ในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้
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   3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็ง ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็ง ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
   4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ 
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
   5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการ
ท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
  2.2.4.2 เป้ำหมำยรวม 
   1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัด ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์  
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม ทางจิตวิญญาณ  
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
   2. ความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ 
เข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม ที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ําสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 
   3. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอย ที่ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤต ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
   4. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี 
และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง 
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ ลดลง 
มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วม ในการ
ก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
ที่ส าคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุน และการส่งออกของไทยในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
   5. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจาย อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้
ดีกว่า ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ และ
อันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณ มีประสิทธิภาพ
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สูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ ความสามารถและ
ปรับตัวได้ทนักับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
  2.2.4.3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์  
     เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
   1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน . 
   2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
   3. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้  
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     แนวทางการพัฒนา 
   1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ  
และพฤติกรรมที่พึงประสงค ์
   2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถ ในการด ารงชีวิต  
อย่างมีคุณค่า 
   3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม  
     เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
   1. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม  
ที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
   2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ  
     แนวทางการพัฒนา 
   1. เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ําสุดให้สามารถ 
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
   2. ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส 
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย 
 

  ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ังคั่ง 
และย่ังยืน 
     เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
   1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
   2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาส 
ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
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   แนวทางการพัฒนา 
   การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก 
ของชาติ โดยน าแนวทางพระราชด าริไปเผยแพร่และพัฒนา และด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
พระราชด าริ รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และธรร
มำภิบำลในสังคมไทย 
     เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
   เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  
  แนวทางการพัฒนา 
   ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
 2.2.5 นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ 
  2.2.5.1 นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ 
   1. แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 7 ประเด็นการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
   3. ตัวชี้วัด จ านวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศึกษา
ต่อ สถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น 1 
   4. กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพ้ืนที่ และ
เสริมสร้างความม่ันคงของชาติ โดยเร่งแก้ปัญหาพ้ืนฐานที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชน ในพื้นที่ รวมทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น-ไทย) 
  2.2.5.2 นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคง 
ภายใน 
   1. แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็นการ
ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด 
   2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง  
   3. ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   4. กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึง
โทษ ของยาเสพติดเพ่ือป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
  2.2.5.3 นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
   1. แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการ
เสริมสร้าง ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
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   2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต  
และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
   3. ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
   4. กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน  
และปฏิเสธการทุจริต 
  
2.3 แผนระดับท่ี 3 
 2.3.1 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ 
เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 
เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษาและการ
เรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศและ
ของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้ กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมาย ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ 
การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียม ทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมี
ยุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษา เพ่ือความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและ
พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา
ไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 2.3.2 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ของกระทรวงศึกษำธิกำร (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และพิจารณาเห็นว่า 
สถานการณ์ในปัจจุบัน มีปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยมากข้ึน ทั้งในด้าน
กฎหมาย ด้านโยบายและแผน รวมถึงบริบทอ่ืนที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับ การจัต
การศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงานที่ชัดเจน เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกฎหมาย สอดคล้องกับแนวนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เพ่ือเป็นการรวมพลังในการผลักดันและ ขับเคลื่อนการ
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พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการให้เด็กปฐมวัยได้รับ การดู แล และ
พัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัย มีความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านการขับเคลื่อน 6 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 1) สร้างโอกาส ในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 2) พัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษาปฐมวัย 3) ส่งเสริม 
และพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 4) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
และเผยแพร่องค์ความรู้ สื่อ นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย 5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัย 6) จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศการศึกษาปฐมวัย และ 7) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2.3.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคง 
เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมี
สาระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและ
พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนา
ศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

 2.3.4 แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ   
ขั้นพื้นฐำน 
 ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคง และแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี  (พ .ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้ทุกส่ วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
แผนอ่ืน ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมีสาระส าคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและ นวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ บริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนว
ทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญในแผนปฏิบัติ ราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว 
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 เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีการปรับเปลี่ยนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ นโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เดิมในแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ 6 เรื่อง ตามนโยบายและจุดเน้นเดิมของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศนโยบาย การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 
2560-2565 และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการปรับเปลี่ยน จึงมีการปรับ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) มาสู่แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554-2565 ซึ่ง
ก าหนดสาระส าคัญไว้ 4 เรื่อง ที่สอดคล้องกับ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมี
การบูรณาการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการส าคัญ เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานของประเทศต่อไป 
 

 2.3.5 แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ. 2554 - 2565) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 
2554 - 2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เ พ่ือให้บรรลุ เป้าหมายที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 
2579 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติ ราชการระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 - 2565) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน นโยบายการจัด การศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2565 และนโยบายส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2565 รวมทั้ง ใช้เป็นแนวทางในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
ซึ่งมีสาระส าคัญ 4 เรื่อง ได้แก่ 1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 2) 
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน ทุกคน 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 4) เพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย 
จ านวน 14 เป้าหมาย ตัวชี้วัด จ านวน 18 ตัวชี้วัด และแนวทาง การพัฒนา จ านวน 49 แนวทาง เพ่ือใช้ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของประเทศต่อไป 
 

2.4 นโยบำยที่เกี่ยวข้อง 
 2.4.1 นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) 
  ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อ
รัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จ าแนก 
เป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้อง 
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข ของ
ประเทศ 3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนา
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เศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจาย ความเจริญสู่
ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่ วงวัย  9) การพัฒ นาระบบสาธารณ สุขและหลักประกันทางสั งคม 10) การฟ้ืน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูป การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบาย
เร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุง ระบบสวัสดิการและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวน ของเศรษฐกิจโลก 4) การให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไข ปัญหาทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 9) การแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและสร้างความสงบสุข
ในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้ง
และอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็น ของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 

 2.4.2 นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2565 
         นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ ดังนี้ 
  ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง  
ของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ที่เหมาะสม
กับบริบทสังคมไทย 
  ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้านการ
จัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 
  ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนา แพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้ จังหวัด
เป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อก าหนดให้มีระบบ บริหารและ
การจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงาน
บุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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  ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ วัด
ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบ การ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนอง
ผลสัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
  ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่ วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม 
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา มีความเป็น
ธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืนๆ กระจายทรัพยากรทั้ง
บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
  ข้อ 7 การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การ
ปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษาและการอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและ การจัดท ามาตรฐาน
อาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 
  ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ การพัฒนา
เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการ ติดตามความก้าวหน้าเป็น
ระยะ 
  ข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ ผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิต ที่ดีมี
ส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
  ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ใน
การจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้
ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
  ข้อ 11 การเพ่ิมโอกาสและการเข้ าถึ งการศึกษาที่ มี คุณ ภาพของกลุ่ มผู้ ด้อย โอกาส  
ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มี คุณภาพ
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
  ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ ตลอด
ชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
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 นโยบำยระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล ช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง จากภัยอันตรายต่าง ๆ 
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
 2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถ ของผู้เรียนเป็น
หลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมถรรนะที่ต้องการ 
 3. ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้ ข้อมูลภาพรวม
การศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ ประโยชน์ได้อย่าง
แท้จริง 
 4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน การด าเนินงานของ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของ แต่ละสถานศึกษาและตาม
บริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ อนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียน
การสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
 5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ 
 6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและ เต็มตามศักยภาพ
ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้า สู่สังคมผู้สูงวัย 
 7. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้ที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคม อย่างมีเกียรติศักดิ์ ศรีเท่า
เทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเทศ 
 

 2.4.3 นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2565 
         ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็น ส่วน
ส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพ่ือให้
การด าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรม ปฏิรูปประเทศที่จะ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ที่มีความส าคัญ เร่งด่วน และสามารถ
ด าเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2565 ซึ่งเกี่ยวข้อง กับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ (1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย (2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 และ (3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงก าหนด
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
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  1) ด้ำนควำมปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร ทางการศึกษาและสถานศึกษา 
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ การมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัว
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
  2) ด้ำนโอกำส 
   2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
   2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี
คุณภาพ ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ ในการศึกษาขั้น พ้ื นฐาน  
เพ่ือป้องกัน ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน อย่างเท่าเทียมกัน 
   2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
ทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3) ด้ำนคุณภำพ 
   3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็น 
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล  
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
  4. ด้ำนประสิทธิภำพ 
   4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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   4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท ของพ้ืนที่ 
   4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรีย นชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน 
   4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษา ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 
   4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  โดยสรุปแล้ว ความสอดคล้องของแผนในระดับต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจของส านั กงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ อย่าง
ยั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหลักในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร ส่วนแผน ระดับที่ 2 
ซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ เพ่ือบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบไป
ด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ในแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง แห่งชาติ และแผนระดับที่ 3 เป็น
แผนที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น การพัฒนาของแผนระดับที่ 1 และ 2 
ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 
2579 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 - 2565) แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 
2565) ของส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2560 - 2565) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนี้ ยังพิจารณานโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา) นโยบายการจัดการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 และนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2565 ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การดังกล่าว เช่นเดียวกับ แผนปฏิบัติราชการอีกด้วย 

สรุปแผน 3 ระดับ 
ระดับ 1 ยุทธศำสตร์ชำติ 
 

ระดับ 2 
แผนกำรปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ/แผนควำมมั่นคงแห่งชำติแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

ระดับ 3 แผนปฏิบัติกำร/นโยบำยรัฐบำล/กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 



 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ.2561-2580) 

1.ด้านความมั่นคง 

2.ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่งขนั 

3.ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ 

4.ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

5.ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

6.ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 

(พ.ศ.2560–2579) 
1.การจัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 

2.การผลิตและพัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ นวัตกรรม เพ่ือ
สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

3.การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

4.การสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 

5.การจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

6.การพัฒนาประสิทธิภาพ 
ของระบบบริหารจัดการ 
ศึกษา 

 

นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ.2565 
1.การจัดการศึกษาเพ่ือความ
ปลอดภัย 
2. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

3. การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและความเท่าเทียม
ทางการศึกษาทุกช่วงวัย 

4.การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
อาชีพและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนั 

5.การส่งเสริมสนับสนนุ
วิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

6.การพัฒนาระบบราชการ
และการบริการภาครัฐยุค
ดิจิทัล 

7.การขับเคลื่อนกฎหมาย
การศึกษาและแผนการศึกษา
แห่งชาติ 

 

กลยุทธ์ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565 

1.ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย
จากภัยทุกรูปแบบ 

2.สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา
ให้กับประชากรวันเรียนทุก
คน 
3.ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 

4.เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 

 

กลยุทธ์ สพม.สพ. 
พ.ศ.2565 

1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้
ผู้เรียนมีความปลอดภัยจาก
ภัยทุกรูปแบบ 

2.สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาให้กับ
ประชากรวันเรียนทุกคน 

3.ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 

4.เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดแนวทางเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง 
พ.ศ. 2560-2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 โดยมีแนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการ
จัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญา    ของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี Be excellent for Education เป็นเลิศเพ่ือการศึกษาสุพรรณบุรี ดังนี้ 

 

 
           

     แนวทางการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี  ภายใต้การน าของ นางไปรผดา 

โปติบุตร  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ระดับมัธยมศึกษาจ านวนทั้งสิ้น  32 โรงเรียน  ได้ยึดหลักการท างานที่

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ แบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจสู่การปฏิบัติ มีความอิสระคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีการ

กระจายอ านาจการบริหารงานในองค์กร มีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

และ ผู้อ านวยการกลุ่ม ของส านักงานมีการกระจายอ านาจสู่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงาน

สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) มีเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ในระดับสหวิทยาเขต จ านวน 4  

สหวิทยาเขต  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และสังเคราะห์การด าเนินงานที่ผ่านมา  เพ่ือ

น าผลการจัดการศึกษาขององค์ไปพัฒนาสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลการด าเนินงาน

อย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 

 

 
 

 กลยุทธ์การบริหารงานสู่ความส าเร็จ
ความส าเร็จ 

วิสัยทัศน์                  Be Excellent for Suphanburi Education               
         “สพม.สุพรรณบุรี สู่ความเป็นเลศิด้านการศึกษา” (Vision) 



    แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  

 

 
 

40 

พันธกิจ (Mission)  
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและความเป็นไทย  
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพ่ิมขึ้น และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มืออาชีพมีคุณธรรม จริยธรรมเป็น

แบบอย่างที่ดี 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลี่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีถ่ินสุพรรณบุรี 
6. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี 

 

เป้ำประสงค์ (Goal) 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นพลเมืองที่ดี ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์เป็นประมุข มีความเป็นไทย มีสุขภาวะที่ดีและมีภูมิคุ้มกันภัยทุกรูปแบบ 
2. ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้รับการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา 
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขีดความสามารถสูง มุ่งมั่น เป็นมืออาชีพ ปรับตัวได้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงและยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี 
4. ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ได้รับการดูแลช่วยเหลือให้สามารถเรียนรู้ได้

อย่างมีความสุข สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสุพรรณบุรี 
5. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ จิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ทันสมัย มีคุณภาพ ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
 

 

 

S  = Service Mind  “กำรมีจิตใจในกำรให้บริกำรที่ดี” 

M  =  Moral   “มีคุณธรรม” 

A  =   Accountability  “โปร่งใส ตรวจสอบได้” 

R  =  Responsibility  “ควำมรู้สึกรับผิดชอบ” 

T  =  Teamwork    “กำรร่วมมือกันท ำงำนเป็นทีม”   

กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี  ภำยใต้ ค่ำนิยมร่วม 
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กลยุทธ์ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี (Strategies) ได้แก่ 

   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 

   เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

   ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัย

พิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการ

จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
 

   ตัวช้ีวัด 
 

ที ่
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2565 
1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

ยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

ร้อยละ  100 

2 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 

 

   แนวทางการพัฒนา 
 

ที ่
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงำนร่วม 

1 สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้
สามารถวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และด าเนินการตามแนวทาง
ในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มนิเทศฯ 

ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

2 ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการปอ้งกันและแก้ไข 
เกี่ยวกับภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  
โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า ตลอดจนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
ท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 

1. ส่งเสริมฯ 
2. กลุ่มอ านวยการ 
3. กลุ่มส่งเสริม
ทางไกลฯ 
 

ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

3 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่
ผู้เรียน เพื่อรองรับภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัตใิหม่ 
และโรคอุบัติซ้ า 

กลุ่มนิเทศฯ ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
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(ต่อ)   แนวทางการพัฒนา  

 

ที ่
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงำนร่วม 

4 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่น าไปสู่ 
Digital Life & Learning รวมถึงความพร้อมของครูผู้สอนในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์เพ่ือความปลอดภัยเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัย
พิบัติและภัยคุกคาม 

1. กลุ่มนิเทศฯ 
2 กลุ่มส่งเสริม
ทางไกลฯ 

ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

5 ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศน์การเรียนรู้  
ที่ปลอดภัยในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย มีความอบอุ่น และมี
ความสุขในสถานศึกษา 

1. กลุ่มนิเทศฯ 
2. กลุ่มส่งเสริมฯ 

ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

6 เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบ ได้อย่างทันท่วงที เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
การแสดงออกท่ีไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อ่ืน 
(Bully) ความรุนแรงในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ 
และยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 

กลุ่มส่งเสริมฯ ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

 

   กลยุทธ์ที ่2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 
   เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
   1. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
   3. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการ
ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   4. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

   ตัวช้ีวัด 
 

ที ่
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2565 
1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ  100 
2 จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และ

พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจ าเป็น 
ร้อยละ 100 

3 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ร้อยละ 20 
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แนวทางการพัฒนา 
 

ที ่
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงำนร่วม 

1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพให้แก่
ประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างตอ่เนื่อง โดยจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของ
ผู้เรียน ความถนัด และศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ 

1. กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. กลุ่มนิเทศฯ 
 

ทุกกลุ่มงาน และ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

2 ส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษาด าเนนิการค้นหา เฝา้ระวัง ติดตาม และประสาน
ช่วยเหลือ ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ที่อยู่นอกระบบการศึกษา
ให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
และสนบัสนุนให้มีข้อมูล องค์ความรู้ และแนวทาง/วิธีการ/เคร่ืองมือ ที่จ าเป็นใน
การป้องกันนักเรียนออกจากระบบการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมฯ ทุกกลุ่มงาน และ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

3 พัฒนารูปแบบและวธิีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีสิง่อ านวยความสะดวกทาง
การศึกษาส าหรับคนพิการ การวัด และประเมนิผลที่เหมาะสมกับการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส 

1. กลุ่มส่งเสริม ฯ 
2. กลุ่มนิเทศฯ  
3. กลุ่มส่งเสริม 
ทางไกลฯ 

ทุกกลุ่มงาน และ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

4 ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาสทางการศึกษา 1. กลุ่มส่งเสริม 
ทางไกลฯ 
2. กลุ่มนิเทศฯ 

ทุกกลุ่มงาน และ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

5 ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างโอกาส และลดความ
เหล่ือมล้ าทางการศึกษา สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคณุภาพเป็น
มาตรฐานเสมอกัน 

กลุ่มส่งเสริมฯ ทุกกลุ่มงาน และ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 

   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
   1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
   2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
   3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อมทั้งทางด้าน
วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
   4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตัวช้ีวัด 
 

ที ่
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2565 
1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 
รอ้ยละ  85 

2 ร้อยละสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ์ ฯ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม 
ที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 90 

3 คะแนนผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในแต่ละ
วิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ร้อยละ 40 

4 จ านวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาด้านภาษา (CEFR) ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 90 

5 ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 มีทักษะการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการ
ของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น วางแผน
ชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม และน าไปปฏิบัติได้ 

ร้อยละ 50 

6 ร้อยละผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต และมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาวะที่ดีของตนเองภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

ร้อยละ 10 

7 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา
ของผู้เรียน 

ร้อยละ 10 

8 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการ
รู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

ร้อยละ 70 

9 ร้อยละของผู้เรียนมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
 

ร้อยละ 80 
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  แนวทางการพัฒนา 

 

ที ่
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงำนร่วม 

คุณภำพผู้เรียน 
1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่

จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 

1. กลุ่มนิเทศฯ 
2. กลุ่มส่งเสริมฯ 
 
 

ทุกกลุ่มงาน และ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

2 พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences) กลุ่มนิเทศฯ ทุกกลุ่มงาน และ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

3 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้น
สูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า  
มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และท้องถิ่น 

1. กลุ่มนิเทศฯ 
2. ส่งเสริมฯ 

ทุกกลุ่มงาน และ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

4 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่น าไปสู่ 
Digital Life & Learning 

1. กลุ่มนิเทศฯ 
2. กลุ่มส่งเสริม
ทางไกลฯ 

ทุกกลุ่มงาน และ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

5 ด าเนินการคัดกรอง/วัดความสามารถและความถนัดของผู้เรียนเพ่ือพัฒนา 
ให้สอดคล้องกับศักยภาพและส่งเสริมขีดความสามารถตามศักยภาพ 

1. กลุ่มนิเทศฯ 
2. กลุ่มส่งเสริมฯ 

ทุกกลุ่มงาน และ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

6 พัฒนาผู้เรียนให้ภูมิใจในท้องถิ่นสุพรรณบุรี และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. กลุ่มนิเทศฯ 
 

ทุกกลุ่มงาน และ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

คุณภำพคร ู
7 ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้รูปแบบ Active 

Learning / Co-creation ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 
กลุ่มนิเทศฯ 
 

ทุกกลุ่มงาน และ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

8 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้ และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ 

1. กลุ่มนิเทศฯ 
2. กลุ่มพัฒนาครูฯ 
3. กลุ่มส่งเสริม
ทางไกลฯ 

ทุกกลุ่มงาน และ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
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(ต่อ)   แนวทางการพัฒนา 
 

ที ่
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงำนร่วม 

คุณภำพคร ู
9 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทาง

วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนารายบุคคล ส่งเสริมการทดสอบสมรรถนะ
รายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติของครู มีจรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเป็นครู 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 
 

ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

หลักสูตรและอ่ืนๆ  
10 หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหลักสูตรสถานศึกษาบนฐานของสามมโน

ทัศน์หลัก คือ Career Education , Competency Building , Creative Education 
กลุ่มนิเทศฯ 
 
 

ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

11 ส่งเสริม สนับสนุนการวดัประเมินผลเพื่อการเรยีนรู้ (Assessment for Learning) ที่
สอดคล้องกับสภาพบรบิทของสถานศึกษา โดยให้มรีูปแบบวิธีการทีห่ลากหลาย เช่น 
การทดสอบด้วยข้อสอบปรนยัและอัตนัยการประเมินภาคปฏิบัติ (Performance-
based Assessment) และการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
เป็นต้น 

