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หนา ก 

คํานํา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 ใหเปนไปตามเปาหมาย บรรลุวัตถุประสงค เกิดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) เชื่อมโยงกับนโยบาย 
และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งยังเปนการขับเคลื่อนกรอบแนวคิดการทํางาน 
ไปสูการปฏิบัติราชการใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน เปนรูปธรรม มีความคุมคาและตอบสนอง 
ตอนโยบายของหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ทั้งนี้ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดําเนินการ  
โดยยึดหลักการมีสวนรวม มีการประชุมชี้แจงใหผูที่เกี่ยวของเขาใจรับทราบ และไดรับความรวมมือ
จากผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและผูอํานวยการกลุม ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา 
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จนสําเร็จเรียบรอย จึงขอขอบคุณทุกทาน 
มา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ 
จะเปนกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

             สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

              มกราคม  2563 
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หนา ข 

สารบัญ 
     

  หนา 
คํานํา    ก 
สารบัญ    ข 
สารบัญรูป    ง 
สารบัญตาราง   จ 
สวนที่ 1  บทนํา    1 
  ความเปนมา    1 
  สภาพแวดลอมขององคกร    2 
  ที่ตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39    4 
              โครงสรางการบริหาร    5 
              เครอืขายสหวิทยาเขต   6 
      ขอมูลพื้นฐาน    9 
    ผลการดําเนินงานที่ผานมา  21 
สวนที่ 2  บริบทที่เกี่ยวของกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  28 
  พระบรมราโชบายดานการศึกษา ของในหลวงรัชกาลท่ี 10   28 
  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   29 
  ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)   30 
  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  34 
  นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   38 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
สวนที่ 3 นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  47 
    วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย  47 
  คานิยม  48 
   นโยบาย เปาประสงค ตัวชี้วัด มาตรการและแนวทางการดําเนินการ   48 
สวนที่ 4  รายละเอียดโครงการและงบประมาณ  71 
  การจัดสรรงบประมาณ  71 
  สรุปโครงการ/กิจกรรม จําแนกตามนโยบาย  72 
  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  79 
 



แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563     

หนา ค 

สารบัญ (ตอ) 

  หนา 
 - นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษยและของชาติ 81 
 - นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 115 

ของประเทศ  
 - นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 141 
 - นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 185 

มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
 - นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศกึษาเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ 213 
 สิ่งแวดลอม 
 - นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 223 
สวนที่ 5  การบริหารแผนสูการปฏิบัต ิ  293 
  กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ      293                                                       
   ปจจัยความสําเร็จ   294 
   สรุปการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน   294 
ภาคผนวก  



แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563     

หนา ง 

สารบัญรูป 
      

   หนา 
รูปที่ 1  แสดงท่ีตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   3 
 และศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ 
รูปที่ 2  แสดงโครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  5 
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ตารางที่ 1  แสดงจํานวนอําเภอ ตําบล หมูบาน และพ้ืนที่ของจังหวัดพิษณุโลก 4 
 และจังหวัดอุตรดิตถ  
ตารางที่ 2  แสดงจํานวนโรงเรียนจําแนกตามขนาดโรงเรียน 9 
ตารางที่ 3  แสดงภาพรวมจํานวนโรงเรียน นักเรียน คร ู 9 
ตารางที่ 4  แสดงจํานวนโรงเรียนจําแนกตามการจัดการศึกษา 9 
ตารางที่ 5  แสดงจํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับการศึกษา 10 
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ตารางที่ 7  แสดงจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 
ตารางที่ 8  แสดงผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  21 
  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
ตารางที่ 9  แสดงผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)    22 
 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
ตารางที่ 10  แสดงรอยละของจํานวนนักเรียนที่ออกกลางคนั 3 ปท่ีผานมา  23 
  (ปการศึกษา 2559 – 2561)  
ตารางที่ 11  แสดงขอมูลนักเรียนดอยโอกาส ปการศึกษา 2562   24 
ตารางที่ 12  แสดงจํานวนนักเรียนพิการเรียนรวมในแตละประเภท 25 
ตารางที่ 13  แสดงขอมูลนักเรียนพักนอน ปการศึกษา 2562 25 
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หนา 1 
 

สวนที่ 1 

บทนํา 
   
ความเปนมา 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนหนวยงานทางการศึกษาที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวน
ราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 134 
ตอนพิเศษ 295 ง วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560, หนา 13 - 14 ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามีอํานาจ
หนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให 
สอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 
ความตองการของทองถิ่น 

2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงาน 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้ง
กํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศกึษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศกึษาในเขตพ้ืนท่ีการศกึษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบประกันคณุภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นท่ีการศกึษา 