กลุ่มนิเทศฯ 
 

ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

12 เพิ่มคุณภาพการจดัการศึกษาและบูรณาการอย่างยั่งยืน ในการจดัการเรยีนรวม 1. กลุ่มนิเทศฯ 
2. กลุ่มส่งเสริมฯ 

ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

13 พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ
ผู้เรยีนรวมทั้งด าเนินการให้มีการขยายผล 

กลุ่มนิเทศฯ ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

14 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลศิ 1. กลุ่มนิเทศฯ 
2. กลุ่มส่งเสริม
ทางไกลฯ 

ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

15 บูรณาการการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อด้านอาชีพ และการประกอบอาชีพ หรือการมีงาน
ท าตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 

1. กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. กลุ่มนิเทศฯ 
 

ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

16 เสรมิสร้างความเขม้แข็งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการบริหารจดัการพฒันาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลศิ 

1. กลุ่มพัฒนาครูฯ

2. กลุ่มนิเทศฯ 
ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

17 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรบัปรุงและพัฒนาบุคลากรและ
สถานท่ีให้เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจดัซื้อจัดจา้งที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มการเงินฯ 

ทุกกลุ่มงาน และ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
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   กลยุทธ์ที ่4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
   เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
   1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอ้ือต่อการบริหาร และการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท 
   3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
   4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมี
ส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
ตัวช้ีวัด 

 

ที ่
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2565 
1 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนน าเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Device) มาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ  80 

2 ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital 
Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

ร้อยละ 80 

3 ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 80 

4 สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 

5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ  50 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

ที ่
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงำนร่วม 

กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา และ

สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถตอบสนองความ
ต้องการที่แตกต่างของนักเรียน และผู้รับบริการทุกประเภท รวมทัง้พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล เพื่อปรับปรงุการบริการ กระบวนงานตลอดจนการพฒันาจนเกิดเป็น
นวัตกรรมท่ีตอบสนองความต้องการทั้งในภาพรวม และเฉพาะกลุม่ได้ โดยสามารถ
เชื่อมโยงกบัฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสทิธิภาพและ
ปลอดภัยในทุกมิติ 

กลุ่มส่งเสริม
ทางไกลฯ 
 
 

ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
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(ต่อ) แนวทางการพัฒนา 

 

ที ่
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงำนร่วม 

กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
2 พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับประชาชน 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก 

1. กลุ่มส่งเสริม
ทางไกลฯ 
2. กลุ่มอ านวยการ 

ทุกกลุม่งาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

3 ส่งเสริม การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ
ทุกระดับ 

1. กลุ่มส่งเสริม
ทางไกลฯ 
2. กลุ่มนิเทศฯ 

ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

4 ส านักเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา น านวัตกรรม และเทคโนโลยี (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

1. กลุ่มส่งเสริม
ทางไกลฯ 
2. กลุ่มนิเทศฯ 

ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

5 สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรยีนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ 
น าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อการวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

. กลุ่มส่งเสริม
ทางไกลฯ 

ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

6 ส านักเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital platform) 1. กลุ่มส่งเสริม
ทางไกลฯ 
2. กลุ่มนิเทศฯ 

ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

กำรพัฒนำประสิทธิภำพสถำนศึกษำ 
7 สนับสนุนการจัดท ามาตรฐานส าหรับโรงเรียนที่สามารถด าเนินการจัดการ

เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

กลุ่มนิเทศฯ 
 

ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

8 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
ท่ีมีคุณภาพ 
 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

9 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมอืง โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนท่ีสามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่ 

กลุ่มนิเทศฯ และ
กลุ่มนโยบายฯ 

ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
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ต่อ) แนวทางการพัฒนา 

 

ที ่
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงำนร่วม 

กำรบริหำรงบประมำณ 
10 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ  อาทิ โรงเรียน

สนองพระราชปณิธาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  โรงเรียน
วัตถุประสงค์พิเศษ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เป็นต้น 

1. กลุ่มนโยบายฯ 
2. กลุ่มการเงินฯ 
3. กลุ่มนิเทศฯ 

ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

11 พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมให้สถานศึกษามีความ
เข้มแข็งในระบบประกันคุณภาพ 

กลุ่มนิเทศฯ ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

12 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา สถานศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

1. กลุ่มนิเทศฯ 
2. กลุ่มอ านวยการ 
3. ตสน./กลุ่ม
กฎหมายฯ 

ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

13 จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านการศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบาย 
ตามความต้องการและจ าเป็นของผู้เรียนและสถานศึกษาในบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

และกระจายอ านาจการบริหารและงบประมาณสถานศึกษา เน้นก ากับ

ติดตามการประเมินผลอย่างโปร่งในตรวจสอบได้ 

1. กลุ่มนโยบายฯ 
2. กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ 
3. กลุ่มนิเทศฯ 
4. ตสน. 

ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

14 พัฒนาสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1. กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ 

2. ตสน. 

ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

กำรบริหำรงำนบุคคล 
15 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 1.กลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 
2.กลุ่มกฎหมายฯ 

ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

16 พัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้านการวางกลยุทธ์องค์กร 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการสร้างสุขในองค์กร และพัฒนาบุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้านความเชื่อมโยงจากนโยบายสู่การปฏิบัติ 
วัฒนธรรมการให้บริการและการสร้างเครือข่ายการท างาน และให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพมาตรฐานต าแหน่ง และวิทยฐานะ พัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
มาตรฐานต าแหน่งและวิทยฐานะ 

กลุม่บริหารงาน
บุคคล 
 

ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
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(ต่อ) แนวทางการพัฒนา 

 

ที ่
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงำนร่วม 

กำรบริหำรงำนบุคคล 
17 บริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา เพ่ือลดภาระงานอ่ืนของครูที่ไม่ใช่การสอน 

และบริหารอัตราก าลังในส านักงานทุกระดับให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. กลุ่มนโยบายฯ 
2. กลุ่มการเงินฯ 
3. กลุ่มนิเทศฯ 

ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

18 พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ  
น าหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างมี 
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

1. กลุ่มอ านวยการ 

2. กลุ่มนิเทศฯ 
ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

19 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มนิเทศฯ ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

20 พัฒนาข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการ

ยื่นขอรับบ านาญด้ายตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง 

กลุ่มบริหารงาน
การงินฯ 

ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

21 บูรณาการระบบก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ในเชิงนโยบาย Agenda-based และ Area-based ระดับคลัสเตอร์ 
(Cluster) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

22 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และจัดการศึกษาร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม และองค์กรอ่ืน ๆ ในท้องถิ่น โดยเพิ่มบทบาทและกรอบ
ภารกจิที่ตอบสนองต่อนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และท้องถิ่นมากข้ึน 

1. กลุ่มนโยบาย
และแผน 
2. กลุ่มนิเทศฯ 

ทุกกลุ่มงาน 
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

 
รวมโครงกำรตำมกลยุทธ์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำรมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี ได้แก่ 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ   จ านวน 5 โครงการ 
2. สร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  จ านวน 6 โครงการ 
3. ยกระดับคุณคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  จ านวน 20 โครงการ 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา      จ านวน 19 โครงการ 
 

รวมจ ำนวน 50 โครงกำร โดยสนองกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน และกลยุทธ์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 



 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ตัวช้ีวัดตามแผน ย.ชาติ  แผนแม่บทฯ แผนปฏิรูป แผนพัฒนา ศก. กลยุทธ์ กลยุทธ์

ปฏิบัติราชการ 20 ปี ภายใต้ ย.ชาติ ประเทศ และสังคมฯ (ฉ.12) สพฐ. สพม.สพ.

ปี 2565 (ด้านท่ี) (ประเด็นท่ี) (ด้านท่ี) (ด้านท่ี) (ข้อท่ี) (ข้อท่ี)

กลุ่มนโยบายและแผน (2 โครงการ)

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 5 140,000     สุวภรณ์ 1 11 12 6 4 4

2. ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร E-menscr 5 92,600       สุวภรณ์ 1 11 12 6 4 4

"การเขียนโครงการ XYZ และแนวทางน าเข้าข้อมูลโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ

กลุ่ม ICT  (1 โครงการ)

1. พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร 3 68,100       ร่มไทร 6 11 8 7 1 1

และสร้างความปลอดภัยด้านไซเบอร์ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล ( 2 โครงการ)

1. การพัฒนาครูให้มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ท่ี 1 30,000       รัตตา 3 6 12 6 4 4

กคศ.ก าหนด ว17, ว21,ว9/2564,ว10/2564,  ว11/2564 

และการด าเนินการช่วยเปล่ียนผ่าน สพม.สพ.

2. ส่งเสริมศักยภาพการบริหารงานบุคคล 1 58,000       รัตตา 3 6 12 6 4 4

กลุ่มอ านวยการ ( 4 โครงการ)

1. พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล 20,000       นิชานันท์ 6 6 12 6 1 1
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ความเช่ือมโยงและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

กลยุทธ์ สพฐ. และกลยุทธ์ สพม.สพ.
แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12

โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ

ความสอดคล้องกับแผน ด้าน/ประเด็น/ข้อ 

ผู้รับผิดชอบ



 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ตัวช้ีวัดตามแผน ย.ชาติ  แผนแม่บทฯ แผนปฏิรูป แผนพัฒนา ศก. กลยุทธ์ กลยุทธ์

ปฏิบัติราชการ 20 ปี ภายใต้ ย.ชาติ ประเทศ และสังคมฯ (ฉ.12) สพฐ. สพม.สพ.

ปี 2565 (ด้านท่ี) (ประเด็นท่ี) (ด้านท่ี) (ด้านท่ี) (ข้อท่ี) (ข้อท่ี)

ความเช่ือมโยงและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

กลยุทธ์ สพฐ. และกลยุทธ์ สพม.สพ.
แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12

โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ

ความสอดคล้องกับแผน ด้าน/ประเด็น/ข้อ 

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มอ านวยการ ( 4 โครงการ)

2. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 340,160     นิชานันท์ 6 6 12 6 1 1

3. วันส าคัญสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ิ ประจ าปี 2565 30,000       นิชานันท์ 1 5 12 6 1 1

4. ช่วยชีวิตพิชิตการหยุดเต้นของหัวใจด้วย CPR 12,440       นิชานันท์ 6 11 8 7 1 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  (2 โครงการ)

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การย่ืนขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ 1 22,000       เครือวรรณ 1 3 12 6 4 4

ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วราภรณ์ 1 3 12 6 4 4

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในสถานศึกษา 1 17,000        

หน่วยตรวจสอบภายใน  (1 โครงการ)

1. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพด้านการบริหาร 1 15,000       บังอร 6 21 12 6 4 4

การเงินการคลัง ของ สพม.สพ.

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (3 โครงการ)

1. เตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 1 50,000       มัณฑนา 3 3 12 6 4 4

ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี สังกัด สพฐ.

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 1 450,000     มัณฑนา 3 3 12 6 4 4

3. ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากร 24,240       มัณฑนา 3 12 6 4 4

ทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ตัวช้ีวัดตามแผน ย.ชาติ  แผนแม่บทฯ แผนปฏิรูป แผนพัฒนา ศก. กลยุทธ์ กลยุทธ์

ปฏิบัติราชการ 20 ปี ภายใต้ ย.ชาติ ประเทศ และสังคมฯ (ฉ.12) สพฐ. สพม.สพ.

ปี 2565 (ด้านท่ี) (ประเด็นท่ี) (ด้านท่ี) (ด้านท่ี) (ข้อท่ี) (ข้อท่ี)

ความเช่ือมโยงและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

กลยุทธ์ สพฐ. และกลยุทธ์ สพม.สพ.
แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12

โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ

ความสอดคล้องกับแผน ด้าน/ประเด็น/ข้อ 

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผลทางการศึกษา (19 โครงการ)

1. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา   (ก.ต.ป.น.) 1 26,000       ธนวรรณพร  3 12 12 6 4 4

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีการเรียนการสอนวิชาเพศวิถี 2 9,500         ธนวรรณพร  3 12 12 6 2 2

ศึกษาแบบบูรณาการ

3. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการประกวดส่ือนวัตกรรม 6 8,000         ชาติรส 3 12 12 6 3 3

ทางการศึกษา (วิทยาศาสตร์)

กลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผลทางการศึกษา (19 โครงการ)

4. นิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีคุณภาพเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาการศึกษา 1 23,000       ชาติรส 3 12 12 6 4 4

5. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 3 20,000       ชาติรส 3 12 12 6 3 3

6. พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพ 2 47,500       จีรวัฒน์ 3 12 12 6 4 4

7. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัด สพม.สพ. 3 10,000       ธนกฤต 3 12 12 6 3 3

8. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ปีงบประมาณ 2565  2 48,000       สุทธาสินี 1 12 12 6 3 3

9. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปีงบประมาณ 2565 3 14,000       วีรกิตต์ิ 3 12 12 6 3 3

10. พัฒนาทักษะการสร้างส่ือนวัตกรรมและน าใช้เพ่ือการเรียนรู้ด้วย 3 22,000       วีรกิตต์ิ 3 12 12 6 3 3

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ตัวช้ีวัดตามแผน ย.ชาติ  แผนแม่บทฯ แผนปฏิรูป แผนพัฒนา ศก. กลยุทธ์ กลยุทธ์

ปฏิบัติราชการ 20 ปี ภายใต้ ย.ชาติ ประเทศ และสังคมฯ (ฉ.12) สพฐ. สพม.สพ.

ปี 2565 (ด้านท่ี) (ประเด็นท่ี) (ด้านท่ี) (ด้านท่ี) (ข้อท่ี) (ข้อท่ี)

ความเช่ือมโยงและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

กลยุทธ์ สพฐ. และกลยุทธ์ สพม.สพ.
แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12

โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ

ความสอดคล้องกับแผน ด้าน/ประเด็น/ข้อ 

ผู้รับผิดชอบ

11. ส่งเสริม พัฒนาความสามารถของครูในการพัฒนาหลักสูตร 3 50,000 สุทธาสินี 3 12 12 6 3 3

สถานศึกษาฐานสมรรถนะและความสามารถในการจัดการเรียนรู้

เชิงรุก  (Active Learning)

12. หลักสูตรท้องถ่ิน เพลงพ้ืนบ้าน เพลงอีแซว 3 20,000       ธนกฤต 3 12 13 6 3 3

13.โรงเรียนมาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 3 65,000       ปราโมทย์ 3 12 12 6 3 3

14. พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 248,600     ปราโมทย์ 3 12 12 6 3 3

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้

15. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 16,000       ศน. 6 12 12 6 3 3

16. ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการ 3 35,000       วรัทภส์ณิชา 6 12 12 6 3 3

จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

กลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผลทางการศึกษา (19 โครงการ)  

17. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษากลุ่มสาระ 3 ไม่ใช่ ดวงพร 6 12 12 6 3 3

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เร่ืองกาจัดการเรียนรู้ งบประมาณ

ภาษาอังกฤษแบบ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรมทางภาษา

ด้วยกระบวนการคิดช้ันสูงระบบ GPAS 5 Steps ฯ
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ตัวช้ีวัดตามแผน ย.ชาติ  แผนแม่บทฯ แผนปฏิรูป แผนพัฒนา ศก. กลยุทธ์ กลยุทธ์

ปฏิบัติราชการ 20 ปี ภายใต้ ย.ชาติ ประเทศ และสังคมฯ (ฉ.12) สพฐ. สพม.สพ.

ปี 2565 (ด้านท่ี) (ประเด็นท่ี) (ด้านท่ี) (ด้านท่ี) (ข้อท่ี) (ข้อท่ี)

ความเช่ือมโยงและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

กลยุทธ์ สพฐ. และกลยุทธ์ สพม.สพ.
แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12

โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ

ความสอดคล้องกับแผน ด้าน/ประเด็น/ข้อ 

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผลทางการศึกษา (19 โครงการ)

18. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) 3 ไม่ใช่ ปราโมทย์ 6 12 12 6 3 3

เร่ืองแนวทางหลักสูตรอบรมปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GSP ฯ งบประมาณ

19. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศึกษานิเทศก์ 3 30,000       ธนวรรณพร 6 12 12 6 3 3

เพ่ือยกระดับ คุณภาพการนิเทศ สพม.สพ.

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (15 โครงการ)

1. สภานักเรียน สพม.สพ. ประจ าปี 2565 2 45,000       วันวิสา 2 12 12 6 2 2

2. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจ าปี 2565 2 25,000       วันวิสา 5 12 10 4 3 3

3. เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ประจ าปี 2565 2 10,000       ธนัชพร 2 11 9 6 3 3

4. โครงการแนะแนวอาชีพเพ่ือการศึกษาต่อ ประจ าปี 2565 2 5,000         วันวิสา 4 11 9 1 1 2

5. การประกวดร าวง “เพลงร าวงเมืองสุพรรณบุรี” 5 40,000       วีรศักด์ิ 2 11 13 9 3 4

6. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคร้ังท่ี 70 3 450,000     วีรศักด์ิ 2 11 12 6 3 3

 ปีการศึกษา 2565 (รอเหลือจ่าย)

7. พัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง 2 38,800       อุบล 4 11 9 2 2 2

เด็กนักเรียนในสถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2565 ปรัชญา
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ตัวช้ีวัดตามแผน ย.ชาติ  แผนแม่บทฯ แผนปฏิรูป แผนพัฒนา ศก. กลยุทธ์ กลยุทธ์

ปฏิบัติราชการ 20 ปี ภายใต้ ย.ชาติ ประเทศ และสังคมฯ (ฉ.12) สพฐ. สพม.สพ.

ปี 2565 (ด้านท่ี) (ประเด็นท่ี) (ด้านท่ี) (ด้านท่ี) (ข้อท่ี) (ข้อท่ี)

ความเช่ือมโยงและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

กลยุทธ์ สพฐ. และกลยุทธ์ สพม.สพ.
แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12

โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ

ความสอดคล้องกับแผน ด้าน/ประเด็น/ข้อ 

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (15 โครงการ)

8. ส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 2 5,000         เอกศรัญญ์ 3 11 12 6 2 2

ของ สพม.สพ. ประจ าปี 2565

9. ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 2 55,500       วีรศักด์ิ 4 11 12 2 2 2

ประจ าปีการศึกษา 2565

10. พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5 ไม่ใช่ ธนัชพร 3 12 12 6 2 2

สพม.สพ. ประจ าปี 2565 (ผ่านระบบ VDO conference) งบประมาณ

11. ระบบมาตรฐานความปลอดภัย สพม.สพ. 2 110,000     วีรศักด์ิ 4 11 9 1 1 1

12. รักษ์สุพรรณ 4 25,000       วันวิสา 4 12 12 6 3 3

13. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2565 2 368,000     อุบล 1 1 9 5 1 1

14. “ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา” ส าหรับเยาวชน  2 20,000       วันวิสา 1 11 12 6 2 2

15. การแข่งขันโต้คารม มัธยมศึกษา  “เด็กไทยยุคใหม่ กับวิถีไทย 5 54,600       วีรศักด์ิ 2 11 12 6 2 2

พ้ืนบ้านสุพรรณ”

กลุ่มกฎหมายและคดี (1โครงการ)

1. อบรม เสริมสร้างความรู้ป้องกันการกระท าผิดทางวินัย 4 40,000       ธีราณัทท์ 6 21 12 6 4 4

และด าเนินการทางวินัย
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ส่วนที่ 4 
รำยละเอียดแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

  สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้ตั้งงบประมาณในการบริหารส านักงานและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเป็นงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
 

 

รำยกำร 
งบประมำณ   (บำท) 

(งบประจ ำ) งบตำมโครงกำร 
 

งบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) /อ่ืน ๆ 
 
   
 -งบบริหารส านักงาน (งบประจ า)    
 

 
2,050,960 

 

   -งบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
          (โครงการตามแผน งบ สพฐ.)     905,000 
 
          (โครงการตามแผน งบ พัฒนา)   2,449,040 
 

  
 
 

3,354,040 

 

รวม 
 

 

5,405,000 

หมำยเหตุ :  

1. การตั้งงบประมาณส าหรับการด าเนินงาน เป็นประมาณการงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรจากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และเงินเหลือจ่าย โดยใช้ฐานการประมาณจากงบประมาณที่ได้รับใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณ/และหรือการด าเนินโครงการจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เท่านั้น 
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แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

กลยุทธ์/โครงกำร 

  แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

งบประมำณ ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

(บำท) (ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ต.ค.-ก.ย.65) 

1) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ   

รวมโครงกำรกลยุทธ์ที ่1  597,340 17,025 139,958 226,398 213,959 

2) สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน   

รวมโครงกำรกลยุทธ์ที ่ 2  120,000  - 36,400 78,100 5,500 

3) ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลในศตวรรษที่ 21   

รวมโครงกำรกลยุทธ์ที ่ 3  661,600 10,000 72,000 560,600 19,000 

4) เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ   

รวมโครงกำรกลยุทธ์ที ่ 4  1,525,100 385,100 450,840 545,100 142,060 

  
   

    

รวมทั้งสิ้น 2,904,040 421,125 699,198 1,410,198 380,519 

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565  แยกรายละเอียด ดังนี ้



    แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  

 

 
 

บัญชีสรุปโครงกำร 
บัญชีโคงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

    แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ       
กลยุทธ์/โครงกำร งบประมำณ ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

  (บำท) (ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)   หลัก   

1) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำม
ปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ         

1.1 พัฒนาความเข้มแข็งระบบดูและช่วยเหลือและ 23,800 - 12,933 12,933 12,934 กลุ่มส่งเสริมฯ (นางอุบล) งบ สพม. 
     คุ้มครองนักเรียนในถานศึกษา ประจ าปี 2565 15,000        งบ สพฐ. 
         

1.2 ระบบมาตรฐานความปลอดภัย ส านักงานเขตพ้ืนที่ 110,000 - 110,000 - - กลุ่มส่งเสริมฯ (นายวีรศักดิ์) งบ สพม. 
     การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี         
         

1.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 368,000 - - 184,000 184,000 กลุ่มส่งเสริมฯ (นางอุบล) งบ สพฐ. 
         

1.4 พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 68,100 17,025 17,025 17,025 17,025 กลุ่มส่งเสริม (น.ส.ร่มไทร) งบ สพม. 
    และสร้างความปลอดภัยด้านไซเบอร์        ทางไกลฯ   
         

1.5 ช่วยชีวิตพิชิตการหยุดเต้นของหัวใจด้วย CPR 12,440 - - 12,440 - กลุ่มอ านวยการ (น.ส.นิชานันท์) งบ สพม. 
         

รวมโครงกำร กลยุทธ์ที่ 1       (5 โครงกำร) 597,340 17,025 139,958 226,398 213,959       
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    แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  

 

 
 

บัญชีโคงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

 

    แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ       

กลยุทธ์/โครงกำร งบประมำณ ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

  (บำท) (ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)   หลัก   

2) สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
ให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน                 

2.1 สภานักเรียน สพม.สพ. ประจ าปี 2565 45,000 - - 45,000 - กลุ่มส่งเสริมฯ นางวันวิสา งบ สพม. 
         

2.2 แนะแนวอาชีพเพ่ือการศึกษาต่อ ประจ าปี 2565 5,000 - 5,000 - - กลุ่มส่งเสริมฯ นางวันวิสา งบ สพม. 
         

2.3 ส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 5,000 - - 5,000 - กลุ่มส่งเสริมฯ นายเอกศรัญญ์ งบ สพม. 
     ของ สพม.สพ. ประจ าปี 2565          
         

2.4 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 36,500 - 20,000 20,000 15,500 กลุ่มส่งเสริมฯ น.ส.ธนชัพร งบ สพม. 
     ประจ าปี 2565 19,000       งบ สพฐ 
         

2.5 เพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ 9,500 - 1,400 8,100 - กลุ่มนิเทศฯ นางธนวรรรณพร งบ สพม. 
         
         

2.6 พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไมใช่ งปม. - - - - กลุ่มส่งเสริมฯ น.ส.ธนชัพร - 
     สพม.สพ. ประจ าปี 2565 (ผ่านระบบ VDO conference)         

รวมโครงกำรกลยุทธ์ที่ 2        (6 โครงกำร) 120,000 - 36,400 78,100 5,500       
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    แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  

 

 
 

บัญชีโคงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

 

    แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ       

นโยบำย/โครงกำร งบประมำณ ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

  (บำท) (ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)   หลัก   

3) ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้อง 
กับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21                 

         

3.1 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจ าปี 2565 25,000  - - 25,000 - กลุ่มส่งเสริมฯ นางวันวิสา งบ สพม. 
         

3.2 เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ประจ าปี 2565 10,000 - - 10,000 - กลุ่มส่งเสริมฯ น.ส.ธนชัพร งบ สพม. 
         

3.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา รองบประมาณ - - - - กลุ่มส่งเสริมฯ นายวีรศักด์ิ - 

      ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เหลือจ่าย        

3.4 “ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา” ส าหรับเยาวชน   20,000 - 20,000 - - กลุ่มส่งเสริมฯ นางวันวิสา งบ สพม. 
         

3.5 “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการประกวดสื่อนวัตกรรม 8,000 - - 8,000 - กลุ่มนิเทศฯ นางชาติรส งบ สพม. 
       ทางการศึกษา” (วิทยาศาสตร์)         
3.6 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 20,000 - - 20,000 - กลุ่มนิเทศฯ นางชาติรส งบ สพม. 
         

3.7 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 10,000 - - 10,000 - กลุ่มนิเทศฯ นายธนกฤต งบ สพม. 
         

3.8 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2565   48,000 - - 48,000 - กลุ่มนิเทศฯ นางสุทธาสินี งบ สพฐ. 
         

3.9 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีงบประมาณ 2565 14,000 - 6,000 8,000 - กลุ่มนิเทศฯ นายวีรกิตติ ์ งบ สพม. 
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    แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  

 

 
 

 
บัญชีโคงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

    แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ       

นโยบำย/โครงกำร งบประมำณ ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

  (บำท) (ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.-มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64)   หลัก   

3.10 พัฒนาทักษะการสร้างสื่อนวัตกรรมและน าไปใช้เพื่อการ 22,000  -  - 22,000 - กลุ่มนิเทศฯ นายวีรกิตต ์ งบ สพม. 

       เรียนรู้ดว้ยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ 2565         

3.11 ส่งเสริม พัฒนาความสามารถของครูในการพัฒนาหลักสูตร 50,000 - - 50,000 - กลุ่มนิเทศฯ นางสุทธาสีน ี งบ สพม. 

      หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะและความสามารถในการ          

      จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)         

3.12 หลักสูตรท้องถิ่น เพลงพ้ืนบ้าน เพลงอีแซว 20,000 10,000 10,000 - - กลุ่มนิเทศฯ นายธนกฤต งบ สพม. 
         

3.13 โรงเรียนมาตรฐานสากลเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 60,000 - - 60,000 5,000 กลุ่มนิเทศฯ นายปราโมทย ์ งบ สพฐ. 

 5,000        

3.14 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 248,600 - - 248,600 - กลุ่มนิเทศฯ นายปราโมทย ์ งบ สพม. 

       ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้         

3.15 “พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to research)” 16,000 - 6,000 6,000 4,000 กลุ่มนิเทศฯ ทุกคน งบ สพม. 

3.16 ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการ 35,000 - - 35,000 - กลุ่มนิเทศฯ น.ส.วัรัทภส์ณิชา งบ สพม. 

       จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning         
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    แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  

 

 
 

บัญชีโคงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
                                                           ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

    แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ       

นโยบำย/โครงกำร งบประมำณ ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

  (บำท) (ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.-มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64)   หลัก   

3.17 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ไม่ใช่  -  -  - - กลุ่มนิเทศฯ นางดวงพร งบนอก 

      กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เรื่องการ งบประมาณ        

      จัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษแบบ Active Learning สู่การ         

       สร้างนวัตกรรมทางภาษาด้วยกระบวยการคิดชั้นสูงระบบ          

       GPAS  5 Steps ฯ          

3.18 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) ไม่ใช่  -  -  - - กลุ่มนิเทศฯ นางปราโมย์ งบนอก 

      เรื่อง แนวทางหลักสูตรอบรมปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GSP  งบประมาณ        

      เพ่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรค์บนฐานคิดการเรียนรู้            

      แบบผสมผสาน (Blended Learning)         

3.19  พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล 20,000 - 20,000  - - กลุม่ น.ส.นิชานันท์ งบ สพม. 

      อ านวยการ   

3.20 วันรัฐพิธีและวันส าคัญ ปี พ.ศ.2565 30,000 - 10,000 10,000 10,000 กลุม่ น.ส.นิชานันท์ งบ สพม. 

      อ านวยการ   

รวมโครงกำรกลยุทธ์ที่ 3  (20 โครงกำร) 661,600 10,000 72,000 560,600 19,000    
 

63 



    แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  

 

 
 

บัญชีโคงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
                                                           ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

 

    แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ       

นโยบำย/โครงกำร งบประมำณ ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

  (บำท) (ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)   หลัก   

4) เพ่ิมประสิทธภิำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ                 

4.1  การประกวดร าวง “เพลงร าวงเมืองสุพรรณบุรี” 40,000 - 40,000 - - กลุ่มส่งเสริมฯ นายวีรศักดิ์ สพม. 
                  

4.2 รักษ์สุพรรณ 25,000 - 25,000 - - กลุ่มส่งเสริมฯ นางวันวิสา สพม. 
         

4.3 การแข่งขันโต้วาที มัธยมศึกษา "เด็กไทยยุคใหม่ 54,600 - - 54,600 - กลุ่มส่งเสริมฯ นายวีรศักดิ์ สพม. 
     กับวิถีไทยพ้ืนบ้านสุพรรณ"         

4.4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 26,000 6,000 10,000 10,000 - กลุ่มนิเทศฯ นางธนวรรณพร สพม. 
     (ก.ต.ป.น. สพม.สพ)           

4.5 นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือการ 23,000 - - 23,000 - กลุ่มนิเทศฯ นางชาติรส สพม. 
     พัฒนาคุณภาพการศึกษา         

4.6 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 47,500 - 6,000 41,500 - กลุ่มนิเทศฯ นายจีรวัฒน์ สพม. 
     ด้วยระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา         

4.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศึกษานิเทศก์ 30,000 - 10,000 20,000 - กลุ่มนิเทศฯ นางธนวรรณพร สพม. 
     เพ่ือยกระดับคุณภาพการนิเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     

 
     

     มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี   
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    แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  

 

 
 

บัญชีโคงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

    แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ       

นโยบำย/โครงกำร งบประมำณ ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

  (บำท) (ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ต.ค.-ก.ย.65)   หลัก   

4.8 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพด้านการ 15,000 - 5,000 5,000 5,000 หน่วยตรวจสอบฯ นางบังอร งบ สพม. 

     บริหารการเงินการคลัง ของ สพม.สพ.         

4.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การยื่นขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ 22,000 - - 22,000 - กลุ่มบริหารงาน นางเครือวรรณ ์ งบ สพม. 

     ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปี (งปม.) พ.ศ. 2565      การเงินฯ   

4.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน 17,000 - 17,000 - - กลุ่มบริหารงาน น.ส.วรภรณ์ งบ สพม. 

       ด้านพัสดุในสถานศึกษา      การเงินฯ   

4.11 การพัฒนาครูให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตาม 30,000 - - 30,000 - กลุ่มบริหาร นางรัตตา งบ สพม. 

       หลักเกณฑ์ที่ กคศ.ก าหนด ว17, ว21,ว9/2564, ว10/-         งานบุคคล   

       2564, ว11/2564 และการด าเนินการช่วงเปลี่ยนผ่าน         

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี         

4.12 การส่งเสริมศักยภาพการบริหารงานบุคคล 58,000 - 10,000 30,000 18,000 กลุ่มบริหาร นางรัตตา งบ สพม. 

      งานบุคคล   

4.13  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 340,160 85,000 85,000 85,000 85,160 กลุ่ม น.ส.นิชานันท ์ งบ สพม. 

      อ านวยการ   
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    แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  

 

 
 

บัญชีโคงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

    แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ       

นโยบำย/โครงกำร งบประมำณ ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

  (บำท) (ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ต.ค.-ก.ย.65)   หลัก   

4.14 การแข่งขันปาฐกถา เรื่อง “ต่อต้านการทุจริตและ 40,000 - - 40,000 - กลุ่มกฎหมาย นายธีรณัทท์ งบ สพม. 

       คอร์รัปชั่น”      และคดี   

4.15 เตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน 50,000 - 10,000 20,000 20,000 กลุ่มพัฒนาครูฯ น.ส.มัณฑนา งบ สพม. 

       ในต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         

       ในระยะเวลา 1 ปี สังกัด สพฐ.         

4.16  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิม 450,000 200,000 100,000 150,000 - กลุ่มพัฒนาครูฯ น.ส.มัณฑนา งบ สพม. 

        ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน         

4.17 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากร  24,240 24,240 - - - กลุ่มพัฒนาครูฯ น.ส.มัณฑนา งบ สพม. 

       ทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์         

4.18 การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ า (งปม.) พ.ศ. 2565 140,000 94,100 16,000 16,000 13,900 กลุ่มนโยบายฯ นางสุวภรณ์ งบ สพม. 
         

4.19 ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร (eMENSCR) 92,600 - 92,600 - - กลุ่มนโยบายฯ นางสุวภรณ์ งบ สพม. 

      การเขียนโครงการรูปแบบ XYZ การน าเข้าข้อมูลฯ         

รวมโครงกำรกลยุทธ์ที่ 4  (จ ำนวน 19 โครงกำร) 1,525,100 385,100 450,840 545,100 142,060       
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โครงกำร “พัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ในสถานศึกษา 
               ประจ าปี พ.ศ. 2565” 

กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ นางอุบล วงศ์ทับแก้ว, นางสาวปรัชญา พะณะงาม 
ผู้ประสานงานหลัก นางสาวปรัชญา พะณะงาม 
โทรศัพท์/โทรสาร  094-7106633   E-mail prachyapanangam@gmail.com 

แผนงำน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ส่วนที่ 1 ควำมเชื่อมโยง                                                                                                   
1. สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น) ที่ 11: การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     แผนแม่บทย่อย 11.3 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่นเป้าหมาย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และ 
     ทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมืองมีความกล้าหาญทาง 
     จริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 
     ตลอดชีวิตดีขึ้น 
2.  สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ  ที่ 12:  ด้านการศึกษา 
3.  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ด้านที่ 8: ด้านวิทยาศาสตร์  
     เทคโนโยลี วิจัยและนวัตกรรม  
4. สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างโอกาส  
    ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 4: เพ่ิมโอกาสให้ 
    คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
6. สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ สพฐ. พ.ศ. 2565) กลยุทธ์ที่ 1: ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความ 
    ปลอดภัยทุกรูปแบบ 
 

ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม   ต่อเนื่องจากโครงการ “พัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือและ  
คุ้มครองเด็กนักเรียนในสถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2564” 
       ใหม่  /  เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ( ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565) 
งบประมำณด ำเนินกำร   38,800 บาท    
 

*************************************************************************************************** 
 

โครงกำรกลุ่มส่งเสริมฯ ที่ 1.1 
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ส่วนที่ 2 : รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กำรด ำเนนิกำร 

2.1  หลักกำรและเหตุผลเหตุผล  
   ปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในสังคมทุกภาคส่วน  และผลกระทบดังกล่าวก่อให้นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมที่มีผลต่อการ
เรียนของนักเรียน ดังนั้น ระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน จึงเป็นแนวทางในการด าเนินงานของ
ผู้บริหาร และครูให้ไปสู่ความรับผิดชอบที่จะดูแลพัฒนาการของนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม  มีการวางระบบที่จะ
สร้างความมั่นใจว่านักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  สนับสนุนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มี
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับนักเรียน เพ่ือให้การดูแลทั้งที่บ้าน  โรงเรียนและชุมชน  เชื่อมประสานกัน ส่งเสริมให้
ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายที่จะช่วยเฝ้าระวังดูแลบุตรหลานเป็นการประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน
และผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือให้มีการส่งต่อและรับช่วงการแก้ไข และส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็น
บุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  สังคม อารมณ์ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  ระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน จึงเป็นนโยบายส าคัญที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง น าไปด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนเป็นการด าเนินงาน
ที่มีข้ันตอนชัดเจน มีวิธีการ และเครื่องมือที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้ และ
ลงสู่ตัวนักเรียนอย่างแท้จริง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสุพรรณบุรี จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
ความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนในสถานศึกษา 
 

2.2  วัตถุประสงค ์ 
  2.2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาให้เป็นระบบเข้มแข็งและ
ยั่งยืนและนักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ มีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันจากภัยต่าง ๆ เช่น เกมคอมพิวเตอร์ สารเสพติด 
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และปัญหาการทะเลาะวิวาท โดยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพ
ปัญหาและลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
  2.2.2 เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายครูและผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเฝ้า
ระวังดูแลบุตรหลานให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ 
  2.2.3 เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้สามารถ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ เป็นต้นแบบ แหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานได้ 
 

2.3  เป้ำหมำย  
  2.3.1 เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)  
           - โรงเรียนในสังกัด       จ านวน       32   โรงเรียน 
    - ครู/บุคลากร/เจ้าหน้าที่                           จ านวน       160  คน 
    - นักเรียน                                         จ านวน    34,233 คน 
  2.3.2 เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
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    - ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีข้อมูลนักเรียนครบทุกด้าน เพื่อใช้ประกอบใน
การวางแผนและตัดสินใจในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนนักเรียนต่อไป 
    - นักเรียนในสังกัดได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและตรงตามสภาพปัญหา เพื่อแก้ไขและพัฒนาให้
เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีทักษะชีวิตที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
    - ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีเครือข่ายครูและผู้ปกครองนักเรียนที่จะช่วยเฝ้า
ระวังดูแลบุตรหลานให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ 
    - ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีโรงเรียนต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน 
    - นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหามีอัตราการออกกลางคันลดลง 
    - นักเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
    - นักเรียนได้รับการคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
    1) นักเรียนได้รับการคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือทั้งในและนอกสถานศึกษา 
    2) นักเรียนในสังกัดได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและตรงตามสภาพปัญหา เพื่อแก้ไขและ
พัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีทักษะชีวิตที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
    3) นักเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
     4) นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหามีอัตราการออกกลางคันลดลง 
      
  2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
    1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีข้อมูลนักเรียนครบทุกด้าน เพื่อใช้ประกอบใน
การวางแผนและตัดสินใจในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนนักเรียนต่อไป 
    2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีโรงเรียนต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน 
    3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีเครือข่ายครูและผู้ปกครองนักเรียนที่จะช่วย
เฝ้าระวังดูแลบุตรหลานให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ 
 
2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
  2.5.1 เชิงปริมำณ 

   1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีที่จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมให้กับผู้เรียน 

   2) ร้อยละ 80 มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและคัดกรองแล้ว สามารถน าไปใช้ในการวางแผน
ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   3) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ สามารถเป็น

แหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน 
   4) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนเป้าหมายได้รับการยกระดับคุณภาพการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

   5) ร้อยละ 80 การออกกลางคันของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดลง 
   6) ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลือให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา 
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  2.5.2  เชิงคุณภำพ 
    1) โรงเรียนมีจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมให้กับผู้เรียน 
    2) มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและคัดกรองแล้ว สามารถน าไปใช้ในการวางแผนให้
ความช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3) โรงเรียนต้นแบบระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
และศึกษาดูงาน 
    4) โรงเรียนเป้าหมายได้รับการยกระดับคุณภาพการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    5) การออกกลางคันของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดลง 
    6) นักเรียนได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลือให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา  
2.6  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
   2.6.1  โรงเรียนในสังกัด      จ านวน       32   โรงเรียน 
   2.6.2  ครู/บุคลากร/เจ้าหน้าที่                                     จ านวน       160  คน 
   2.6.3  นักเรียน                                                      จ านวน    34,233 คน  
2.7 พื้นที่ด ำเนินกำร  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี / สพม.สุพรรณบุรี      
2.8 กิจกรรม / วิธีกำรด ำเนินงำน  

กิจกรรม 

ระยะเวลำ 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค.64-ธ.ค.64 ม.ค.65-มี.ค.65 เม.ย.65-มิ.ย.65 ก.ค.65-ก.ย.65 

1. ประชุมตามภารกิจงานที่ สพฐ.ก าหนด                 

2. การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.1 การคัดกรองนักเรียน ผ่านระบบ
สารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    2.1.1 การเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายกรณี  
    2.1.2 การให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่
นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  

    2.1.3 การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

    2.1.4 ก า รคั ด เลื อ ก นั ก เรี ย น เ พ่ื อ รั บ
ทุนการศึกษา 
 2.2 การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ
นักเรียนที่ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม และ
ช่วยเหลือ 

                

3. การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม                 
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กิจกรรม 

ระยะเวลำ 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค.64-ธ.ค.64 ม.ค.65-มี.ค.65 เม.ย.65-มิ.ย.65 ก.ค.65-ก.ย.65 

  3.1 การคุ้มครองและดูแลนักเรียนให้ปลอดภัย
จากภัยต่าง ๆ โดยมีการสร้างเครือข่ายศูนย์
เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของ
ส านั กงาน เขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึกษ า
สุพรรณบุรี  (ฉก.ชน.สพม.สุพรรณบุรี)  ผ่าน
ช่องทาง Line เพื่อรายงานต่อศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส านักงาน
คณ ะกรรมการการศึ กษ าขั้ นพื้ น ฐาน  (ฉก .
ชน.สพฐ.) ต่อไป 

2.9 รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
วงเงินงบประมำณทั้งหมด* จ ำนวน 38,800 บำท 

แหล่งเงิน* 

เงินงบประมำณจำก สพฐ. เงินงบประมำณ สพม.สพ. 
 