9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

10. ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทํางานดานการศึกษา         
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 11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกร หรือหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 12. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือ 
ที่ไดรับมอบหมาย 
สภาพแวดลอมขององคกร 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตั้งอยูที่ตําบลทาทอง อําเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่เปดสอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 39 โรงเรียน 
และในจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 18 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จํานวน 57 โรงเรียน 

จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยูภาคเหนือตอนลางและอยูในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย 
เรียกกันวา "เหนือลางกลางบน" หางจากกรุงเทพมหานคร เปนระยะทาง 394 กิโลเมตร ทางตอนเหนือ
และตอนกลางเปนเขตเทือกเขาสูงและที่ราบสูง มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง  ดังนี ้

 ทิศเหนือ     ติดตอกับ อําเภอพิชัย อําเภอทองแสนขัน และอําเภอน้ําปาด (จังหวัด
อุตรดิตถ) และแขวงไชยบุร ี(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 

 ทิศใต       ติดตอกับ อําเภอเมืองพิจิตร อําเภอวชิรบารมี อําเภอสามงาม และ
อําเภอสากเหล็ก (จังหวัดพิจิตร) 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอหลมสัก อําเภอเขาคอ อําเภอวังโปง (จังหวัดเพชรบูรณ) 
อําเภอดานซาย และอําเภอนาแหว (จังหวัดเลย) 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอกงไกรลาศ อําเภอศรีสําโรง (จังหวัดสุโขทัย) และอําเภอ
ลานกระบือ (จังหวัดกําแพงเพชร) 

จังหวัดอุตรดิตถ ตั้งอยูทางใตสุดของภาคเหนือตอนลางหางจากกรุงเทพมหานครเปน
ระยะทาง 491 กิโลเมตร โดยสภาพเปนจังหวัดท่ีมีภูมิประเทศสวนใหญ
เปนภูเขาและที่สูงสลับซับซอน มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง 
ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดตอกับ อําเภอเดนชัย (จังหวัดแพร) อําเภอนาหมื่นและอําเภอนานอย 
                        (จังหวัดนาน)           
 ทิศตะวันออก  ติดตอกับแขวงไชยบุรี (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) โดยม ี

ภูทุงแลง เปนเขตแนวพรมแดน ระยะทาง 120 กิโลเมตรและติดตอกับ
อําเภอชาติตระการ (จังหวัดพิษณุโลก)    

 ทิศใต  ติดตอกับ อําเภอพรหมพิราม อําเภอวัดโบสถ (จังหวัดพิษณุโลก)  
 ทิศตะวันตก  ติดตอกับ อําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอศรีนคร (จังหวัดสุโขทัย)  
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รูปที่  1  แสดงที่ตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
และศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ 

 

สปป.ลาว 

 
ทิศเหนือ 
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ตารางที่  1  แสดงจํานวนอําเภอ ตําบล หมูบาน และพ้ืนที่ของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ 
 

จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน 
เนื้อท่ี 

(ตาราง
กิโลเมตร)  

พิษณุโลก 9 93 1,032  10,816 

อุตรดิตถ 9 67 562 7,839 

รวมทั้งสิ้น 18 160 1,594 18,655 
 

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดพิษณุโลก และ http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัด
อุตรดติถ 
 

ที่ตั้งสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 ตั้งอยูที่ตําบลทาทอง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่เปดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ในจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 39 โรงเรียน และในจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 18 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 
จํานวน 57 โรงเรียน 
 

สภาพการจัดการศึกษา 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีหนาที่บริหารและจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ 
พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2553 และ 
ที่แก ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2562 มีแนวคิดและหลักการบริหารงาน โดยมุ งสงเสริมให 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  และสถานศึกษาในสังกัดเปนองคกรท่ีม ี
ความเขมแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา เปนองคกรแหงการเรียนรู โดยมีแนวคิดและ 
หลักการบริหารงาน ดังนี้ 
 1.  บริหารงานเชิงยุทธศาสตร มุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
 2.  นําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงาน 
 3.  บริหารการศึกษาในรูปแบบเครือขาย 
 4.  กระจายอํานาจในการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีสวนรวม 
 5.  ระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา 
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โครงสรางการบริหาร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

กลุมอํานวยการ

กลุมนโยบายและแผน
กลุมบริหารงานบุคคล

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมบริหารการเงินและ

สินทรัพย

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร

กลุมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

หนวยตรวจสอบภายใน กลุมกฎหมายและคดี

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

โรงเรยีนมธัยมศึกษา 57 โรงเรียน

จงัหวัดพิษณุโลก 39 โรงเรยีน

จงัหวัดอุตรดิตถ 18 โรงเรยีน

ศูนยประสานงาน

การจัดการมัธยมศึกษา เขต 39 

จังหวัดอุตรดิตถ

- งานสารบรรณ
- งานชวยอํานวยการ
- งานอาคารและสถานท่ีและสิ่งแวดลอม
- งานยานพาหนะ
- งานการจัดระบบบริหาร
- งานประสานงาน
- งานเลือกต้ังและสรรหากรรมการฯ
- งานประชาสัมพันธ
- งานสวัสดิภาพครแูละบุคลากร
  ทางการศึกษา

- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานบริหารพัสดุ
- งานบริหารสินทรัพย

- งานธุรการ
- งานนโยบายและแผน
- งานวิเคราะหงบประมาณ
- งานติดตามประเมินผลและรายงาน

- งานธุรการ
- งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
  และกระบวนการเรียนรู
- งานวัดและประเมินผลการศกึษา
- งานสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
  และเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานนิเทศติดตามและประเมนิผล
  ระบบบริหารและการจ ัดการศึกษา
- งานสงเสริมพัฒนาระบบการประกัน
  คุณภาพการศกึษา
- งานเลขานกุารคณะกรรมการ ติดตาม  
  ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

 - งานธุรการ
 - งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
 - งานสรรหาและบรรจุแตงต้ัง
 - งานบําเหน็จความชอบ และทะเบียนประวัติ
-  งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ี

 - งานอบรมพัฒนากอนและหลังแตงต้ัง
 - สงเสริมสนับสนุนยกยองเชิดชเูกียรติ
 - งานลาศึกษาตอ ฝกอบรม
 - ศึกษา วิเคราะห วิจัย สรางระบบเครือขาย

- งานสงเสริมการจัดการศกึษาในระบบ
   นอกระบบ ตามอัธยาศัย
- งานสงเสริมการจัดการศกึษาบุคคล    
  ครอบครัว องคกร ชุมชน/วิชาชีพ 
  สถานประกอบการและสถาบันสังคม
- งานประสานและสงเสริม อปท.
- งานสงเสริมการจัดการศกึษาเด็กพิการ 
  ดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ
- งานสงเสริมงานแนะแนว สุขภาพอนามยั 
  กีฬา นันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี 
  ยุวกาชาด ฯ
- งานสงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากร
  เพื่อการศึกษา
- งานสงเสริมงานกิจรรมพิเศษ งานโครงการ
  พระราชดําริ ประสานการปองกันและ
  แกไขปญหาการใชสารเสพติด
- งานวิเทศสัมพันธ ฯลฯ

- งานสงเสริมการศึกษาทางไกล
- งานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
  เพื่อการบริหารและการจัดการศกึษา
- งานระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ
  และการส่ือสาร
- งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

- งานตรวจสอบภายใน
- งานตดิตาม ประเมินผล
- งานใหคําปรึกษา ดานระเบียบ กฎหมาย

- งานวินัย รองเรียน อุทธรณ และรองทุกข
- งานคดีและความรับผิดทางละเมิด
- งานสงเสริมและพัฒนาการมีวินัย

 
รูปที่  2  แสดงโครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
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เครือขายสหวิทยาเขต สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 

จังหวัดพิษณุโลก 

สหวิทยาเขต ประกอบดวย ตําบล อําเภอ 

1. สหวิทยาเขต
พุทธชินราช 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (ประธาน) ในเมือง เมือง 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ หัวรอ เมือง 

โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
พิษณุโลก 

มะขามสูง เมือง 

โรงเรียนดอนทองวิทยา ดอนทอง เมือง 

โรงเรียนวังนํ้าคูศึกษา วังนํ้าคู เมือง 

2. สหวิทยาเขต
นเรศวร 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (ประธาน) ทาทอง เมือง 

โรงเรียนทาทองพิทยาคม ทาทอง เมือง 

โรงเรียนบานกรางวิทยาคม บานกราง เมือง 

โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษอุปถัมภ" ชุมแสงสงคราม บางระกํา 

โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา บางระกํา บางระกํา 

โรงเรียนประชาสงเคราะหวทิยา หนองกุลา บางระกํา 

 

 

3. สหวิทยาเขต
เอกาทศรถ 

 

 

 

โรงเรียนวังทองพิทยาคม (ประธาน) ชัยนาม วังทอง 

โรงเรียนหนองพระพิทยา หนองพระ วังทอง 

โรงเรียนบานกลางพิทยาคม บานกลาง วงัทอง 

โรงเรียนน้าํรินพิทยาคม บานกลาง วงัทอง 

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วังพิกุล วังทอง 

โรงเรียนสฤษดิเ์สนาพิทยาคม วังนกแอน วังทอง 

โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม แกงโสภา วงัทอง 

โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม ทาหมื่นราม วังทอง 
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เครือขายสหวิทยาเขต สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (ตอ) 
 

จังหวัดพิษณุโลก (ตอ) 

สหวิทยาเขต ประกอบดวย ตําบล อําเภอ 

 

4. สหวิทยาเขต
สุพรรณกัลยา 

 

 