อื่น ๆ หมำยเหตุ 

15,000 บาท 23,800 บาท - - 

 

*หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

2.10 กำรประเมินโครงกำร 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละ 100 ของโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหา
สังคมให้กับผู้เรียน 

1.ส ารวจข้อมูล 1.แบบส ารวจข้อมูล 
2.แบบประเมินตนเอง SAR 

2.มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนและคัดกรองแล้ว สามารถน าไปใช้
ในการวางแผนให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.การสังเกต การมีส่วนร่วม 
2.ประเมินผลงานด าเนินงาน 

แบบประเมินผล 

3.มีโรงเรียนต้นแบบระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ท่ี
เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน 

ประเมินผลการด าเนินงาน 1.ประเมินเอกสารการด าเนินงาน 
2.ประเมินผลการด าเนินงานเชิง
ประจักษ์ 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

4.โรงเรียนเป้าหมายได้รับการยกระดับ
คุณภาพการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ประเมินผลการด าเนินงาน 1.ประเมินเอกสารการด าเนินงาน 
2.ประเมินผลการด าเนินงานเชิง
ประจักษ์ 

5.ร้อยละ 80 การออกกลางคันของ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดลง 

1.ส ารวจข้อมูล 
2.การเยี่ยมบ้านนักเรียน 

แบบส ารวจข้อมูลและข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในการลงพ้ืนที่ 

6.ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและช่วยเหลือให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษา 

1.การสัมภาษณ์ 
2.พิจารณาเอกสาร 

1.แบบสัมภาษณ์ 
2.เอกสารประวัติและผลงาน 

 
2.11 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 2.11.1 ปัญหำ/อุปสรรค  
 2.11.1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในโครงการไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในแผนกิจกรรมของโครงการ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ท าให้บางกิจกรรมไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ส่งผลกระต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.11.2 แนวทำงปรับแก้ไข/ขอ้เสนอแนะ 
 2.11.2.1 ควรมีการวางแผนและบริหารจัดการโครงการอย่างเป็นระบบ 
 2.11.2.1 ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 2.11.3 ภำพกิจกรรมด ำเนินงำนและหลักฐำนอื่น ๆ ประกอบกำรรำยงำนผล 
 (อยู่ในเล่มรายงายผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2564 ของ สพม.สพ.) 
   

2.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 2.12.1 เชิงปริมาณ 
  2.12.1.1  โรงเรียนในสังกัด             จ านวน       32   โรงเรยีน 
  2.12.1.2  ครู/บุคลากร/เจ้าหน้าที่                                   จ านวน       160  คน 
  2.12.1.3  นักเรียน                                                     จ านวน    34,233 คน 
 2.12.2 เชิงคุณภาพ 
   2.12.1.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน  นักเรียนได้รับ
การดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ท่ัวถึงและพัฒนาให้เป็นบุคคลท่ีมีความสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย จิตใจ มีทักษะชีวิตที่ดี
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
         2.12.1.2 อัตราการออกกลางคนัของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดลง 
         2.12.1.3 นักเรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษาและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จนจบการศึกษา 
          2.12.1.4 นักเรียนมีความปลอดภัยในชีวิตทั้งในและนอกสถานศึกษา 
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โครงกำร   “ระบบมาตรฐานความปลอดภัย ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาสุพรรณบุรี” 

กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย, นางสาวปรัชญา พะณะงาม 
ผู้ประสานงานหลัก นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย 

โทรศัพท์/โทรสาร  080-6200600 E-mail: vrasak_v@hotmail.com 

แผนงำน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ส่วนที่ 1 ควำมเชื่อมโยง                                                                                                   
1.  สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น) ที่ 11: การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     แผนแม่บทย่อย 11.3 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่นเป้าหมาย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และ  
     ทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทาง 
     จริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 
     ตลอดชีวิตดีขึ้น 
2.  สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ  ที่ 12 : ด้านการศึกษา 
3.  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ที่ 5: ด้านความมั่นคง  
4. สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)  ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
    และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
5. สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 4: เพ่ิมโอกาส 
    ให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
6. สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ สพฐ. พ.ศ. 2565) กลยุทธ์ที่ 1: ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความ 
    ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 

ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม               ใหม่  /  เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปญัหา 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ( ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565) 
งบประมำณด ำเนินกำร   110,000 บาท    
 

*************************************************************************************************** 
ส่วนที่ 2 : รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กำรด ำเนนิกำร 

2.1  หลักกำรและเหตุผล  
  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม ท าให้คนไทยในยุคปัจจุบันเกิดการตื่นตัวและ
สนใจใน การค้นหาข้อมูลข่าวสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและคนรอบข้าง ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลายได้อย่างเสรี ท าให้เกิดการพัฒนาตนเองเป็นแบบพลวัติ สังคมถูกขับเคลื่อนผ่านการแสดงออกด้าน
สิทธิเสรีภาพอย่างอิสระ โดยเฉพาะเด็กหรือเยาวชนในวัยเรียนที่ให้ความส าคัญในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของ

โครงกำรกลุ่มส่งเสริมฯ ที่ 1.2 
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ตนเอง นักเรียนมีความสนใจในการหาข้อมูลข่าวสารด้วยตนเอง ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียที่หลากหลาย อีกทั้งกล้า
แสดงออกผ่านพฤติกรรม การสื่อสารออนไลน์ หรือรวมไปถึงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในกลุ่มวัยของตนเอง 
เพ่ือให้ผู้ที่มีแนวคิดเห็นต่างได้รับรู้ และแก้ไขในสิ่งที่เรียกร้อง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดการแสดงออก อาจส่งผล
กระทบให้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผู้ที่มีความเห็นต่างกัน น ามาซึ่งการปะทะสู่ ความรุนแรง โดยเริ่มจากความ
รุนแรงระดับเล็กน้อยจนถึงขั้นท าให้เกิดชนวนความแตกแยกและเข้าใจผิดที่ลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ พร้อมทั้ง
ส่งผลต่อความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อง
คอยระมัดระวัง, ป้องกันและสนับสนุนให้นักเรียนมีความปลอดภัยสูงสุด 
 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ก ากับดูแลบุคลากรทางการศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควบคู่กับการดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับ
นักเรียนที่เป็นเยาวชนและเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติ ดังนั้น จึงก าหนดมาตรการโรงเรียนปลอดภัย 
(Safety School) เพ่ือป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการ
สร้างข้อตกลงและแนวทางปฏิบัติในการยอมรับฟัง          ความคิดเห็นต่าง , เปิดโอกาสในการแสดงออกด้าน
สิทธิและเสรีภาพของนักเรียน, การสร้างความเข้าใจในกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการ
สอนควบคู่กับการป้องกันและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเสรี อยู่บนพ้ืนฐาน ความเหมาะสมตาม
คุณลักษณะของนักเรียน ทั้งนี้ ยึดถือความปลอดภัยของนักเรียนเป็นที่ตั้ง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสิทธิ
เสรีภาพทางสังคม ซึ่งจะท าให้ลดช่องว่างระหว่างนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความคิดเห็นที่ขัดแย้ง
และส่งผลสู่การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ตระหนักและเห็นความส าคัญในการสร้าง
ความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน จึงได้จัดท าโครงการระบบมาตรฐานความปลอดภัย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เพ่ือปกป้อง, คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
 

2.2  วัตถุประสงค ์ 
  2.2.1 เพ่ือให้นักเรียน,ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคาม, ภัยจากยา
เสพติด, ความรุนแรง, การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน, การค้ามนุษย์, อาชญากรรมไซเบอร์, ภัยพิบัติและภาวะ
ฉุกเฉิน, โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา  
  2.2.2 เพ่ือสร้างความตระหนักรู้แก่ นักเรียน,ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกรูปแบบ 
  2.2.3 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม ที่ปลอดภัยในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความ
ปลอดภัยมีความอบอุน่ และมีความสุขในสถานศึกษา  
  2.2.4 เพ่ือพัฒนาแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาความปลอดภัยในสถานศึกษาจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ โดยมีความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
  2.2.5 เพ่ือสร้างครูและนักเรียนแกนน าในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
ด าเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา 
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2.3  เป้ำหมำย  
  2.3.1 เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)  
           - โรงเรียนในสังกัด    จ านวน       32     โรงเรียน 
    - ครู/บุคลากร/เจ้าหน้าที่                                     จ านวน      160     คน 
    - นักเรียน                                                      จ านวน    34,233   คน 
    - นักเรียนแกนน า                                              จ านวน       32      คน 
  2.3.2 เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
    - นักเรียน,ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคาม, ภัยจากยาเสพติด, 
ความรุนแรง, การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน, การค้ามนุษย์, อาชญากรรมไซเบอร์, ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน, 
โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 
    - นักเรียน,ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา
ทุกรูปแบบสามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
    - สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม ที่ปลอดภัยในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย มีความ
อบอุ่นและ  มีความสุขในสถานศึกษา 
    - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี สามารถพัฒนาแนวทางการป้องกันและ
แก้ปัญหาความปลอดภัยในสถานศึกษาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยมีความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
    - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีครูและนักเรียนแกนน าในสังกัด ด าเนินงาน
ความปลอดภัยในสถานศึกษา 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
    1) นักเรียนได้รับการปกป้องและคุ้มครองจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ 
    2) นักเรียนได้รับการเยียวยาและติดตามให้ความช่วยเหลือ กรณีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่ปลอดภัยในโรงเรียน       

  2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
    1) สถานศึกษามีระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง สามารถปกป้องและคุ้มครองเด็ก
นักเรียนที่เผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที  
    2) สถานศึกษาสามารถรายงานต่อต้นสังกัดทราบทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมง โดยติดตามผลพร้อม
รายงานเป็นระยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี สามารถประสานและอ านวยความสะดวก
ให้เครือข่ายในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง ด าเนินการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัย 
    4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีครูและนักเรียนแกนน าในสังกัด 
ด าเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา 
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2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
  2.5.1 เชิงปริมำณ 
    1) ร้อยละ 80 นักเรียนที่เผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 
    2) ร้อยละ 80 ได้รับการเยียวยาและติดตามให้ความช่วยเหลือ กรณีที่ ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์            ความไม่ปลอดภัยในโรงเรียน 
    3) ร้อยละ ๑00 ของสถานศึกษามีระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง สามารถปกป้อง
และคุ้มครองเด็กนักเรียนที่เผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 
    4) ร้อยละ 100 สถานศึกษาสามารถรายงานต่อต้นสังกัดทราบทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมง โดย
ติดตามผลพร้อมรายงานเป็นระยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    5) ร้อยละ 100 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี สามารถประสานและอ านวย
ความสะดวกให้เครือข่ายในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องด าเนินการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัย 
    6) ร้อยละ 100 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีครูและนักเรียนแกนน าใน
สังกัด ด าเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 
  2.5.2  เชิงคุณภำพ 
    1) นักเรียนที่เผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 
    2) นักเรียนได้รับการเยียวยาและติดตามให้ความช่วยเหลือ กรณีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่ปลอดภัยในโรงเรียน 
    3) สถานศึกษามีระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง สามารถปกป้องและคุ้มครองเด็ก
นักเรียนที่เผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 
    4) สถานศึกษาสามารถรายงานต่อต้นสังกัดทราบทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมง โดยติดตามผลพร้อม
รายงานเป็นระยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี สามารถประสานและอ านวยความสะดวก
ให้เครือข่ายในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัย 
    6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีครูและนักเรียนแกนน าในสังกัด 
ด าเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 
2.6  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
   2.6.1  โรงเรียนในสังกัด      จ านวน       32   โรงเรียน 
   2.6.2  ครู/บุคลากร/เจ้าหน้าที่                                   จ านวน       160  คน 
   2.6.3  นักเรียน                                                     จ านวน    34,233 คน 
   2.6.4  นักเรียนแกนน า                                            จ านวน       32    คน 
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2.7 พื้นที่ด ำเนินกำร  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  

 
 
2.8 กิจกรรม / วิธีกำรด ำเนินงำน  

2.9 รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
วงเงินงบประมำณทั้งหมด* จ ำนวน 110,000 บำท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนบำทถ้วน) 

แหล่งเงิน* 

เงินงบประมำณจำก สพฐ. เงินงบประมำณ สพม.สพ. 
 

อื่น ๆ หมำยเหตุ 

- 110,000 บาท - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 

ระยะเวลำ 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค.64-ธ.ค.64 ม.ค.65-มี.ค.65 เม.ย.65-มิ.ย.65 ก.ค.65-ก.ย.65 

1. ประชุมและวางแผนการด าเนินงาน                 

2. การอบรมพัฒนาระบบมาตรฐานความปลอดภัย 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

 

                

3. จัดตั้ งศูนย์ความปลอดภัย ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

                 

4. สร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการศึกษา                  

4. การติดตามผลความปลอดภัยในสถานศึกษา                 

5. สรุป ประเมินผลและรายงานผลโครงการฯ                 
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ที ่ กิจกรรม/วิธีกำรด ำเนินงำน เงินงบประมำณ  

รวมท้ังสิ้น 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมและวำงแผนกำรด ำเนินงำน - - - - 

2. กิจกรรมที่ 2 กำรอบรมพัฒนำระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศกึษำสุพรรณบุรี 

 3,400 1,600 5,000 

 2.1 การอบรมพัฒนาระบบมาตรฐานความปลอดภัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
      - ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองดื่มคณะกรรมการ 10 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ    2 มื้อ 
ๆ ละ ๓๕ บาท  
      - ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ 10 คน ๆ จ านวน 2 วันๆ ๑00 บาท 
      - ค่าวัสด ุ

 
 
- 
 
- 
- 

 
 

1,400 
 

2,000 
- 

 
 
- 
 
- 

1,600 

 
 

1,400 
 

2,000 
1,600 

3. กิจกรรมที่ 3 จัดต้ังศูนย์ควำมปลอดภัย ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 
      - จัดซื้อป้ายไวนิล 3 แผ่น 
      - ค่าวัสด ุ

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

3,000 
1,000 

 
 

3,000 
1,000 

4. กิจกรรมที่ 4 สร้ำงควำมปลอดภัยให้กับบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
    จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับควบคุมคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19)  ดังน้ี 
    1. แอลกอฮอร์ท าความสะอาดมอื Ubon Blo (75%v/V) ขนาด 5 ลิตร จ านวน 
23 แกลลอน ๆ 570 บาท เป็นเงิน 13,110 บาท 
     2. เจลท าความสะอาดมือกรีนมายด์ ซานิเจล (75%v/V) ขนาด 3.8 ลิตร จ านวน 
12 แกลลอน ๆ ละ 670 บาท เป็นเงิน 8,040 บาท 
     3. ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อกรีนมายด์ ดีซี 10 ขนาด 3.8 ลิตร 
จ านวน 24 แกลลอน ๆ 650 บาท เป็นเงิน 15,600 บาท 
     4. กระบอกฉีดพ่น ชนิดแบตเตอรี่ DS350 800 ml. จ านวน 5 ชุด ๆ 900 บาท 
เป็นเงิน 4,500 บาท 
     5. อุปกรณ์วัดอุณหภูม ิDigital Thermometer GENIAL T17 จ านวน 50 อัน ๆ 
200 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
     6. หน้ากากอนามัย Medical (กล่องละ 50 ชิ้น)  จ านวน 34 กล่อง ๆ 125 บาท 
เป็นเงิน 4,250 บาท 
     7. ชุดป้องกันเชื้อโรคและสารเคมี PPE (สีขาว ลายคาดฟ้า) จ านวน 10 ชุด ๆ ละ 
250 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท 
    8. หน้ากากอนามัย Disposable mask จ านวน 150 กล่องๆ ละ 280 บาท เป็น
เงิน 42,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100,000 

5. กิจกรรมที่ 5 กำรติดตำมผลควำมปลอดภัยในสถำนศกึษำ 
      - ค่าวัสด ุ

 
- 

 
- 

 
1,000 

 
1,000 

4. สรุป ประเมินผลและรำยงำนผลโครงกำรฯ - - - - 
 รวมท้ังสิ้น - 3,400 106,600 110,000 

หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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2.10 กำรประเมินโครงกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 80 นักเรียนที่เผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบได้รับการช่วยเหลืออย่าง

ทันท่วงที 

1. ส ารวจข้อมูล 
2. การสังเกต การมีส่วนร่วม 

แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 

ร้อยละ 80 ได้รับการเยียวยาและติดตามให้ความช่วยเหลือ กรณีที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในโรงเรียน 

1. ส ารวจข้อมูล 
2. การสังเกต การมีส่วนร่วม 

แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
สามารถปกป้องและคุ้มครองเด็กนักเรียนที่เผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้
ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 

ประเมินผลการด าเนินงาน แบบติดตามผลความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

ร้อยละ 100 สถานศึกษาสามารถรายงานต่อต้นสังกัดทราบทันทีหรือภายใน 
24 ชั่วโมง โดยติดตามผลพร้อมรายงานเป็นระยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเมินผลการด าเนินงาน แบบติดตามผลความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

ร้อยละ 100 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี สามารถ
ประสานและอ านวยความสะดวกให้เครือข่ายในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการ
ดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัย 

สรุปและประเมินผล แบบรายงานผลโครงการฯ 

ร้อยละ 100 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีครูและ
นักเรียนแกนน าในสังกัด ด าเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา 

สรุปและประเมินผล แบบรายงานผลโครงการฯ 

 

2.11 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
          - 
2.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  2.12.1 เชงิปริมาณ 
  2.12.1.1  โรงเรียนในสังกัด              จ านวน       32   โรงเรยีน 
  2.12.1.2  ครู/บุคลากร/เจ้าหน้าที่                                   จ านวน       160  คน 
  2.12.1.3  นักเรียน                                                     จ านวน    34,233 คน 
  2.12.1.4  ครู และนกัเรียนแกนน า                                   จ านวน       224  คน 
 

 2.12.2 เชงิคณุภาพ 
     2.12.2.1 นักเรียนที่เผชิญกับภัยคุกคามทุกรปูแบบได้รับการช่วยเหลืออย่างทันทว่งที  
   2.12.2.2 นักเรียนได้รับการเยียวยาและติดตามให้ความช่วยเหลอื กรณีที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในโรงเรียน 
  2.12.2.3 สถานศกึษามีระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง สามารถปกป้องและคุ้มครองเด็ก
นักเรียนทีเ่ผชิญกบัภัยคุกคามทุกรูปแบบ ใหไ้ด้รับการชว่ยเหลอือย่างทันท่วงที  
    2.12.2.4 สถานศกึษาสามารถรายงานต่อต้นสังกัดทราบทันทหีรือภายใน 24 ชั่วโมง โดยติดตามผลพร้อม
รายงานเป็นระยะได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
  2.12.2.5 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี สามารถประสานและอ านวยความสะดวก
ให้เครือข่ายในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการดูแลชว่ยเหลอืเด็กนกัเรยีนให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัย  
   2.12.2.6 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีครูและนักเรียนแกนน าในสังกัด 
ด าเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา 
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โครงกำร “ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ประจ ำปี พ.ศ. 2565” 

กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ   นางอุบล วงศ์ทับแก้ว 
ผู้ประสานงานหลัก   นางอุบล วงศ์ทับแก้ว 
โทรศัพท์/โทรสาร  064-6242595   E-mail : wongtubkiew@gmail.com 

แผนงำน  พื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ส่วนที่ 1  ควำมเชื่อมโยง                                                                                                   
1. สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น) ที ่11: การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    แผนแม่บทย่อย 11.3 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น เป้าหมาย 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น  
    มีความรู้ละทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้มีส านึกพลเมือง  
    มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
2.  สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ  ที่ 12: ด้านการศึกษา 
3.  สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 ที่ 5 ด้านความมั่นคง 
4. สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาศักยภาพคนทุกชว่งวัย 
    และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
5. สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3: ผลติและพัฒนา 
    ก าลังคน รวมทัง้งานวิจัยทีส่อดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
6. สอดคล้องกับแผนปฏบิัติการ สพฐ. พ.ศ.2565  กลยุทธ์ที่ 1: ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความ 
    ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม    / ต่อเนื่อง  จากโครงการ................................................................  
       ใหม่  /  เพื่อส่งเสริม    เพื่อพัฒนา   เพื่อแก้ปัญหา 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565) 

งบประมำณด ำเนินกำร   368,000  บาท    
 
********************************************************************************************************** 
ส่วนที่ 2 : รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กำรด ำเนินกำร 

2.1  หลักกำรและเหตุผลเหตุผล  
              ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้า ที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข เพื่อ
ลดระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินความสงบสขุของประชาชนและสงัคมโดยส่วนรวม และให้ความส าคัญต่อการป้องกันเชิงรุกในกลุ่มผู้

โครงกำรกลุ่มส่งเสริมฯ ที่ 1.3 
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มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โดย
มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนที่ 1 การสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ด้วยการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียน กลุ่มเยาวชนวัยเสี่ยง และการ
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โดยนโยบาย 
และแนวทางการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยการให้ความรู้ และเสริมสร้างทักษะเพื่อการป้องกันยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการเรียน
การสอนในหลักสูตรตามกลุ่มสาระการ เรียนรู้หลักและกิจกรรมต่าง ๆ ควบคู่การเสริมสร้างให้ผู้เรียนรู้จักคุณค่าใน
ตนเอง มีเป้าหมายในการด าเนินชีวิต วางรากฐานการประกอบสัมมนาชีพ และมีความรักผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ ให้
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน จัดให้มีระบบดูแลช่วยและให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดระบบเฝ้าระวัง ค้นหา 
คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มใช้ยาเสพติดโดยด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบที่เหมาะสม  และให้โอกาส
ในการศึกษา 
 เพื่อให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น  
 

2.2  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่มทักษะชีวิต และเสริมสร้างทักษะเพื่อการป้องกันยาเสพติดให้กับนักเรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็นแกนน าต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
        2.2 เพื่อเสริมสร้างทักษะเพื่อการป้องกันยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรตามกลุ่มสาระ
การ เรียนรู้หลักและกิจกรรมต่าง ๆ ควบคู่การเสริมสร้างให้ผู้เรียนรู้จักคุณค่าในตนเอง มีเป้าหมายในการด าเนินชีวิต 
      2.3 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถขับเคลื่อนงานป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันน าไปสู่โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 

2.3  เป้ำหมำย  
  2.3.1 เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)  
           - โรงเรียนในสังกัด   จ านวน  32  แห่ง 
    - ครู/บุคลากร/เจ้าหน้าที่     จ านวน  37  คน 
    - นักเรียน                     จ านวน  34,233 คน 
    - นักเรียนแกนน าต้านยาเสพติด  จ านวน 100 คน 
    - วิทยากร จ านวน  10 คน 
  2.3.2 เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
    - ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) เพื่อใช้
ประกอบในการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
    - โรงเรียนมีการด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
    - นักเรียนในสังกัดได้รับการปลูกฝังเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกายและการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 
ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างคุณค่าในตนเองด้วยพลังเชิงบวก และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น/สังคม  
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2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
    1) นักเรียนได้รับการคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือท้ังในและนอกสถานศึกษา 
    2) นักเรียนในสังกัดได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและตรงตามสภาพปัญหา เพื่ อแก้ไขและ
พัฒนาให้เป็นบุคคลท่ีมีความสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย จิตใจ มีทักษะชีวิตท่ีดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
    2) นักเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 

     3) นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหามีอัตราการออกกลางคันลดลง 
    2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
    1) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีข้อมูลสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด 
(NISPA) ของโรงเรียนในสังกัดจากการด าเนินกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา 
    2) โรงเรียนในสังกัดขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จากกิจกรรม
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตามแนวทางการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
    3) นักเรียนมีการพัฒนาการทางร่างกายและการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม  เห็น
คุณค่าในตนเองมีพฤติกรรมเชิงบวก มีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคม  
 

2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
  2.5.1 เชิงปริมำณ 
    1) โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งจัดด าเนินงาน/กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา 
    2) โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งรายงานข้อมูลท่ีด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ตามแนวทางการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน ป.ป.ส.  
 

  2.5.2  เชิงคุณภำพ 
    1) โรงเรียนในสังกัดมีกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
เสริมสร้างพัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิต ป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    2) นักเรียนมีภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม เห็นคุณค่าในตนเองด้วยพลังเชิงบวก เสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกายและการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ  
 

2.6  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.6.1  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษาสุพรรณบุรีทุกแห่ง 
  2.6.2  นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุร ี 
 

2.7 พื้นที่ด ำเนินกำร  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสพุรรณบรุี, ค่ายลูกเสือของ
โรงเรียนในสังกัด, ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  
   

2.8 กิจกรรม / วิธีกำรด ำเนินงำน  
 



    แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  

 

 
 

83 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลำ 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค.64-ธ.ค.64 ม.ค.65-มี.ค.65 เม.ย.65-มิ.ย.65 ก.ค.65-ก.ย.65 

1. จัดท าและขออนุมัติโครงการฯ 
2. แต่ งตั้ งคณะกรรมการ/คณะท างานและ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 

                

 
2.8 กิจกรรม / วิธีกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

กิจกรรม 

ระยะเวลำ 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค.64-ธ.ค.64 ม.ค.65-มี.ค.65 เม.ย.65-มิ.ย.65 ก.ค.65-ก.ย.65 

กิจกรรมที่ 1 การรณรงค์ป้องกัน เฝ้าระวัง 
                 และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 
                 สถานศึกษา 

                

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ  
               TO BE NUMBER ONE 

                

กิจกรรมที่ 3 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
                3.1 การอบรมลูกเสือต้านภัย 
ยาเสพติด 
                3.2 การจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

                

กิจกรรมที่ 4 ค่ายทักษะชีวิต  
                 (จ านวน 2 วัน 

                

กิจกรรมที่ 5 การคัดเลือกสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 

                

กิจกรรมที่ 6 การบริหารจัดการระบบข้อมูล 
การรายงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา  
(ในระบบ NISPA) 

                

3. ประเมินผลและสรุปรายงานโครงการฯ 
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2.9 รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
วงเงินงบประมำณทัง้หมด* จ านวน 368,000 บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

แหล่งเงิน* 

เงินงบประมำณจำก สพฐ. เงินงบประมำณ สพม.สพ. 
 

อื่น ๆ 
หมำยเหตุ 

368,000 บาท - - - 

 
ที่ กิจกรรม/วิธีกำรด ำเนินงำน เงินงบประมำณ  

รวมทั้งสิ้น ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1 กิจกรรมท่ี 1 การรณรงค์ป้องกัน เฝ้าระวัง 
                 และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 
                 สถานศึกษา 
                 - ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการตัดสิน จ านวน 5 
คน จ านวน 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 
                 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 5 คน จ านวน 2 
มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
                 - ค่ากรอบเกียรติบัตร จ านวน 10 อัน ๆ ละ 220 บาท 
                 - ค่าวัสดุ 

 
 

 
 
 

500 
 

350 
 

2,200 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,450 

 
 
 

500 
 

350 
 

2,200 
3,450 

2 กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ  
                TO BE NUMBER ONE 
                 - ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ ามันเช้ือเพลิง 

 
 
 

 
 

1,000 

 
 
 

 
 

1,000 
3 กิจกรรมท่ี 3 ด าเนินงานลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
             3.1 การอบรมลูกเสอืต้านภัยยาเสพติด/จัดกิจกรรม 
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา จ านวน 32 โรงเรียน ๆ ละ 
8,000 บาท  

 
 
 
 
 

 
 

256,000 
 

 
 
 

 
 

256,000 
 

4 กิจกรรมท่ี 4 ค่ายทักษะชีวิต  
        - ค่าอาหารนักเรียน จ านวน 100 คนๆ ละ 200 จ านวน 2 วัน 
        - ค่าตอบแทนวิทยากรกระบวนการกลุ่ม 5 คน จ านวน 14 
ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท (เหมาจ่ายวิทยากรท้ังหมด) 
        - ค่าอาหารวิทยากร บุคลากร/เจ้าหน้าที่/ครู  จ านวน 12 คน  
คนละ 2 วัน ๆ ละ 100 บาท  
        - ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ ามันเช้ือเพลิง 
        - ค่าวัสดุ 

 
 

36,000 
 

 
40,000 

 
 

2,400 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 

4,800 

 
40,000 
36,000 

 
2,400 

 
1,000 
4,800 
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5 กิจกรรมที่ 5 คัดเลือกสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
        - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน จ านวน 5 คน  
คนละ 1,000 บาท  จ านวน 4 วนั (เหมาจ่าย) 
        - ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 3 วันๆ ละ 500 บาท 
        - ค่าวัสด ุ
        - ค่ากรอบเกียรติบัตร จ านวน 10 อัน ๆ ละ 220 บาท    

 
5,000 

 
 
 

1,500 
 

2,200 

 
 
 
 

3,500 

 
5,000 

 
1,500 
3,500 
2,200 

6 กิจกรรมที่ 6 การบริหารจัดการระบบข้อมูลการรายงานด้านยาเสพติด
ในสถานศึกษา (ในระบบ NISPA และ CATAS STEM) 
             - ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
             - ค่าวัสด ุ

 
 
 
 

 
 

2,000 

 
 
 

4,500 

 
 

2,000 
4,500 

7 ประเมินผลและสรปุรายงานโครงการฯ - - 1,600 1,600 
 รวมทั้งสิ้น 41,000 309,150 17,850 368,000 

หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

2.10 กำรประเมินโครงกำร 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมให้กับผู้เรียน 

การรายงานผล แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้ารับการอบรม
ทักษะชีวิตดา้นยาเสพติดและอบายมุข 

1. การสังเกต การมีส่วนร่วม 
2. การประเมินผล 

แบบประเมนิ 

3. โรงเรียนในสังกัดด าเนนิการสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติด ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

การรายงานผล/การประเมินผล รายงานผล/แบบประเมินผล 

 
2.11 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 2.11.1 ปัญหำ/อุปสรรค  
  2.11.1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในโครงการไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนกิจกรรมของโครงการ 
เนื่องจาก           สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ท าให้บางกิจกรรมไม่
สามารถปฏิบัติได้ส่งผลกระต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.11.2 แนวทำงปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 2.11.2.1 ควรมีการวางแผนและบริหารจัดการโครงการอย่างเปน็ระบบ 
 2.11.2.1 ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 2.11.3 ภำพกิจกรรมด ำเนินงำนและหลักฐำนอ่ืน ๆ ประกอบกำรรำยงำนผล 
                 (อยู่ในเล่มแผนรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพม.สพ.) 
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2.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รบั 
 

 2.12.1 เชิงปริมาณ 
 2.12.1.1 โรงเรียนในสังกัด   จ านวน  32 โรงเรียน 
 2.12.1.2 โรงเรียนเป้าหมายยกระดับคุณภาพฯ      จ านวน   5  โรงเรียน 
 2.12.1.3 ครู/บุคลากร/เจ้าหน้าที่                      จ านวน  160 คน 
 2.12.1.4 นักเรียน                                        จ านวน 34,233 คน 
 
 2.12.2 เชิงคุณภาพ 
      2.12.1.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีความรู้ความเข้าใจ เป็นแกนน าต้านยาเสพติด 
          2.12.1.2 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดลง 
         2.12.1.3 นักเรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจน
จบการศึกษา 
          2.12.1.4 นักเรียนมีความปลอดภัยในชีวิตทั้งในและนอกสถานศกึษา 
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โครงกำร “พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสร้างความปลอดภัยด้านไซเบอร์ ” 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวร่มไทร  ดีสอน  
ผู้ประสานงานหลัก นางสาวร่มไทร  ดีสอน 
โทรศัพท์/โทรสาร  062-4916553  E-mail : birdoy@gmail.com 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ส่วนที่ 1  ควำมเชื่อมโยง                                                                                                   
1. สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น) ที ่11: การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    แผนแม่บทย่อย 11.3 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น เป้าหมาย 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น  
    มีความรู้ละทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้มีส านึกพลเมือง  
    มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
2.  สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ  ที่ 12: ด้านการศึกษา 
3.  สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 ที่ 5 ด้านความมั่นคง 
4. สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาศักยภาพคนทุกชว่งวัย 
    และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
5. สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3: ผลติและพัฒนา 
    ก าลังคน รวมทัง้งานวิจัยทีส่อดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
6. สอดคล้องกับแผนปฏบิัติการ สพฐ. พ.ศ.2565  กลยุทธ์ที่ 1: ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความ 
    ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม   / ต่อเนื่อง  จากโครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและ  
                                                    ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ 
       ใหม่  /  เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ( ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565) 
งบประมาณด าเนินการ   68,100 บาท    
*************************************************************************************************** 
ส่วนที่ 2 : รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กำรด ำเนนิกำร 

2.1  หลักกำรและเหตุผลเหตุผล  
              ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถ
รองรับการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สามารถบริหารจัดการ
การใช้งานระบบเครือข่าย ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560 และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้สอดรับกับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลในอนาคต  

โครงกำรกลุ่มส่งเสริมฯ ที่ 1.4 
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อีกท้ังการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญหลายประการ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือประเมินผลและ
ปรับปรุงการบริหารจัดการ การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบสารสนเทศ 
ซึ่งอาจมีปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ รวมทั้งอุปกรณ์ เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่อาจจะเกิดความเสียหายจึงมีการเตรียมความพร้อมการแก้ไขสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัย
พิบัติ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ  และการให้ความรู้กับบุคลากรกรมอนามัยให้ความเข้าใจในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ รวมทั้งการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้งานของบุคลากร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ เพ่ือให้ระบบสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
     นอกจากนี้ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลาย
ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และยังไม่มีแนวทางการรักษาที่ชัดเจน จึงต้องมีการน าเทคโนโลยีด้านดิจิทัล
เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการ
ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

2.2  วัตถุประสงค ์
  2.2.1 เพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี ให้มีเสถียรภาพและสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
        2.2.2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เป็นภัย
คุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเอง และหน่วยงาน 
        2.2.3 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ ทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัด 
2.3  เป้ำหมำย  
  2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
  2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
    1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ 
  2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
    1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง 
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2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
  2.5.1 เชิงปริมำณ 
    1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ  
  2.5.2  เชิงคุณภำพ 
    1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ 
    
2.6  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1  บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
        2.7.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 32 โรงเรียน 
 
2.7 พื้นที่ด ำเนินกำร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

2.8 กิจกรรม / วิธีกำรด ำเนินงำน  

ที ่ กิจกรรม/วิธีกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

และสร้างความปลอดภัยด้านไซเบอร ์ 
  

1.1 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 

ม.ค.65 ร่มไทร  ดีสอน 

1.2 จัดจ้างท าระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Firewall) 

ธ.ค.64 - ก.ย.65 ร่มไทร  ดีสอน 

1.3 จัดอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber 
Security) ผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) 

มี.ค. - เม.ย.65 ร่มไทร  ดีสอน 

2 กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

  

2.1 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผ่านระบบ
ออนไลน์) 

พ.ค.-ก.ค 65 ร่มไทร  ดีสอน 

2.9 รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
    จากงบประมาณ จ านวน  68,100 บาท 
 
    (ถ่ัวจ่ายทุกรายการ) 
 



    แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  

 

 
 

90 

ที ่ กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน เงินงบประมาณ เงินจาก
แหล่งอื่น 

รวมทั้งสิ้น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1 ค่าจ้างจัดท าระบบรักษาความปลอดภัย
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Firewall) 

- 59,500 - - 59,500 

2 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน (กิจกรรมที่ 1) 
(3 ชม. X 1,200 บาท  ) 

3,600 - - - 3,600 

3 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน (กิจกรรมที่ 2) 
(6 ชม. X 600 บาท  ) 

3,600 - 1,400 - 5,000 

รวมทั้งสิ้น 7,200 59,000 1,400 - 68,100 

2.10 กำรประเมินโครงกำร 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีมี
ความรู้ ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจ
ภัยจากอาชญากรรมไซเบอร์ 

สังเกต  สอบถาม  สัมภาษณ์ -  แบบสังเกต/สัมภาษณ์ 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ   
    

 

 

2.11 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
1) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
2) ด าเนินการจัดท าระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Firewall) โดยจัดจ้างจัดท าระบบ

รักษาความปลอดภัยทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Firewall) ระยะเวลา 4 เดือน (มิถุนายน - กันยายน 2564) 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ใช้งบประมาณ 25,466 บาท 

3) จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่ าน
ระบบทางไกล (Zoom Meeting) ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยได้รับการ
สนับสนุนวิทยากรจาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้อ านวยการโรงเรียน
หรือผู้แทน  ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ท าหน้าที่ดูแลระบบ ICT ของโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรีและ
นครปฐม และบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

 

2.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
             1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 
              2) ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีความรู้ 

ความเข้าใจในเรื่องภัยจากอาชญากรรมไซเบอร์ 
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โครงกำร “ช่วยชีวิตพิชิตการหยุดเต้นของหัวใจด้วย CRR ” 

กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ 

ผู้รับผิดชอบ         นางสาวจริาพร  สังข์พิชัย 
ผู้ประสานงานหลัก นางสาวจิราพร  สังข์พิชัย 
โทรศัพท์/โทรสาร  0843289240 

แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง   : M1 
1. สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น) ที่ 11: การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    แผนแม่บทย่อย 11.3 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น เป้าหมาย 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น  
    มีความรู้ละทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้มีส านึกพลเมือง  
    มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
2.  สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ  ที่ 12: ด้านการศึกษา 
3.  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่ 5 ด้านความมั่นคง 
4. สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
    และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
5. สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3: ผลิตและพัฒนา 
    ก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
6. สอดคล้องกบัแผนปฏิบัติการ สพฐ. พ.ศ.2565  กลยุทธ์ที่ 1: ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความ 
    ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 

ลักษณะโครงการ / กิจกรรม    / ต่อเนื่อง  จากโครงการ....................................................... 
       ใหม่  /  เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ( ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565) 
งบประมาณด าเนินการ   12,440  บาท    
 

**************************************************************************************************** 
ส่วนที่ 2 : รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กำรด ำเนนิกำร 

2.1  หลักกำรและเหตุผลเหตุผล  
 

โครงกำรกลุ่มส่งเสริมฯ ที่ 1.5 
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     ปัจจุบันข่าวการเสียชีวิตอย่างกระทันหันเพ่ิมมากขึ้นทุกๆวัน ทั้งในผู้ที่มีสุขภาพดี แข็งแรง 
รวมถึงในนักกีฬา ซึ่งการเสียชีวิตอย่างกระทันหันนั้นส่วนมากเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่
พบมากข้ึนก็เพราะในยุคสมัยนี้มีปัจจัยเสี่ยงที่มากข้ึน ทั้ง PM2.5 ทั้งไลฟ์สไตล์ที่มีการเปลี่ยนไป (เช่น การกิน
อาหาร และการออกก าลังกาย) จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เพ่ิมเติมจากโรคประจ าตัวเดิม (เช่น การสูบบุหรี่ 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันสูง) และเพ่ิมโอกาสที่จะเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน   ในกรณีที่พบผู้หมดสติอย่างกระทันหัน ให้คิดถึงภาวะหัวใจวาย และเป้าหมายส าคัญคือควรได้รับ
การปั๊มหัวใจช่วยชีวิต (CPR) และควรได้รับการช็อกไฟฟ้าด้วยเครื่อง AED (Automated External 
Defibrillator) โดยเร็วที่สุด เพ่ือที่จะเพ่ิมโอกาสรอดชีวิตจากภาวะนี้ 
     CPR หรือ Cardiopulmonary resuscitation เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ก าลังจะหยุดหายใจ หรือ
หัวใจก าลังจะหยุดเต้น ให้กลับมาหายใจ หรือลมหายใจไหลเวียนได้ตามปกติ ความส าคัญของการท า CPR อยู่ที่
การปั๊มหัวใจ ที่ต้องท าให้ถูกต้อง และทันเวลา เพราะหากสมองขาดออกซิเจนไปเกิน 4 นาที สมองอาจเสียหาย
ได ้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เล็งเห็นถึงความส าคัญในชีวิตของบุคลากรในสังกัด จึง
ได้จัดท าโครงการช่วยชีวิตพิชติการหยดุเตน้ของหวัใจดว้ย  CPR 
 

2.2  วัตถุประสงค ์
  2.11  เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยที่ก าลังหยุดหายใจ 

     2.2  เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดมีทักษะในการช่วยผู้ป่วยในเบื้องต้น 
 

2.3  เป้ำหมำย  
  2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)   
                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  รองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  บุคลากรในสังกัด มีทักษะในการช่วยผู้ป่วยในเบื้องต้น       

  2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
                 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  รองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  บุคลากรในสังกัดหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงและปรับพฤติกรรมการใช้
ชีวิตประจ าวันที่เสี่ยงต่อโรคต่างๆ   
 

2.4  ผลท่ีคำดว่ำจะเกิด 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  รองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  บุคลากรในสังกัด มีทักษะในการช่วยผู้ป่วยในเบื้องต้น 
 

 2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  บุคลากรในสังกัด  เข้าร่วมงานวันรัฐพิธีและวันส าคัญต่างๆ  และ
ธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติไปในทิศทางเดียวกัน  
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2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
  2.5.1 เชิงปริมำณ 
   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  บุคลากรในสังกัด จ านวน 52  คน  มีทักษะในการช่วยผู้ป่วยใน
เบื้องต้น. 
 2.5.2  เชิงคุณภำพ 

    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  รองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  บุคลากรในสังกัด  เข้าร่วมงานวันรัฐพิธีและวันส าคัญต่างๆ  และธ ารงไว้
ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติไปในทิศทางเดียวกัน 

 

2.6  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  รองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  บุคลากรในสังกัด จ านวน 52  คน   
 
2.7 พื้นที่ด ำเนินกำร   
   2.7.1 สถานที่ท่ีก าหนด 
 
2.8 กิจกรรม / วิธีกำรด ำเนินงำน  

ที ่ กิจกรรม/วิธีกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
 ขั้นเตรียมการ 

-จัดท าค าสั่ง 
ตุลำคม 2564-กันยำยน
2565 

นำงสำวจิรำพร   
สังข์พิชัย 

 ขั้นด าเนินการ 
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งบุคลากรใน
สังกัดทราบและเข้าร่วมกิจกรรม 
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 

  

 ขั้นรายงานผล 
- ประเมินผลการจัดโครงการ 
- รายงานผลตามแบบรายงาน 
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2.9 รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
    จากงบประมาณ เขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  12,440  บาท 
    (ถ่ัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/วิธีกำรด ำเนินงำน เงินงบประมำณ เงินจำก
แหล่งอื่น 

รวมท้ังสิ้น 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

 1. ค่าวิทยากร 1 คน 6 ช่ัวโมง ๆละ 600 บาท 
2. ค่าอาหาร 52 คน 1 มือ้ๆละ 100 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 52 คน 2 มื้อ  
 

3,600  
5,200 
3,640 

 
 

   
 
 
 

 รวม 3,600 8,840   12,440 

2.10 กำรประเมินโครงกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มี
ขวัญและก าลังใจ  ในการสร้างความรัก
สามัคคี  ความร่วมมือ  ความเข้าใจอันดี
ระหว่างเพื่อนครู และประชาชนในจังหวัด
สุพรรณบุรี  และธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

1. สอบถาม 
2. สังเกต 
3. วิเคราะห์เอกสาร 

Google form 

 

2.11 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 

      เป็นโครงการใหม่ 
 

2.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

                   1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  บุคลากรในสังกัด มีทักษะในการช่วยผู้ป่วยในเบื้องต้น  
                   2. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  บุคลากรในสังกัดหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงและปรับพฤติกรรมการใช้
ชีวิตประจ าวันที่เสี่ยงต่อโรคต่างๆ   
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โครงการ “สภานักเรียนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประจ าปี 2565” 

กลุ่มที่รับผิดชอบ...............กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา.......................................................................................
ผู้รับผิดชอบ.......................นางสาววันวิสา...สิงหฬ................................................................................................. 
ผู้ประสานงานหลัก ...........นางสาววันวิสา...สิงหฬ................................................................................................. 
โทรศัพท์/โทรสาร  ........... 09 5740 7575.................. E-mail………wwg1414@gmail.com….……..…............. 