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (ประธาน) ในเมือง เมือง 

โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม บางกระทุม บางกระทุม 

โรงเรียนเนินกุมวิทยา เนินกุม บางกระทุม 

โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม ไทรยอย เนินมะปราง 

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม วังโพรง เนินมะปราง 

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา บานนอยซุมขี้เหล็ก  เนินมะปราง 

5. สหวิทยาเขต 
วังจันทน 

 

 

โรงเรียนจานกรอง (ประธาน) ในเมือง เมือง 

โรงเรียนพรหมพริามวิทยา พรหมพิราม พรหมพิราม 

โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม วงฆอง พรหมพิราม 

โรงเรียนดงประคําพิทยาคม ดงประคํา พรหมพิราม 

โรงเรียนคันโชงพิทยาคม คันโชง วัดโบสถ 

โรงเรียนวดัโบสถศึกษา วัดโบสถ วัดโบสถ 

 

 

6. สหวิทยาเขต 
บางกลางทาว 

 

 

โรงเรียนนครไทย (ประธาน) นครไทย นครไทย 

โรงเรียนชาติตระการวิทยา ปาแดง ชาติตระการ 

โรงเรียนสวนเมี่ยงวทิยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ 

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม บานแยง นครไทย 

โรงเรียนบอโพธิ์วิทยา บอโพธิ ์ นครไทย 

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก นครชุม นครไทย 

โรงเรียนยางโกลนวิทยา ยางโกลน นครไทย 

โรงเรียนนาบัววิทยา นาบัว นครไทย 
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เครือขายสหวิทยาเขต สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (ตอ) 
 

จังหวัดอตุรดิตถ 

สหวิทยาเขต ประกอบดวย ตําบล อําเภอ 

7. สหวิทยาเขต
หลวงพอเพ็ชร 

โรงเรียนอุตรดิตถ (ประธาน) ทาอิฐ เมือง 

โรงเรียนแสนตอวิทยา แสนตอ เมือง 

โรงเรียนบานโคกวิทยาคม บานโคก บานโคก 

โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ ทาปลา ทาปลา 

โรงเรียนฟากทาวิทยา ฟากทา ฟากทา 

โรงเรียนน้าํปาดชนูปถัมภ แสนตอ น้ําปาด 

8. สหวทิยาเขต
พระยาพิชัยดาบหัก 

โรงเรียนพิชัย (ประธาน) ในเมือง พิชัย 

โรงเรียนดาราพิทยาคม บานดารา พิชัย 

โรงเรียนบานโคนพิทยา บานโคน พิชัย 

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ บานแกง ตรอน 

โรงเรียนดานแมคาํมันพิทยาคม ดานแมคํามัน ลับแล 

โรงเรียนทองแสนขันวิทยา บอทอง ทองแสนขัน 

9. สหวิทยาเขต
พระแทนศิลาอาสน 

โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี (ประธาน) ทาอิฐ เมือง 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ ผาจุก เมือง 

โรงเรียนทุงกะโลวิทยา ปาเซา เมือง 

โรงเรียนน้าํริดวิทยา น้ําริด เมือง 

โรงเรียนลับแลพิทยาคม ฝายหลวง ลับแล 

โรงเรียนลับแลศรีวิทยา ไผลอม ลับแล 
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ขอมูลพื้นฐาน 
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนโรงเรียนจําแนกตามขนาดโรงเรียน (ขอมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2562) 
 

ขนาดโรงเรียน 
จังหวัด

พิษณุโลก 
(โรงเรียน) 

จังหวัด
อุตรดิตถ 
(โรงเรียน) 

รวม 
(โรงเรียน) 

ขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต 1 – 500 คน) 25 9 34 

ขนาดกลาง (นักเรียนตั้งแต 501 – 1500 คน) 10 6 16 

ขนาดใหญ (นักเรียนตั้งแต 1,501 – 2,500 คน) 2 1 3 

ขนาดใหญพิเศษ (นักเรียนตั้งแต 2,501 ขึ้นไป) 2 2 4 

รวมทั้งสิ้น 39 18 57 

 
ตารางที่ 3 แสดงภาพรวมจํานวนโรงเรียน นักเรียน คร ู 
 

จังหวัด 
จํานวน
โรงเรยีน 

จํานวนนักเรียน (คน) จํานวนครู (คน) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

พิษณุโลก 39 11,649 14,442 26,091 414 999 1,413 

อุตรดิตถ 18 6,068 7,945 14,013 233 531 764 

รวมทั้งสิ้น 57 17,717 22,387 40,104 647 1,530 2,177 

หมายเหตุ ขอมูลนักเรียน ณ วันที ่10 พฤศจิกายน 2562 และขอมูลครู ณ วันที ่10 มิถุนายน 2562 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนโรงเรียนจําแนกตามการจัดการศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน  2562) 
 