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ส่วนที่ 1 ควำมเชื่อมโยง                                                                                                   
1.  สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น)   ที ่11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

แผนแม่บทย่อย 11.3 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุน่ 
    เป้าหมาย 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการ 
    เรียนรู้มีส านักพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร  
    และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
2.  สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ที่ 12 ด้านการศึกษา 
3.  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ด้านที ่2 การเสริมความเป็นธรรม 
     ลดความเหลี่อมล้ าในสังคม 
4. สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
5. สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565)  ยุทธศาสตร์ที ่3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน 
รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
6. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา สพฐ. (พ.ศ.2564-2565) กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 

ลักษณะโครงการ / กิจกรรม    / ต่อเนื่อง  จากโครงการ....................................................... 
       ใหม่  /  เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ( ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565) 
งบประมาณด าเนินการ   45,000 บาท    
 

**************************************************************************************************** 
ส่วนที่ 2 : รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กำรด ำเนนิกำร 

2.1  หลักกำรและเหตุผล  

โครงกำรกลุ่มส่งเสริมฯ ที่ 2.1 
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  เยาวชนควรได้รับการเรียนรู้ในบทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย สามารถพัฒนาตนเองอย่าง
เหมาะสมเต็มตามศักยภาพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม ร่วมรณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาสังคม ร่วมรณรงค์เก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อการเรียนรู้
และพัฒนาสังคม โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นกลไกในการสร้างประสิทธิภาพความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม
ตั้งแต่สังคมในโรงเรียน ครอบครัวชุมชน จนถึงสังคมใหญ่ระดับประเทศและพร้อมที่จะเข้าสู่เวทีประชาคม
อาเซียนในอนาคต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้ด าเนินงานตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการด าเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ซึ่ง
เป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนการด าเนินการพัฒนาสังคมในโรงเรียนให้เป็นสังคมประชาธิปไตย ผ่าน
กระบวนการท ากิจกรรมอย่างมีคุณค่าและสร้างสรรค์และลงมือปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพ่ือให้นักเรียนมีค วาม
ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ส่งเสริมการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม และต่อต้านการ  ซื้อสิทธิขายเสียง โดยส่งเสริมให้ที่ผ่าน
สถานศึกษาในสังกัดได้ด าเนินงานและจัดกิจกรรมสภานักเรียนในทุกโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง และพัฒนาไปสู่การ
เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น  
2.2  วัตถุประสงค์  

  2.2.1 เพ่ือเป็นเวทีให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ตามวิถีประชาธิปไตยและ
พัฒนากิจกรรมน าไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 
  2.2.2 เพ่ือปลุกจิตส านึกความเป็นไทย พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและให้ความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรม  
สภานักเรียนตามครรลองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการเลือกตั้งที่
บริสุทธิ์ยุติธรรมและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง  
2.3  เป้ำหมำย  
  2.3.1 เป้ำหมำยเชิงผลผลิต  
    1)  โรงเรียน จ านวน  32 แห่ง  
      2)  ครู จ านวน  32 คน 
      3)  นักเรียน   จ านวน 96 คน 
    4) เจ้าหน้าที่ จ านวน 10 คน 
        2.3.2 เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)    

      1) สภานักเรียนร่วมท าหน้าที่สืบความรู้ ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมเอกลักษณ์ของชาติ ระดมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการพิทักษ์ ปกป้องและคุ้มครองสิทธิเด็ก การจัดระเบียบสื่อและอบายมุข รวมทั้งการแก้ไขปัญหา
สังคมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เป็นผู้น าในการริเริ่ มสร้างสรรค์ นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมทักษะและประสบการณ์ตามวิถีประชาธิปไตย ช่วยเหลือหรือบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่าง
สร้างสรรค ์

    2) สถานศึกษามีสภานักเรียนเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง ยั่งยืนและพัฒนาไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบ  
สภานักเรียน 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
    1) โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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  2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
    1) นักเรียนในสังกัดได้ปฏิบัติกิจกรรมทักษะและประสบการณ์ตามวิถีประชาธิปไตย 

     2) สถานศึกษาในสังกัดมีสภานักเรียนเป็นองค์กรที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

2.5 ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
2.5.1 เชิงปริมำณ 

 1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดได้ร่วมกิจกรรมโครงการฯ  
      2) ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และความเข้าใจในวิถีประชาธิปไตย 
  2.5.2  เชิงคุณภำพ 
    นักเรียนในสังกัดมีทักษะและประสบการณ์ตามวิถีประชาธิปไตย 
2.6  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.6.1  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
  2.6.2  นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
2.7 พืน้ที่ด ำเนินกำร  
  จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

2.8 กิจกรรม / วิธีกำรด ำเนินงำน  

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. 64 – ธ.ค.64 ม.ค. 65 - มี.ค. 65 เม.ย. 65 - มิ.ย. 65 ก.ค. 65 - ก.ย. 65 

1 ขออนุมัติโครงการ             

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน             

3 การประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก
คณะกรรมการสภานักเรียน 

            

4 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภา
นักเรียน 
    - แต่งตั้งและประชุม
คณะกรรมการ/คณะท างาน 
    - คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ 

            

5 การยกย่องเชิดชูเกียรติ             

6 ประเมินผล สรุปและรายงานผล
โครงการฯ 

            

2.9 รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
วงเงินงบประมำณทั้งหมด* 45,000  บำท (สี่หม่ืนห้ำพันบำทถ้วน)   
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แหล่งเงิน* 

เงินงบประมำณจำก สพฐ. เงินงบประมำณ สพม.สพ. 
 

อื่น ๆ หมำยเหตุ 

- 45,000 บาท - - 

    (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/วิธีกำรด ำเนินงำน เงินงบประมำณ  

รวมท้ังสิ้น หมำยเหตุ 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการและการคัดเลือก
คณะกรรมการสภานักเรียน 
    - ค่าอาหารกลางวันนักเรียน จ านวน 96 
คน 1 มื้อๆ ละ 80 บาท 
   - ค่าอาหารกลางวันครูและเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 42 คน 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 
    - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มครูและ
เจ้าหน้าที ่จ านวน 42 คน 2 มื้อๆ ละ 35 
บาท 
   - ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่มกระบวนการ 
จ านวน 7 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆละ 500 บาท 
    - ค่าวัสด ุ

 
 
 
 

   
 
 

 
 

21,000 
 

 

 
 

7,680 
 

4,200 
 

2,940 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

1,830 

 
 

7,680 
 

4,200 
 

2,940 
 
 

21,000 
 

1,830 

 

  2 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 
    - ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกวด 
จ านวน 5 คนๆ ละ 1,000 บาท 
    - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน 5 
คน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
    - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 5 คน 1 
มื้อๆ ละ 100 บาท 
    - ค่าพาหนะ/น้ ามันเชื้อเพลิง/ค่าชดเชย
น้ ามันเชื้อเพลิง 
    - ค่าวัสด ุ

 
5,000 

 
 
 

350 
 

500 
 

1,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 

 
5,000 

 
350 

 
500 

 
1,000 

 
500 

 

 รวม 26,000 16,670 2,330 45,000  
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2.10 กำรประเมินโครงกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใน
สังกัดได้ร่วมกิจกรรมโครงการฯ 

2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และ
ความเข้าใจในวิถีประชาธิปไตย 

1. การสังเกต การมีส่วนร่วม 
2. การประเมินผล 

แบบประเมิน 

 

 
 

2.11 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
    - 

2.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทักษะและประสบการณ์ตามวิถีประชาธิปไตย ช่วยเหลือหรือบ าเพ็ญตนให้

เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
  2. สถานศึกษามีสภานักเรียนเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง สามารถด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาพัฒนาไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 
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โครงการ “โครงการแนะแนวอาชีพเพือ่การศึกษาต่อ ประจ าปี 2565” 

กลุ่มที่รับผิดชอบ...............กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา.......................................................................................
ผู้รับผิดชอบ.......................นางสาววันวิสา...สิงหฬ.................................................................................................. 
ผู้ประสานงานหลัก ...........นางสาววันวิสา...สิงหฬ.................................................................................................. 
โทรศัพท์/โทรสาร  ........... 09 5740 7575.................... E-mail………wwg1414@gmail.com….……..…............. 

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ส่วนที่ 1 ควำมเชื่อมโยง                                                                                                   
1.  สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น)   ที ่11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

แผนแม่บทย่อย 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมาย 110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญที่จะ
พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ และความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

2.  สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ที่ 12 ด้านการศึกษา 
3.  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ด้านที ่2 การเสริมความเป็นธรรม 
     ลดความเหลี่อมล้ าในสังคม 
4. สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
5. สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565)  ยุทธศาสตร์ที ่3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน 
รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
6. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา สพฐ. (พ.ศ.2564-2565) กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 

ลักษณะโครงการ / กิจกรรม    / ต่อเนื่อง  จากโครงการ....................................................... 
       ใหม่  /  เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ( ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565) 
งบประมาณด าเนินการ   5,000 บาท    
 

**************************************************************************************************** 
ส่วนที่ 2 : รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กำรด ำเนนิกำร 

2.1  หลักกำรและเหตุผล  

โครงกำรกลุ่มส่งเสริมฯ ที่ 2.2 
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  ด้วยรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการด ารงชีวิต และมุ่งพัฒนาคนในทุกมิติ 
เพ่ือให้คนไทยในอนาคตเป็นพลังขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้มีการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท า การเตรียมความพร้อม
ด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ผู้เรียนรู้จักตนเอง ส ารวจความสนใจ ความถนัดและมองเห็นเส้นทาง
ชีวิตในอนาคตในการวางแผนการศึกษาต่อ เพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งหลักสูตรแกนกลางขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดบริการและกิจกรรมแนะแนวให้แก่ผู้เรียนทุกคน 
ตลอดจนให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน ยกระดับคุณภาพแนะแนวในสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 

 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จึงจัดท าโครงการแนะแนวอาชีพเพ่ือการศึกษาต่อ ประจ าปี 
2565 ขึ้น 
 

2.2  วัตถุประสงค์  

  2.2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบตนเองจนสามารถเลือกแนวทางในการศึกษาหรือประกอบอาชีพได้
ตามศักยภาพของตนเอง 
  2.2.2 เพ่ือพัฒนาโลกทัศน์ทางด้านการศึกษาให้นักเรียนได้มีโอกาสรับประสบการณ์และความรู้ใหม่ ๆ 
  2.2.3 เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนในการวางเป้าหมายทางด้านการศึกษาในอนาคต 
 

2.3  เป้ำหมำย  
  2.3.1 เป้ำหมำยเชิงผลผลิต  
    1)  โรงเรียน จ านวน  32 แห่ง  
      2)  ครู จ านวน 64 คน (โรงเรียนละ 2 คน)  
      3)  นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จ านวน 800 คน 
    4)  คณะท างานประจ าบูทนิทรรศการ จ านวน 35 คน  
    5)  เจ้าหน้าที่ จ านวน  10 คน 
        2.3.2 เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)    

      นักเรียนได้ค้นพบตนเองและสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความสนใจและ
ความต้องการด้านอาชีพของนักเรียน 

 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
    1) นักเรียนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการศึกษาหรือประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพของตนเอง 
    2) นักเรียนได้ค้นพบความถนัดและความชอบของตนเอง 
  2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
    1) นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้ตามท่ีต้องการ 

     2) สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความสนใจในการศึกษาต่อของนักเรียน 
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2.6 ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
2.6.1 เชิงปริมำณ 

 1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดได้ร่วมกิจกรรมโครงการฯ  
      2) ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ 
  2.5.2  เชิงคุณภำพ 
    นักเรียนได้ค้นพบความถนัดและความชอบของตนเองในการศึกษาต่อ 
2.6  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.6.1  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
  2.6.2  นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 
2.7 พื้นที่ด ำเนินกำร  
  จัดกิจกรรมโครงการแนะแนวอาชีพเพ่ือการศึกษาต่อ ประจ าปี 2565 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

2.8 กิจกรรม / วิธีกำรด ำเนินงำน  

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. 64 – ธ.ค.64 ม.ค. 65 - มี.ค. 65 เม.ย. 65 - มิ.ย. 65 ก.ค. 65 - ก.ย. 65 

1 ขออนุมัติโครงการ             

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน             

3 ประชาสัมพันธ์โครงการ             

4 ด าเนินการจัดบูทนิทรรศการแนะแนว
อาชีพเพ่ือการศึกษาต่อ 

            

5 ประเมินผล สรุปและรายงานผล
โครงการฯ 

            

 

2.9 รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
วงเงินงบประมำณทั้งหมด* 5,000  บำท (ห้ำพันบำทถ้วน)   

แหล่งเงิน* 

เงินงบประมำณจำก สพฐ. เงินงบประมำณ สพม.สพ. 
 

อืน่ ๆ หมำยเหตุ 

- 5,000 บาท - - 

    (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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ที ่ กิจกรรม/วิธีกำรด ำเนินงำน เงินงบประมำณ  

รวมท้ังสิ้น หมำยเหตุ 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 10 
คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท 
 

  
350 

  
350 

 

2 กิจกรรมการจัดบูทนิทรรศการแนะแนวอาชีพ
เพ่ือการศึกษาต่อ 
 
       -   ค่าอาหารกลางวันคณะท างาน
ประจ าบูทนิทรรศการและเจ้าหน้าที่ จ านวน 
45 คนๆ ละ 100 บาท 
      - ค่าวัสดุ 

  
 
 

4,500 
 
 

 
 
 
 
 

150 

 
 
 

4,500 
 
 

150 

 

 รวม  4,850 150 5,000  

2.10 กำรประเมินโครงกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใน
สังกัดได้ร่วมกิจกรรมโครงการฯ 

2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
สาขาอาชีพต่างๆ และค้นพบความ
ถนัดและความชอบของตนเอง 

1. การสังเกต การมีส่วนร่วม 
2. การประเมินผล 

แบบประเมิน 

 

 

2.11 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ร่วมมือกับส านักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี 
จัดอบรมการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อในสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 32 แห่ง 

2.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียนได้ค้นพบตนเองตามความถนัดจนสามารถเลือกแนวทางในการศึกษาหรือประกอบอาชีพได้

ตามศักยภาพของตนเอง 
  2. สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดด้านอาชีพ
ของนักเรียน 
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โครงกำร “ส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประจ าปี 2565” 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
ผู้รับผิดชอบ   นายเอกศรัญญ์  ศิรทิพย์ภัทรกุล 
ผู้ประสำนงำนหลัก   นายเอกศรัญญ์  ศิรทิพย์ภัทรกุล 
โทรศัพท์/โทรสำร   081 - 2484925    
E-mail   nik_satiamclub@hotmail.com 
แผนงำน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ส่วนที่ 1 ควำมเชื่อมโยง 
1. สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (ประเด็น) ที ่12 การพัฒนาการเรียนรู้     
 แผนแม่บทย่อย  12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่

ตอบสนอง   ต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษ ที่ 21 

  เป้ำหมำย 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้  และทักษะที่ จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับและสามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีพ 

2.  สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ   ที่ 12 ด้านการศึกษา 
3.  สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12     ด้านที่  2 การเสริมความเป็นธรรม 
                          ลดความเหลี่อมล้ าในสังคม 
4. สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560-2579)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน

ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

5. สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร (พ.ศ. 2563-2565)  ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและ
ประเมินผล 

6. สอดคล้องกบัแผนพัฒนำกำรศึกษำ สพฐ. (พ.ศ.2564-2565)  ก ล ยุ ท ธ์ ที่  3  ย ก ระดั บ คุ ณ ภ าพ
การศึ กษ าให้ สอดคล้ อ งกั บ ก าร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 

โครงกำรกลุ่มส่งเสริมฯ ที่ 2.3 
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 ลักษณะโครงกำร/กิจกรรม/ต่อเนื่องจำกโครงกำร ......................................-................................................. 
   ใหม่  /  เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
 ระยะเวลำด ำเนินงำน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ( ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565) 
 งบประมำณด ำเนินกำร 5,000 บาท    
 

**************************************************************************************************** 
ส่วนที่ 2 : รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กำรด ำเนนิกำร 

 2.1  หลักกำรและเหตุผลเหตุผล  
 ด้วยรัฐบาล ได้มียุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ แผนแม่บทย่อยที่ 12.1 
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 เป้าหมาย 120101 คนไทย
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุก
ระดับและสามารถเข้าถึง      การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีพและกิจกรรมที่จะสนองตอบนโยบายในการ
เสริมสร้างศักยภาพนักเรียน คือ กิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีความ
รับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งกิจกรรมลูกเสือ ยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น ใน
สถานศึกษา ซึ่งจะเป็นแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนได้ หน่วยงานที่มีบทบาท
ส าคัญในการด าเนินกิจกรรมลูกเสือ คือ สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และมาตรการแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียน
การสอน และการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา/ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  สุพรรณบุรี จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประจ าปี 2565 
 2.2  วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ใน
วโรกาสเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 2.2.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่างมีคุณภาพและนักเรียนมี
คุณลักษณะ   ตามจุดมุ่งหมายของการลูกเสือ 
 2.2.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจนบังเกิด
ผลดีต่อกิจการลูกเสือจากสถานศึกษาในสังกัด 
   2.2.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรางเป็นประมุข เป็นผลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิต
สาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
 2.3  เป้ำหมำย  
 2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
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  1) ลูกเสือ จ านวน 1,000 คน 
  2) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จ านวน 100 คน 
  3) ลูกเสือหลวง, ลูกเสือสมุทร 100 คน, ผู้บังคับบัญชาฯ 20 คน 
  4) คณะวิทยากร จ านวน 10 คน 
  5) คณะกรรมการประกวดคัดเลือกฯ จ านวน 7 คน 
 2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  1) ลูกเสือรู้จักช่วยเหลือตนเองและหมู่คณะมากยิ่งขึ้น มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เป็นการ

เพ่ิมทักษะและเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่ตนเอง 
  2) ลูกเสือ มีความรู้ความเข้าใจที่ดีในสังคมประชาธิปไตย 
  3) ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือมีจิตส านึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  4) บุคลากรทางการลูกเสือมีขวัญก าลังใจในการร่วมอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม

และประเทศชาติ 
 

 2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
 2.4.1 ผลผลิต (Output) 
  1) บุคลากรในสังกัดได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
  2) การจัดกิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียน 
 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
  1) สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่างมีคุณภาพและนักเรียนมีคุณลักษณะ

ตามจุดมุ่งหมายของการลูกเสือ 
  2) สร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
  3) ผู้ เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรางเป็นประมุข 
  4) มีจิตสาธารณะ 
 

 2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมาณ 
  1) ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น จ านวน 10 ราย แบ่งเป็น 3 
ประเภท ดังนี้ 
    1.1) ประเภทผู้บริหาร จ านวน 3 ราย 
    1.2) ประเภทผู้สอน จ านวน 5 ราย 
    1.3) ประเภทสนับสนุน จ านวน 2 ราย 
  2) การรายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียน จ านวน 32 โรงเรียน 
 2.5.2  เชิงคุณภาพ 
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  1) ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นมีความสามาถในจัดกิจกรรมลูกเสือ
ได้อย่างมีคุณภาพส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของการลูกเสือ 

  2) ผู้ เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรางเป็นประมุข 

  3) ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและให้ความช่วยเหลือประชาชน ครู และเพ่ือนร่วมโรงเรียน
ด้วยความเต็มใจ 

 2.6  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.6.1  ผู้บริหารลูกเสือโรงเรียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และผู้สนับสนุนทางการลูกเสือ 
  2.6.2  ลูกเสือ เนตรนารี 
 2.7 พื้นที่ด ำเนินกำร  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 2.8 กิจกรรม / วิธีกำรด ำเนินงำน  

กิจกรรม 

ระยะเวลำ 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค.64 - ธ.ค.64 ม.ค.65 - มี.ค.65 เม.ย.65 - มิ.ย.65 ก.ค.65 - ก.ย.65 
1. การจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”              
2. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน             
3. การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น             
4. การคัดเลือกลูกเสือที่ เห็นสมควรได้รับ   
เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 

    
   

 
  

  

5. การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 

   
 

 
  

     

6. กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานใน
สถานศึกษา 

    
   

     

7. สรุปและรายงานผลโครงการ             
 2.9 รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 วงเงินงบประมำณทั้งหมด* 5,000.- (ห้าพันบาทถ้วน) 

แหล่งเงิน* 

เงินงบประมำณจำก สพฐ. เงินงบประมำณ สพม.สพ. 
 

อื่น ๆ หมำยเหตุ 

- 5,000.- - - 

(ถ่ัวจ่ายทุกรายการ) 
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ที ่ กิจกรรม/วิธีกำรด ำเนินงำน 
เงินงบประมำณ 

รวมทั้งสิ้น หมำยเหตุ 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1. กิจกรรมเข้าร่วมการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหา
ธีรราชเจ้า” 

- ค่าพวงมาลา จ านวน 1 พวง 
- ค่าพาหนะ / ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง / ค่าชดเชย

น้ ามัน 

 
 
 

 
 
 

500 
 

 
 

500 
 
 

 
 

500 
500 

 

 

2. 
 

กิจกรรมการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ดีเด่น 

- ค่าอาหาร จ านวน 7 คน 1 มื้อ ๆ ละ 100 
บาท 

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

- ค่าวัสดุ 

  
 

700 
 

490 
 

 
 
 
 
 

1,760 

 
 

700 
 

490 
1,760 

 

3 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานใน
สถานศึกษา 
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน 15 
คน จ านวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 

  
 

1,050 

  
 

1,050 

 

 รวมทั้งสิ้น  2,740 2,260 5,000  
  
  2.10 กำรประเมินโครงกำร 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- ผู้บริหารลูกเสือโรงเรียน 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และผู้สนับสนุน
ทางการลูกเสือ ได้รับการคัดเลือกเป็น
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภท 
ผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน 
- ผู้เรียนมีจิตอาสา จิตสาธารณะ 
ช่วยเหลือ ประชาชน ครู และเพ่ือน
ร่วมโรงเรียนด้วยความเต็มใจ 

- ประเมินจากเล่มผลงานของผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือก 
 
 
 
- ประเมินจากรายงานผลการจัด
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา 

- เกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติก าหนด 
 
 
 
- แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม
ลูกเสือจิตอาสา 
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2.11 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้ด าเนินการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ดีเด่น ประจ าปี 2564 ประเภทผู้บริหาร 3 คน ประเภทผู้สอน 5 คน และประเภทสนับสนุน 2 คน รวม 10 คน 
ดังนี้ 
 1. ประเภทผู้บริหาร 3 ราย ดังนี้ 

 1.1 นายวิโรจน์  ไชยภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
 1.2 นายบรรเทา  คุ้มฉายา ผู้อ านวยการโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 
 1.3 นายคมสัน  ธรรมนู ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนคาวิทยา 

 2. ประเภทผู้สอน 5 ราย ดังนี้ 
  2.1 นางวิวรรทนี  ศรีวิพัฒน์ ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 
  2.2 นางสาวรังสิยา  วุฒิไพบูลย์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
  2.3 นางสาวฤทัยรัตน์  ปัญญาสิม ครูโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 
  2.4 นายธนกร  ใยบุญสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยา 
  2.5 นายภัทรพงษ์  สงวนจีน ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
 3. ประเภทผู้สนับสนุน 2 ราย ดังนี้ 
  3.1 นางอุบล  วงศ์ทับแก้ว  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
        3.2 นางธนวรรณพร  สังข์พิชัย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

 2.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    1. เป็นขวัญก าลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจนบังเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ  

  2. เป็นผลงานของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อใช้เป็นผลงานดีเด่นส าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  3. ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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โครงกำร “ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2565” 

กลุ่มที่รับผิดชอบ.............ส่งเสริมการจัดการศึกษา.................................................................................................
ผู้รับผิดชอบ.............นายวีรศกัดิ์ ทองบุญฉาย , นางสาวธนัชพร คิ้วเที่ยง , นางสาวปรัชญา พะณะงาม................. 
ผู้ประสานงานหลัก ..........นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย................................................................................................. 
โทรศัพท์/โทรสาร  ...........080-6200600............................ E-mail……….............................................................. 

แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง                                                                                                   
1.  สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น)ที่ ......... 11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต......     
    แผนแม่บทย่อย 11.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
    เป้าหมาย 110101 ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 
2.  สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ที่ 12  ด้านการศึกษา 
3.  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ด้านที่ 2 การเสริมความเป็นธรรม 
     ลดความเหลี่อมล้ าในสังคม 
4. สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค  
    และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มโอกาสให้ 
    คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
6. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา สพฐ.  (พ.ศ.2564-2565) กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาค 
    ทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 

ลักษณะโครงการ / กิจกรรม   / ต่อเนื่อง  จากโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
       ใหม่  /  เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ( ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565) 
งบประมาณด าเนินการ   55,500 บาท 
      งบประมาณท่ี สพม.สพ. จัดสรรให้  36,500 บาท 
      งบประมาณท่ี สพฐ. จัดสรรให้  19,000  บาท   (รอสพฐ. จัดสรร) 
 
**************************************************************************************************** 
 

 

โครงกำรกลุ่มส่งเสริมฯ ที่ 2.4 
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ส่วนที่ 2 : รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กำรด ำเนนิกำร 

2.1  หลักกำรและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้กับพลเมืองเป็นกลไกหลักส าคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐในการเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาของผู้เรียน ทุก
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560 – 2579 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านโอกาส  ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา  และมาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2557  มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ ที่ 7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา   ขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกันและศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีนโยบายที่ส่งเสริมให้
ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้  เป็นธรรม และเสมอภาค  ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ใน
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  ส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมให้เด็กได้รับ
การศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ ประกอบกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้ก าหนดแนวทางเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และการพัฒนาตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี คือ ประชากรวัย
เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็ก
ตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ตระหนักถึงความส าคัญ ในการส่งเสริมให้
ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งเด็กทั่วไป เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้เข้าถึงบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และประสานความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
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2.2  วัตถุประสงค์ 

 2.2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้เข้าเรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับ  และสามารถเข้าเรียนต่อจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2.2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กในวัยเรียนทุกพ้ืนที่ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งเด็กทั่วไป เด็กพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส  ได้เข้าถึงการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา  
 2.2.3 เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน การด าเนินงานส่งเสริมการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาของผู้เรียน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   
 

2.3  เป้ำหมำย 

  2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
 โรงเรียนเป้าหมาย จ านวน           32   โรงเรียน 
 ผอ.เขตและรองฯ ผอ.เขต ผอ. และรองฯ ผอ. รร. จ านวน           66   คน 
 นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไป จ านวน    3๐,๐๐๐  คน 
 คณะกรรมการสถานศึกษา  จ านวน         480  คน 
 ครูและบุคลากร จ านวน           64 คน 
 รวมทั้งสิ้น จ านวน    30,642  คน 
 2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1) เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ และ
สามารถเรียนต่อจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2) เด็กในวัยเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งเด็กทั่วไป เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้เข้าถึงการ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และโรงเรียนในสังกัด มีระบบสารสนเทศ เพ่ือ 
การวางแผน การด าเนินงานส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของผู้เรียน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 2.4.1  เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ  และ
สามารถเรียนต่อจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2.4.2 เด็กในวัยเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งเด็กทั่วไป เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาส  ได้เข้าถึงการ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
 

2.5  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 2.5.1  ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมข้ึน 
  2.5.2  ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 
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2.6 กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์   
  นักเรียน และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 

2.7 พื้นที่กำรด ำเนินกำร  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  

2.8 กิจกรรม / วิธีกำรด ำเนินงำน  

กิจกรรม 

ระยะเวลำ 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค.64-ธ.ค.64 ม.ค.65-มี.ค.65 เม.ย.65-มิ.ย.65 ก.ค.65-ก.ย.65 

1. กิจกรรมกำรกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565 
ประกำศแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สุพรรณบุรี ปีกำรศึกษำ 2565 
1) เสนอรายชื่อกรรมการรับนักเรียนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี  ให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดพิจารณาและแต่งตั้ง 
2) เสนอร่างประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของ
ส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามั ธยมศึกษา
สุ พรรณ บุ รี  พิ จารณ าให้ คณ ะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ 
3) ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2565 
2. จัดท ำข้ อมูลสำรสนเทศเพื่ อกำรวำง
แผนกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565 
1) ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่คาดว่าจะจบชั้น ป.6 
และ ม.3 ปีการศึกษา 2564 และจะเข้าเรียนต่อ 
ปีการศึกษา 2565 
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กิจกรรม 

ระยะเวลำ 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค.64-ธ.ค.64 ม.ค.65-มี.ค.65 เม.ย.65-มิ.ย.65 ก.ค.65-ก.ย.65 

2) ส ารวจ รวบรวมข้อมูล การรับนักเรียนของ
โรงเรียน ทุกแห่งในสังกัด เพ่ือเตรียม การรับ
นักเรียน ประกอบด้วย แผนการรับนักเรียน 
สัดส่วนและวิธีการรับนักเรียนเขตพ้ืนที่บริการ 
3) เสนอแผนการรับนักเรียน สัดส่วนและ
วิธีก ารรับนั ก เรียน  เขตพ้ืนที่ บริการของ
โรงเรียนในสังกัดให้คณะกรรมการกลั่นกรอง
การรับนั กเรียน ของส านั กงานเขตพ้ื นที่
การศึ กษาสุพรรณบุ รี  พิ จารณ าให้ ความ
เห็นชอบ 
4) จัดท ารายงานข้อมู ลสารสน เทศเพ่ื อ     
การวางแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 
2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศกึษาสุพรรณบุรี 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

   

    

3. ประชำสัมพั นธ์ และรณ รงค์ กำรรับ
นักเรียน 
ด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ของโรงเรียน ในสั งกัด ไปยั งหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกคน 

    
 
 

    

    

4. ด ำเนินกำรรับนักเรียน 
1) ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติการ
รับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
2) จัดตั้งศูนย์ประสานการรับนักเรียน 
3) ด าเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
4) จัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนที่พลาดจากการ
สอบคัดเลือกและหรือจับฉลาก (เด็กไม่มีที่
เรี ยน ) เพ่ื อ ให้ โรงเรียนภายใน เขต พ้ืนที่
การศึกษารองรับนักเรียนได้ครบ 
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กิจกรรม 

ระยะเวลำ 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค.64-ธ.ค.64 ม.ค.65-มี.ค.65 เม.ย.65-มิ.ย.65 ก.ค.65-ก.ย.65 

5) การติดตามผลการด าเนินการคัดกรองคน
พิการทางการศึกษา เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะใน
การคัดแยก คัดกรอง และวินิจฉัยเด็กพิการ
เรียนร่วม 

         

   

6) ประสานความร่วมมือกับศูนย์การศึกษา
พิเศษฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งต่อ
นักเรียนพิการ การแก้ไขปัญหานักเรียนพิการ  
และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับ
นักเรียนพิการเรียนร่วม 

         

   

7) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน             

4. กิจกรรมสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อกำรศึกษำต่อ 
1) โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษา               
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนร่วมกับ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
2565 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

   

2) การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ 

         
   

3) การคัด เลือกนั กเรียน โควตาพิ เศษ  เพื่ อ
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

         
   

5. กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ประจ ำปี 2565 
1) ขออนุมัติโครงการ             
2) ประชาสัมพันธ์โครงการให้หน่วยงาน 
สถานศึกษาทุกสังกัดทราบ 

         
 
 

 

3) รับสมัครเข้าร่วมโครงการ             
4) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ประเมิน             
5) ประชุมชี้แจงคณะ กรรมการ/ประชุมชี้แจง
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 

         
   

6) ด าเนินการประเมินตามก าหนด             
7) ประชุมสรุปผลการประเมิน และรายงาน
ผลให้ระดับจังหวัด 
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กิจกรรม 

ระยะเวลำ 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค.64-ธ.ค.64 ม.ค.65-มี.ค.65 เม.ย.65-มิ.ย.65 ก.ค.65-ก.ย.65 

6. กิจกรรมกำรติดตำม ค้นหำเด็กตกหล่น/ออกกลำงคัน และน ำกลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ 
1) วางแผน ค้นหาแนวทาง หรือแผนในการ
ติดตาม ค้นหาข้อมูลเด็กตกหล่น/ออกกลางคัน 

         
   

2) แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ตรวจสอบข้อมูล
เด็กตกหล่น/ออกกลางคัน เพื่อศึกษา รวบรวม 
และสังเคราะห์ข้อมูลเด็กตกหล่น/ออกกลางคัน 

         

   

3) ประชุมคณ ะกรรมการ เพื่ อชี้ แจงการ
ด าเนินการติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่น/ออก
กลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

         

   

4) ปักหมุดลงพื้นท่ีร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด 
เพื่อติดตาม ค้นหาข้อมูลเด็กตกหล่น/ออก
กลางคันในเชิงรุก ด้วย Application “พาน้อง
ห้องเรียน” 

         

   

5) จ าแนกข้อมูลเด็กตกหล่น/ออกกลางคัน เพื่อ
วิ เคราะห์สาเห ตุการหลุดออกจากระบบ
การศึกษา 

         

   

6) สะท้อนผลการด าเนินการติดตาม ค้นหา
ข้อมูล เด็กตกหล่น/ออกกลางคัน  ร่วมกับ
สถานศึกษาในสังกัดและภาคีเครือข่าย 

         

   

7) ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนตกหล่นและออก
กลางคัน เพื่อน ากลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

         
   

8) ประเมินผล สรุปผล รายงานผล และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะชน 

         
   

2.9 รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
วงเงินงบประมำณทั้งหมด* 55,500 (ห้ำหม่ืนห้ำพันห้ำร้อยบำทถ้วน)  

แหล่งเงิน* 

เงินงบประมำณจำก สพฐ. เงินงบประมำณ สพม.สพ. 
 

อื่น ๆ หมำยเหตุ 

19,000 36,500 -  
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ที ่ รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
แหล่งงบประมำณ จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

สพฐ. สพม.สพ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 1 กิจกรรมกำรรับนักเรียน  
ปีกำรศึกษำ 2565 

   19,000  19,000  

1.1 ป ระชุ ม ค ณ ะก รรม ก ารรั บ ก าร
นัก เรียนของส านั กงานเขต พ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
จ านวน 6 ครั้ง จ านวน 11 คน 
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าประชุม   
(11 คน × 100 บาท × 1 มื้อ × 6 
ครั้ง) - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(11 คน × 35 บาท × 2 มื้อ × 6 
ครั้ง) 

    
 
 
 

6,600 
 

4,620 

  
 
 
 

6,600 
 

4,620 

1.2 ค่าจัดจ้างท าเอกสารวางแผนการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของ
ส านั ก งาน เข ต พ้ื น ที่ ก า รศึ ก ษ า
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  จ านวน 8 
เล่ม ปกสี่สีอาบมัน ราคาเล่มละ 240 
บาท (8 เล่ม × 240 บาท )  

     
 
 
 

1,920 

  
 
 
 

1,920 

1.3 
 
 

ประชุมคณะกรรมการจัดหาที่เรียน
ให้กับเด็กไม่มีที่เรียน จ านวน 11 คน   
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าประชุม   
  (11 คน × 100 บาท × 1 มื้อ × 2 
ครั้ง)  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      
  (11 คน × 35 บาท × 2 มื้อ × 2 
ครั้ง) 

    
 
 

2,200 
 

1,540 

  
 
 

2,200 
 

1,540 

1.4 ค่าจัดจ้างท าเอกสารรายงานผลการ
รับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของ
ส านั ก งาน เข ต พ้ื น ที่ ก า รศึ ก ษ า
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  จ านวน 8 
เล่มปกสี่สีอาบมัน ราคาเล่มละ 265 
บาท (8 เล่ม × 265 บาท )  

    
 
 
 

2,120 

  
 
 
 

2,120 
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ที ่ รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
แหล่งงบประมำณ จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

สพฐ. สพม.สพ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

2 กิจกรรมกำรประชุมแนวทำงกำร
ก ำหนดเขตพื้ นที่ บ ริกำรโรงเรียน       
ปีกำรศึกษำ 2566 (กำรปรับปรุงเขต
พื้นที่บริกำรโรงเรียน) ของส ำนักงำน
เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ กษ ำมั ธยมศึ กษ ำ
สุพรรณบุรี  

   6,800  6,800 

2.1 ประชุมแนวทางการก าหนดเขตพื้นที่
บริการโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 
(การปรับปรุงเขตพืน้ที่บริการโรงเรียน) 
-  ค่าอาหารกลางวนัผู้เข้าประชมุ   
   (40 คน × 100 บาท × 1 มื้อ)  
-  ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
   (40 คน × 35 บาท × 2 มื้อ) 

   
 

 

 
 

 
4,000 

 
2,800 

  
 

 
4,000 

 
2,800 

3 กิจกรรมกำรพัฒนำคุณภำพ 
กำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วม/เรียนรวม   

  - - - - 

4 สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อ 
กำรศึกษำต่อ 

  - - - - 

5 คัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำ เพื่อ 
รับรำงวัลพระรำชทำน ประจ ำปี 
2565 

  6,000 7,400 2,600 16,000 

5.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงการ
คัดเลือก ประเมิน 
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม 10  คนๆ ละ 170 บาท  

    
 

1,700 

  
 
 

5.2 ด าเนินการคัดเลือกและประเมินเชิง
ประจักษ ์
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 12 คน ๆ  
ละ 500 บาท  
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลงิรถ 2 คัน  

   
 
 

6,000 
 

 
 
 
 

4,000 

  

5.3 ประชุมสรุปผลการประเมินเชิงประจักษ์ 
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม 10 คนๆ ละ 170 บาท 

    
1,700 

  

5.4 สรุป รายงานผล 
-ค่าวัสดุ   

    
 

 
2,600 
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ที ่ รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

แหล่ง
งบประมำณ 

 

จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

สพฐ. สพม.สพ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

6 กิจกรรมกำรติดตำม ค้นหำเด็กตกหล่น/ออก
กลำงคัน และน ำกลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ 

  6,000 6,700 1,000 13,700 

 6.1 ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือชี้แจงการ
ด าเนิน การติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่น/ ออก
กลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  
    - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน  
5 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
    - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 5 คนๆ ละ 
จ านวน 1 วัน ๆ 100 บาท    

   
 
 
- 
 
- 

 
 
 