ระดับท่ีเปดทําการสอน จังหวัดพษิณุโลก จังหวัดอตุรดิตถ รวม 

ม.1 ถึง ม.6 38 17 55 

ม.4 ถึง ม.6 1 - 1 

ม.1 ถึง ปวช. - 1 1 

รวมทั้งสิ้น 39 18 57 
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับการศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน  2562) 
 

จังหวัด 
มัธยมศึกษา

ตอนตน 
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ปวช. รวม 

พิษณุโลก 13,305 12,786 0 26,091 

อุตรดิตถ 7,923 6,053 37 14,013 

รวมทั้งสิ้น 21,228 18,839 37 40,104 

 

ขอมูลโรงเรียนจําแนกประเภทตามกิจกรรม 

โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (จํานวน 28 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก              จังหวัดอุตรดิตถ 
1. โรงเรียนดอนทองวิทยา 
2. โรงเรียนบานกรางวิทยาคม 
3. โรงเรียนชุมแสงสงคราม  

“อุดรคณารักษอุปถัมภ” 
4. โรงเรียนเนินกุมวิทยา 
5. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม 
6. โรงเรียนบานกลางพิทยาคม 
7. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม 
8. โรงเรียนนาบัววิทยา 
9. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 

10. โรงเรียนชาติตระการวิทยา 
11. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 
12. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
13. โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม 
14. โรงเรียนดงประคําพิทยาคม 
15. โรงเรียนวดัโบสถศึกษา 
16. โรงเรียนคันโชงพิทยาคม 

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
อุตรดิตถ 

2. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา 
3. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ 
4. โรงเรียนบานโคนพิทยา 
5. โรงเรียนดาราพิทยาคม 
6. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
7. โรงเรียนลับแลพิทยาคม 
8. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
9. โรงเรียนฟากทาวิทยา 
10. โรงเรยีนทาปลาประชาอุทิศ 
11. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม 
12. โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภ 
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โรงเรียนสีเขยีว (จํานวน 5 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก              จังหวัดอุตรดิตถ 
1. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
   พิษณุโลก 
2. โรงเรียนนครไทย 
3. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา 

1. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี 
2. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ 

 

 

โรงเรียนท่ัวไปท่ีมีนักเรียนพิการเรียนรวม (จํานวน 27 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก              จังหวัดอุตรดิตถ 
1. โรงเรยีนวังน้ําคูศึกษา 
2. โรงเรียนทาทองพิทยาคม 
3. โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา 
4. โรงเรียนชุมแสงสงคราม  

“อุดรคณารักษอุปถัมภ” 
5. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม 

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  
อุตรดิตถ 

2. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา 
3. โรงเรียนแสนตอวิทยา 
4. โรงเรียนน้ําริดวิทยา 
5. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ 

โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” (จํานวน 21 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ 
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี
3. โรงเรียนจานกรอง 
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 

พิษณุโลก 
5. โรงเรียนดอนทองวิทยา 
6. โรงเรียนเนินกุมวิทยา 
7. โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 
8. โรงเรียนน้ํารินพิทยาคม 
9. โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม 

10. โรงเรียนดงประคําพิทยาคม 
11. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา 
12. โรงเรียนคันโชงพิทยาคม 

1. โรงเรียนอุตรดิตถ 
2. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี 
3. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา 
4. โรงเรียนบานโคนพิทยา 
5. โรงเรียนดาราพิทยาคม 
6. โรงเรียนพิชัย 
7. โรงเรียนลับแลพิทยาคม 
8. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
9. โรงเรียนฟากทาวิทยา 

 



   
 
 

แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563     

หนา 12 
 

โรงเรียนท่ัวไปท่ีมีนักเรียนพิการเรียนรวม (จํานวน  
จังหวัดพษิณุโลก 

6. โรงเรียนวังทองพิทยาคม 
7. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 
8. โรงเรียนน้ํารินพิทยาคม 
9. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 

10. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม 
11. โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา 
12. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
13. โรงเรียนบอโพธิ์วิทยา 
14. โรงเรียนชาติตระการวิทยา 
15. โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม 
16. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา 

27 โรงเรียน)(ตอ) 
             จังหวัดอุตรดิตถ 

6. โรงเรียนดาราพิทยาคม 
7. โรงเรียนพิชัย 
8. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
9. โรงเรียนดานแมคํามันพิทยาคม 
10. โรงเรียนทองแสนขันวิทยาคม 
11. โรงเรียนทาปลาประชาอุทศิ 

 

 
โรงเรียนวิถีพุทธ (จํานวน 36 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก              จังหวัดอุตรดิตถ 
1. โรงเรียนวังน้ําคูศึกษา 
2. โรงเรียนทาทองพิทยาคม 
3. โรงเรียนบานกรางวิทยาคม 
4. โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา 
5. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษอุปถัมภ” 
6. โรงเรียนสฤษดิเ์สนาพิทยาคม 
7. โรงเรียนหนองพระพิทยา 
8. โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม 
9. โรงเรียนบานกลางพิทยาคม 

10. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 
11. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 
12. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 
13. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม 
14. โรงเรียนนครไทย 
15. โรงเรียนนาบัววิทยา 

 

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  
อุตรดิตถ 

2. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี 
3. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา 
4. โรงเรียนแสนตอวิทยา 
5. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ 
6. โรงเรียนบานโคนพิทยา 
7. โรงเรียนดาราพิทยาคม 
8. โรงเรียนพิชัย 
9. โรงเรียนดานแมคํามันพิทยาคม 
10. โรงเรียนทองแสนขันวิทยาคม 
11. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ 
12. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม 
13. โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภ 
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โรงเรียนวิถีพุทธ (จํานวน 36 โรงเรยีน)(ตอ) 
จังหวัดพษิณุโลก 

16. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
17. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
18. โรงเรียนบอโพธิ์วิทยา 
19. โรงเรียนยางโกลนวิทยา 
20. โรงเรียนชาติตระการวิทยา 
21. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 
22. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
23. โรงเรียนดงประคําพิทยาคม 
 
โรงเรียนตนแบบการเรียนรวม (จํานวน 6 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ 
1. โรงเรียนจานกรอง 
2. โรงเรียนนาบัววิทยา 
3. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

1. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
2. โรงเรียนฟากทาวิทยา 
3. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม 

 
โรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสติและสมาธิเปนฐาน (จํานวน 2 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก    จังหวัดอุตรดิตถ 
1. โรงเรียนนครไทย   1. โรงเรียนพิชัย 

 

โรงเรียนประชารัฐ รุนท่ี 1 (จํานวน 8 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ 
1. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม                        
2. โรงเรียนทาทองพิทยาคม 
3. โรงเรียนบานกรางวิทยาคม                            
4. โรงเรียนหนองพระพิทยา 

โรงเรียนประชารัฐ รุนท่ี 3 (จํานวน 1 โรงเรียน) 

1. โรงเรียนบานโคนพิทยา                           
2. โรงเรียนแสนตอวิทยา 
3. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา                                
4. โรงเรียนดานแมคํามันพิทยาคม 

 
จังหวัดพษิณุโลก 

1. โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม                
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โรงเรียนในฝนรุนที ่1 (จํานวน 16 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ 
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 
2. โรงเรียนนครไทย       
3. โรงเรียนชาติตระการวิทยา      
4. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม   
5. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา       
6. โรงเรียนวังทองพิทยาคม                       
7. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา              

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  
อุตรดิตถ 

2. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ 
3. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ 
4. โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภ 
5. โรงเรียนฟากทาวิทยา 
6. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม 
7. โรงเรียนดาราพิทยาคม 
8. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
9. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 

โรงเรียนในฝนรุนที่ 2 (จํานวน 2 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก    

1. โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา   
2. โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม 

โรงเรียนในฝนรุนที่ 3 (จํานวน 10 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ 

1. โรงเรียนวังน้ําคูศึกษา 
2. โรงเรียนนาบัววิทยา 
3. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
4. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 
5. โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา    
6. โรงเรียนเนินกุมวิทยา          
7. โรงเรียนดงประคําพิทยาคม 
8. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 

1. โรงเรียนน้ําริดวิทยา 
2. โรงเรียนลับแลพิทยาคม 

 
ศูนยเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวดั (จํานวน 2 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก    จังหวัดอุตรดิตถ 
1. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี   1. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี 
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โรงเรียนมาตรฐานสากล (จํานวน 25 โรงเรียน)          
จังหวัดพษิณุโลก    จังหวัดอุตรดิตถ 

1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี
3. โรงเรียนจานกรอง 
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 

พิษณุโลก 
5. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
6. โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา 
7. โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา 
8. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม 
9. โรงเรียนวังทองพิทยาคม 

10. โรงเรียนบานกลางพิทยาคม 
11. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 
12. โรงเรียนนครไทย 
13. โรงเรียนชาติตระการวิทยา 
14. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
15. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา 

 

1. โรงเรียนอุตรดิตถ 
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  

 อุตรดิตถ 
3. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี 
4. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ 
5. โรงเรียนพิชัย 
6. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
7. โรงเรียนฟากทาวิทยา 
8. โรงเรียนทาปลาประชาอุทศิ 
9. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม 

10. โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภ 
 

 

โรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา (STEM) ภาคเหนือตอนลาง (จํานวน 3 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก    
 1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม                ศนูยสะเต็มศกึษา 
 2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี                    เครือขาย 1 
 3. โรงเรียนจานกรอง                           เครือขาย 2 
 
โรงเรียนศูนยฝกอบรมและใหคําปรึกษาหลักสูตรฝกอบรม (STEM Education)  
(จํานวน 2 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก    จังหวัดอุตรดิตถ 
1.  โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 1. โรงเรียนอุตรดิตถ 