350 
 

500 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

350 
 

500 

 6.2 ปักหมุดลงพ้ืนที่ร่วมกับสถานศึกษาใน
สังกัด เพ่ือติดตาม ค้นหาข้อมูลเด็กตกหล่น/
ออกกลางคันในเชิงรุก ด้วย Application 
“พาน้องห้องเรียน” 
   - ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
จ านวน 5 วัน ๆ ละ 1,000 บาท  
   - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท างาน จ านวน 5 วัน ๆ 
ละ 5 คน ๆ ละ 240 บาท 

  
 
 

 
 
 
 
- 
 
 

6,000 

 
 
 
 

5,000 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

5,000 
 
 

6,000 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือสะท้อนผล

การค้นหาข้อมูลเด็กตกหล่น/ออกกลางคัน 
ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดและภาคีเครือข่าย 
   - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน 5 
คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
   - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 5 คน ๆ 1 วัน 
ๆ ละ 100 บาท 

   
 
 
 
- 
 
 

 
 
 

350 
 
 

500 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

350 
 
 

500 
 6.4 ประเมินผล สรุปผลและรายงานผล

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะชน 
    - ค่าวัสดุ 

  - - - 
 

1,000 

- 
 

1,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   12,000 39,900 3,600 55,500 

หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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2.10  กำรประเมินโครงกำร   
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 2565 
- แบบคัดกรองนักเรียนพิการ 

 

2.11  ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 การด าเนินงานการรับนักเรียนตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 พบว่า โรงเรียนในสังกัดด าเนินการรับนักเรียนที่มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมและเสมอภาค กล่าวคือ โรงเรียนได้ก าหนดแผนการรับนักเรียน เขตพ้ืนที่บริการ 
สัดส่วนการรับนักเรียนและวิธีการรับนักเรียน ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี คณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับจังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และได้ด าเนินการตามที่ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐานก าหนดไว้ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
ได้จัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนที่พลาดจาก การสอบคัดเลือกและหรือจับฉลาก (เด็กไม่มีที่เรียน) ที่ยื่นความ
ประสงค์เข้าเรียนในโรงเรียนในสังกัด เพ่ือให้นักเรียนได้มีที่เรียนทุกคน การก าหนดปฏิทินการรับนักเรียนมีความ
ชัดเจน การด าเนินการเป็นไปตามที่ปฏิทินก าหนดการประชาสัมพันธ์ใช้วิธีที่หลากหลาย มีการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีที่เรียน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียน 
 

2.12  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 2.12.1 เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ และ
สามารถเรียนต่อจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2.12.2 เด็กในวัยเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ทั้งเด็กทั่วไป เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาส  ได้เข้าถึงการ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
 2.12.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และโรงเรียนในสังกัด มีระบบสารสนเทศ
เพ่ือการวางแผน การด าเนินงานส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของผู้เรียน อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ   
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โครงกำร “พัฒนำศักยภำพบุคลำกรที่จัดกำรเรียนกำรสอนวิชำเพศวิถีศึกษำแบบบูรณำกำร ”    
                                                 
 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางธนวรรณพร  สังข์พิชัย  และคณะ   
ผู้ประสำนงำนหลัก  นางธนวรรณพร  สังข์พิชัย 
โทรศัพท์/โทรสำร 095 683 2474    E-mail : yingyaisungpichai1572@gmail.com 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง         
1.  สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น) ที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
     แผนแม่บทย่อย 11.3 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
     เป้าหมาย  110301 วัยเรียน/วัยรุ่นมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์         
     รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา   
     ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
2.  สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ    ที่ 12 ด้านการศึกษา 
3.  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ด้านที่ 2 การเสริมความเป็นธรรม 
                        ลดความเหลี่อมล้ าในสังคม 
4. สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความ 
                                                                           เสมอภาคและความเท่าเทียมทาง 
                                                                            การศึกษา 
5. สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วง 
                                                                                  วัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอย่าง 
                                                                                   ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
6. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา สพฐ. (พ.ศ.2564-2565)      กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอ  
                                                                                   ภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัย 
                                                                                   เรียนทุกคน 
   ลักษณะโครงการ / กิจกรรม / ต่อเนื่อง  จากโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนวิชา   
                                                                    เพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ 
     ใหม่  /  เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ( ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565) 
งบประมาณด าเนินการ  9,500 บาท    
 
                                                     

 

โครงกำรกลุ่มนิเทศฯ ที่ 2.5 
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ส่วนที่ 2 : รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กำรด ำเนนิกำร 

2.1  หลักกำรและเหตุผลเหตุผล  
 

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ. ศ. 2559 มีเจตนาให้รัฐ 
มีหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียนโดยเน้นกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพทางสังคมสิทธิเด็ก การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ปัญหาทางเพศและการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลและความรู้ได้รับการบริการอนามัย
การเจริญพันธุ์ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและไม่
ถูกเลือกปฏิบัติ และได้รับสิทธิอ่ืนใดที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้อย่างถูกต้องครบถ้วนและ
พอเพียง ให้สถานศึกษาด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 1) จัดให้มีการเรียนการสอนเพศ
วิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา 2) จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถี
ศึกษาให้ค าปรึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษา 3) จัดให้มีระบบ
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่ อง 
รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการทางสังคมอย่าง
เหมาะสม โดยประสานความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนและองค์กรในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมรวมถึงการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาส่งเสริมแก้ไขและส่งต่อนักเรียนอย่างเป็น
ระบบเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรีจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาของ
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 ขึ้น 
 

2.2  วัตถุประสงค์* 

2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาของข้าราชการครูในสังกัดให้         
      สามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในสภาพและวัย  
2.2 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษาให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน 

                วัยรุ่นได้   
2.3 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 

                ในวัยรุ่นและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ      
2.4 เพ่ือลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา  

  

2.3  เป้ำหมำย* 

       เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
- ข้าราชการครูในสังกัดท่ีสอนวิชาเพศวิถีศึกษา จ านวน 32 โรงเรียน 

- โรงเรียนในสังกัด ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากผู้ปกครองนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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      เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

             - ข้าราชการครูที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรได้รับการพัฒนาศักยภาพที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้ใน   
               การจัดการเรียนการสอน มีข้อมูลชัดเจน และมีเครื่องมือก ากับ ติดตาม ประเมินผล สามารถ  
               ตรวจสอบได้ 

- โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพตรง 

  ตามหลักสูตร สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้จริง 
 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
         ผลผลิต (Output) 

บุคลากรในสังกัดทุกแห่งได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาเพศ

วิถีศึกษาได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

         ผลลัพธ์ (Outcome) 
โรงเรียนในสังกัดได้รับการดูแลช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจากส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
โรงเรียนในสังกัดได้รับการดูแลช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจากส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

2.6  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  -  ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จ านวน 32 โรงเรียน   
        -  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จ านวน 32 โรงเรียน 

 

2.7 พื้นที่ด ำเนินกำร   

         -  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
         -  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุร ี
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2.8 กิจกรรม / วิธีกำรด ำเนินงำน  

กิจกรรม 

ระยะเวลำ 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค.64-ธ.ค.64 ม.ค.65-มี.ค.65 เม.ย.65-มิ.ย.65 ก.ค.65-ก.ย.65 

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

1. จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ   √          

2. แจ้งสถานศึกษาประชาสัมพันธ์ครูเข้า
รับการอรมหลั กสู ต รเพศวิถี ศึ กษ า
ออนไลน์ 

   √         

3. แต่งตั้ง /ประชุม ชี้แจงคณะกรรม 
การด าเนินงานตรวจแผนเพศวิถีฯ/ 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน/
คณะกรรมการตรวจแผนเพศวิถีฯ 

   √         

4. ด าเนินการตรวจแผนเพศวิถีฯ 

 

   √ √ √ √ √ √ √ √  

5. นิเทศ ติดตามและประเมินผล การ
ด าเนินงาน 

          √  

6. สรุปผลการด าเนินงานนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผล 

           √ 

 

2.9 รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
วงเงินงบประมำณทั้งหมด*  9,500 บำท 

แหล่งเงิน* 

เงินงบประมำณจำก สพฐ. เงินงบประมำณ สพม. สพ. 
 

อื่น ๆ หมำยเหตุ 

5,000 4,500    
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ที ่ กิจกรรม/วิธีกำรด ำเนินงำน เงินงบประมำณ  

รวม
ทั้งสิ้น 

หมำยเหตุ 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1 แต่งตั้ง /ประชุม ชี้แจงคณะกรรม การ
ด าเนินงานตรวจแผนเพศวิถีฯ/ ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน/คณะกรรมการ
ตรวจแผนเพศวิถีฯ 
- ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆ ละ  
35 บาท x 20 คน 

  
 
 
 
 

1,400 

 1,400  

2 ด าเนินการตรวจแผนเพศวิถีฯ 
 

     

3 นิเทศ ติดตามและประเมินผล การ
ด าเนินงาน 
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
(1,000 บาท 4 วัน) 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (คนละ 120บาท 4 วันๆละ 
4 คน )       

  
 
 

4,000 
 

1,920 

 5,920  

๔ สรุปผลการด าเนินงานนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผล 
- ค่าอาหารว่าง 1 มื้อๆละ35 บาท x 10 
คน 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์  
-เข้าเล่มรายงาน 
-ค่าจัดจ้างท าเกียรติบัตร 
 

  
 
 

350 

 
 
 
 
 

1,830 

2,180  

รวม  7,670 1,830 9,500  

 
หมำยเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ     
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2.10 กำรประเมินโครงกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Output) 
บุคลากรในสังกัดทุกแห่งได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ มีองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาเพศวิถีศึกษาได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ 

นิเทศ 
 

แบบนิเทศ  
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
โรงเรียนในสังกัดได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจากส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

นิเทศ แบบนิเทศ  
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 

2.11 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
       มีการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   
 

2.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
        1 ข้าราชการครูที่เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพท่ีมีคุณภาพมีองค์ความรู้และแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนมีข้อมูลและเครื่องมือก ากับติดตามประเมินผลสามารถตรวจสอบได้  
        2 โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตาม
หลักสูตรสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้จริง 
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โครงกำร “พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  
              ประจ าปี 2565” 

กลุ่มที่รับผิดชอบ.............ส่งเสริมการจัดการศึกษา................................................................................................
ผู้รับผิดชอบ......................นางสาวธนัชพร คิ้วเที่ยง................................................................................................. 
ผู้ประสานงานหลัก ..........นางสาวธนัชพร คิ้วเที่ยง......................................................... ........................................ 
โทรศัพท์/โทรสาร  ...........093-0060376............................ E-mail………tomdoramon@hotmail.com.......... 

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง                                                                                                  
: M1 
1.  สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น)ที่ ......... 11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต  
    แผนแม่บทย่อย 11.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
    เป้าหมาย 110101 ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 
2.  สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ที่ 12  ด้านการศึกษา 
3.  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ด้านที่ 2 การเสริมความเป็นธรรม 
    ลดความเหลือมล้ าในสังคม 
4. สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค 
   และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มโอกาสให้คน 
   ทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
6. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา สพฐ.  (พ.ศ.2564-2565) กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาค 
            ทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม   / ต่อเนื่อง  จากโครงการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 ประจ าปี 
2564    

       ใหม่  /  เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ( ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565) 
งบประมาณด าเนินการ   ..............-..............บาท    
 
**************************************************************************************************** 
ส่วนที่ 2 : รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กำรด ำเนนิกำร 

 

โครงกำรกลุ่มส่งเสริมฯ ที่ 2.6 



    แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  

 

 
 

128 

2.1  หลักกำรและเหตุผล 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าคู่มือการด าเนินงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษา     ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2562 เพ่ือให้ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง โดยเน้นหลักการส าคัญของการ

กระจายอ านาจการบริหารจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาและเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานระดับปฏิบัติมี

อ านาจในการตัดสินใจทางการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยตนเอง โดยเปิดโอกาสให้บุคคล ชุมชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ในการ     จัดการศึกษา จึงก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 

   ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาคณะกรรมการศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2543 เสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานร่วมกัน  จึงเห็นควรด าเนินงาน

โครงการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2565 
 

2.2  วัตถุประสงค์ 

 2.2.1 เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จที่ก าหนด    
  2.2.2 เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 
 2.2.3 เพ่ือประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี
การศึกษา 2565 
 

2.3  เป้ำหมำย 

  2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
 สถานศึกษา  จ านวน  32  แห่ง 
 คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 32 โรงเรียน 
  2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
   คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

มีครบทั้ง 32 โรงเรียน 
 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
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  2.4.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
ด าเนินการในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2543 เสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานร่วมกัน 
 2.4.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ ในการมีส่วนร่วม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด 
 

2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
  2.5.1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
 2.5.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
   

2.6  กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 

2.7 พื้นที่กำรด ำเนินกำร  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  
 

2.8 กิจกรรม / วิธีกำรด ำเนินงำน  

กิจกรรม 
ระยะเวลำ 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค.64-ธ.ค.64 ม.ค.65-มี.ค.65 เม.ย.65-มิ.ย.65 ก.ค.65-ก.ย.65 

1. ประชุมซักซ้อมคณะกรรมสถานศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  
    ผ่านระบบการประชุม Video Conference 

        

    

2. สรุป รายงานผลโครงการ             

2.9 รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
วงเงินงบประมำณทั้งหมด*  -   

แหล่งเงิน* 
เงินงบประมำณจำก 

สพฐ. 
เงินงบประมำณ  

สพม.สพ. 

 

อ่ืน ๆ หมำยเหตุ 

- - - - 
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    (ถ่ัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

รวมทั้งสิ้น หมำยเหตุ 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1. ประชุมซักซ้อมคณะกรรม
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ผ่านระบบ
การประชุม Video Conference 

- - - - 

 

2. สรุป  รายงานผลโครงการ - - - -  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - - -  

 

2.10 กำรประเมินโครงกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ  

- การส่งสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 
2565 
- การประเมินความส าเร็จ 

- แบบสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
- แบบประเมินความส าเร็จ 

 
2.11 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
 

2.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 2.12.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
ด าเนินการในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2543 เสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานร่วมกัน 
 2.12.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ ในการมีส่วนร่วม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด   
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โครงกำร  ส่งเสริม พัฒนาความสามารถของครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะและ 
             ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 แผนงำน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพคน 
1. สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2. สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง 
                ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21.............. 
3. สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  จุดเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. ด้านคุณภาพ  
5. มำตรฐำนส ำนักงำนเขต องค์ประกอบที่ 2 ด้านบริหารจัดการ 
6. ตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร สพฐ.  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสุทธาสินี เปาอินทร์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
งบประมำณ  จ านวน 50,000 บาท
....................................................................................................................................................... 
 1.หลักกำรและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 27 วรรคหนึ่ งที่บัญญัติไว้ว่า   
“ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความเป็นไทยความเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ” และในวรรคสอง
ที่ว่า “ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” 

           กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมและความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จึงมี
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้
สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 โลกในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบท จุดเน้นและความต้องการ
ของสถานศึกษา และสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นการลงมือปฏิบัติ (Active Learning)  เพื่อให้
หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 น าไปใช้จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นจึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 

โครงกำรกลุ่มนิเทศฯ ที่ 3.11 































































    แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  

 

 
 

218 

 
ชื่องำนวิจัย  หลักสูตรท้องถิ่นเพลงพ้ืนบ้าน เพลงอีแซว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  
ผู้รับผิดชอบ นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล  
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีกำรด ำเนินงำน 
เงินงบประมำณ 

รวมทั้งสิ้น 
 

หมำยเหตุ 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1 วางแผนการวิจัย - - - -  
2 ออกแบบเครื่องมือการเก็บข้อมูล - - - -  
3 เก็บรวบรวมข้อมูล 

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (250 กม. x 4 บาท  
   รวม 1,000 บาท) 
- ค่าวัสดุ จัดท ารูปเล่มรายงาน 

  
 

1,000 

 
 
 

1,000 

 
 

1,000 
1,000 

 

4 วิเคราะห์ข้อมูล - - - -  
5 สรุปผล / รายงาน - - - -  

รวม    2,000  
    (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
2.10 กำรประเมินโครงกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
2.5.1 เชิงปริมำณ 
           2.5.1.1 ผลงานวิจัย R to R 
จ านวน 9 เรื่อง    
2.5.2  เชิงคุณภำพ 

2.5.2.1 น าผลงานวิจัยไปใช้
พัฒนางานประจ า 

2.5.2.2 ได้ผลงานฉบับ
สมบูรณ์ เพ่ือน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือเผยแพร ่ 

2.5.2.3 มีเครื่องมือในการ
พัฒนาคน เพ่ือพัฒนางาน ขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) 

2.5.2.4 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในระดับดี 

 
การประเมินและวัดผล 

 
 

การประเมินและวัดผล 
 

การประเมินและวัดผล 
 
 

การประเมินและวัดผล 
 
 
 

การประเมินและวัดผล 
 

 
แบบประเมิน 

 
 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 
 

การประเมิน 
 
 
 

การประเมิน 
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2.11 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
   (ให้ระบุผลการด าเนินงานที่ผ่านมาว่าได้ด าเนินการอะไร อย่างไร มีอุปสรรค ปัญหา หรือข้อเสนอในการ   
    พัฒนาอย่างไร) 
 ศึกษานิเทศก์มีการจัดท างานวิจัยคนละ 1 เรื่อง ตามภาระงานของตนเอง  
 

ปัญหำ/อุปสรรค  - 
 
แนวทำงปรับแก้ไข/ข้อเสนอแนะ - 
 

2.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
   (ให้ระบุผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินการโครงการเสร็จสิ้น แล้วทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

2.12.1. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีผลงานวิจัยทางการศึกษา ร้อยละ 100 

2.12.2 ศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
สามารถน าความรู้ ทักษะ กระบวนการระเบียบวิธีวิจัย และ กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยมาใช้ได้
อย่างถูกต้องตามหลักสากล 

2.12.3 ศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีได้รับการพัฒนามีความ
พร้อมในการท างานและน าองค์ความรู้มาพัฒนาผลงานวิชาการ ของตนเองให้มีคุณภาพ 

2.12.4 ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีสามารถอธิบายและลง
มือท าวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนสิ้นสุดกระบวนการวิจัยตาม กระบวนการได้อย่างมั่นใจ และมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ “นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางชาติรส  ใจตรง  
ผู้ประสานงานหลัก  นางชาติรส  ใจตรง  
โทรศัพท์ 092-9868689 
E-mail Tiros.panyo2@gmail.com 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง                                                                                                   
1.  สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น) ที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนแม่บทย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 
21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2.  สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ที่ 12 ด้านการศึกษา 
3.  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
4. สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา 
5. สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565) ข้อ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา สพฐ. (พ.ศ.2564-2565) กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม    / ต่อเนื่อง  จากโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวม 
      ใหม่  /  เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนา   เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ( ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565) 
งบประมาณด าเนินการ   23,000 บาท    
************************************************************************************************** 
ส่วนที่ 2 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การด าเนินการ 
2.1  หลักการและเหตุผลเหตุผล  
 การศึกษามีความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับ
การพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานา
ประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกัน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในหมวดที่ 16 

โครงการกลุ่มนิเทศฯ ที่ 4.5 



    แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  
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การปฏิรูปประเทศ “จ.ด้านการศึกษา ...(3) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้
ตามความถนัด ...”  จากเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.2561-2580)  คือ 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 
และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนร่วม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,2562 
: หน้า 90 - 91) ตามแผนปฏิรูปประเทศของรัฐบาลซึ่งเป็นนโยบายด้านการศึกษา ได้ก าหนดให้ มีกลไกและระบบการ
ผลิต คัดกรองและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ ระบบบริหารบุคลากรทาง
การศึกษา ระบบคุณธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครูการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
การลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา หลักสูตร ต ารา และเทคโนโลยีทางการศึกษา บทบาทของภาคส่วนต่างๆ ในการ
ปฏิรูปการศึกษา การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ การสอนแบบสื่อทางไกล 
พัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาทักษะทุกช่วงวัย  ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  ส าหรับ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
เพ่ือวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา
ก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ  (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : ค าน า)                     
แผนการศึกษาแห่งชาติได้ให้ความส าคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การยอมรับ
และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท า แผนฯ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษาสภาวการณ์ และบริบทแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ  ทั้ง
ด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดดที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค 
และ โลก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัย และทักษะของประชากรในศตวรรษ ที่ 21 ที่ทั่วโลก
ต่างต้องเผชิญกับความท้าทายและมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมยุค 4.0  

ในการนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีเป้าหมายหลักในการนิเทศ เพ่ือน าไปสู่
ความส าเร็จตามนโยบายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ ปฏิบัติงานใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ สถานศึกษาตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการพัฒนาการเรียนการสอนและ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อม ทั้งประสานหรือหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนน าผล การติดตามนิเทศไปปรับปรุง การ
ท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของนักเรียน และสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น อย่างมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตาม
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 
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