พิษณุโลก   
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โรงเรียนขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (STEM) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
(จํานวน 10 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก    จังหวัดอุตรดิตถ 

1. โรงเรียนทาทองพิทยาคม           1. โรงเรียนดานแมคํามันพิทยาคม         
 2. โรงเรียนบานกรางวิทยาคม   2. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา 

3. โรงเรียนหนองพระพิทยา             3. โรงเรียนบานโคนพิทยา                       
 4. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม 4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

5. โรงเรียนวังทองพิทยาคม     อุตรดิตถ 
6. โรงเรียนนครไทย                  

 

โครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาภูมิภาค (Education Hub)  

(จํานวน 1 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก     
1. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี 

 
โรงเรียนตนแบบโครงการสงเสริมการพัฒนาทักษะดานโคดดิ้ง ผานพื้นท่ีพัฒนานักประดิษฐ
ดิจิทัล (จํานวน 5 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก    จังหวัดอุตรดิตถ  

1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  1. โรงเรียนอุตรดิตถ 
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี
3. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย  

พิษณุโลก   
4. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 

 
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (EP/MEP)  
(จํานวน 4 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก    จังหวัดอุตรดิตถ  

1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  1. โรงเรียนอุตรดิตถ 
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี  2. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี 
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ศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

(OBEC : Human Resource Development Center)(จํานวน 5 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก    จังหวัดอุตรดิตถ  
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  1. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี 
2. โรงเรียนวังทองพิทยาคม  2. โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภ 
3. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา 

 

 

โรงเรียนโครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
(จํานวน 19 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ 
1. โรงเรียนจานกรอง 
2. โรงเรียนทาทองพิทยาคม 
3. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษอุปถัมภ” 
4. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม 
5. โรงเรียนวังทองพิทยาคม 
6. โรงเรียนหนองพระพิทยา 
7. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 
8. โรงเรียนน้ํารินพิทยาคม 
9. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 

10. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 
11. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 
12. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม 
13. โรงเรียนนครไทย 
14. โรงเรียนนาบัววิทยา 
15. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
16. โรงเรียนดงประคําพิทยาคม 
17. โรงเรียนคันโชงพิทยาคม 

1. โรงเรียนดาราพิทยาคม 
2. โรงเรียนน้ําริดวิทยา 
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ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา (จํานวน 5 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก    จังหวัดอุตรดิตถ  

1. โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม  1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  
        อุตรดิตถ 

2. โรงเรียนทองแสนขันวิทยาคม 
3. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ 
4. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม 

 
โครงการสถานศึกษาพอเพียง (จํานวน 56 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ 
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี
3. โรงเรียนจานกรอง 
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก 
5. โรงเรียนวังน้ําคูศึกษา 
6. โรงเรียนทาทองพิทยาคม 
7. โรงเรียนดอนทองวิทยา 
8. โรงเรียนบานกรางวิทยาคม 
9. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

10. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
พิษณุโลก 

11. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษอุปถัมภ” 
12. โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา 
13. โรงเรียนเนินกุมวิทยา 
14. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม 
15. โรงเรียนวังทองพิทยาคม 
16. โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 
17. โรงเรียนหนองพระพิทยา 
18. โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคตม 
19. โรงเรียนบานกลางพิทยาคม 
20. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 

 

1. โรงเรียนอุตรดิตถ 
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  

อุตรดิตถ 
3. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี 
4. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา 
5. โรงเรียนแสนตอวิทยา 
6. โรงเรียนน้ําริดวิทยา 
7. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ 
8. โรงเรียนบานโคนพิทยา 
9. โรงเรียนดาราพิทยาคม 

10. โรงเรียนพิชัย 
11. โรงเรียนลับแลศรีวทิยา 
12. โรงเรียนดานแมคํามันพิทยาคม 
13. โรงเรียนลับแลพิทยาคม 
14. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
15. โรงเรียนฟากทาวิทยา 
16. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ 
17. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม 
18. โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภ 
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โครงการสถานศึกษาพอเพียง (จํานวน 56 โรงเรียน) (ตอ) 
             จังหวัดพิษณุโลก     
21. โรงเรียนน้ํารินพิทยาคม 
22. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 
23. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 
24. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 
25. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม 
26. โรงเรียนนครไทย 
27. โรงเรียนนาบัววิทยา 
28. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
29. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
30. โรงเรียนบอโพธิ์วิทยา 
31. โรงเรียนยางโกลนวิทยา 
32. โรงเรียนชาติตระการวิทยา 
33. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 
34. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
35. โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม 
36. โรงเรียนดงประคําพิทยาคม 
37. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา 
38. โรงเรียนคันโชงพิทยาคม 
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ตารางที ่6 แสดงจํานวนนักเรียนและหองเรียน จําแนกตามระดับชั้น  
(ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562) 
 

ระดับการศึกษา 
จํานวนนักเรียน 

รวมทั้งสิ้น จํานวนหองเรียน 
ชาย หญิง 

ม.1 3,489 3,753 7,242 212 

ม.2 3,398 3,584 6,982 212 

ม.3 3,323 3,681 7,004 205 

รวม ม.ตน 10,210 11,018 21,228 629 

ม.4 และ ปวช.1 2,787 4,027 6,814 220 

ม.5 และ ปวช.2 2,499 3,678 6,177 215 

ม.6 และ ปวช.3 2,221 3,664 5,885 218 

รวม ม.ปลาย และ ปวช. 7,507 11,369 18,876 653 

รวมทั้งสิ้น 17,717 22,387 40,104 1,282 

 
ตารางที ่7 แสดงจํานวนขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  
(ขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563) 
 

ที ่ ตําแหนง จํานวน 

1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 1 

2 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 3 

3 ผูอํานวยการสถานศึกษา   53 

4 รองผูอํานวยการสถานศึกษา    28 

5 ครูผูสอน 2,154 

6 บุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (1) (ศกึษานิเทศก) 12 

7 บุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (2)  33 

8 ลูกจางประจํา 83 

9 ลูกจางชั่วคราว 127 

10 พนักงานราชการ    49 

รวมทั้งสิ้น 2,543 



   
 
 

แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563     

หนา 21 
 

ผลการดําเนินงานที่ผานมา 
 จากผลการดําเนินงานที่ผานมาในปงบประมาณ 2562 สรุปได ดังนี ้
 1.  ดานคุณภาพการจัดการศึกษา 
    1.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  กลุมสาระหลัก 
ไดแก รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2560 กับปการศึกษา 2561 ของนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศกึษาปที่ 6 ดังนี ้
 

ตารางที่ 8  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 3 ดังนี ้

กลุมสาระ 
คะแนนเฉลี่ยปการศึกษา ผลตาง 
2560 2561 +/- 

รายการที่ 1 ภาษาไทย 51.70 57.56 5.86 

รายการที่ 2 คณิตศาสตร 30.41 33.10 2.69 

รายการที่ 3 วิทยาศาสตร 34.45 37.73 3.28 

รายการที่ 4 ภาษาอังกฤษ 31.76 30.42 -1.34 

เฉลี่ย 4 กลุมสาระฯ 37.08 39.70 2.62 
 

จากตารางที่  8  แสดงใหเห็นวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในปการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมสูงข้ึนกวาจากเดิมในปการศึกษา 
2560  โดยใน 3 กลุมสาระการเรียนรูหลัก ไดแก กลุมสาระภาษาไทย มีคาเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิม 5.86 
กลุมสาระคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงข้ึนจากเดิม 2.69 และกลุมสาระวิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงข้ึน
จากเดิม 3.28 มีเพียงกลุมสาระภาษาอังกฤษ ที่มีคาเฉลี่ยลดลงจากเดิม 1.34 จึงมีคารวมเฉลี่ยใน 
ทุกกลุมสาระวิชา ในปการศึกษา 2561 สูงขึ้นจากเดิมในปการศึกษา 2560 อยูท่ี 2.62 และมีคารวม
เฉลี่ยสูงกวาคารวมเฉลี่ยระดับประเทศ และสูงกวาคารวมเฉลี่ยของสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐานอีกดวย  
 

ตารางที่ 9  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 6  ดังนี ้
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กลุมสาระ 
คะแนนเฉลี่ยปการศึกษา ผลตาง 

2560 2561 +/- 

รายการที่ 1 ภาษาไทย 50.74 48.98 -1.76 

รายการที่ 2 คณิตศาสตร 25.24 32.28 7.04 

รายการที่ 3 วิทยาศาสตร 29.90 31.31 1.41 

รายการที่ 4 ภาษาอังกฤษ 28.27 31.61 3.34 

รายการที่ 5 สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

34.56 35.49 0.93 

เฉลี่ย 5 กลุมสาระฯ 33.74 35.93 2.19 

จากตารางที่ 9 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ในปการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมสูงขึ้นกวาจากเดิมในปการศึกษา 2560 คือ 
เพ่ิมขึ้น 2.19 โดยใน 4 กลุมสาระการเรียนรูหลัก ไดแก กลุมสาระคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิม 
7.04 กลุมสาระวิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงข้ึนจากเดิม 1.41 กลุมสาระภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ยสูงขึ้น
จากเดิม 3.34  และกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยสูงข้ึนจากเดิม 0.93   
มีเพียงกลุมสาระภาษาไทย ที่มีคาเฉลี่ยลดลงจากเดิม 1.76 จึงมีคารวมเฉลี่ยในทั้ง 5 กลุมสาระวิชา  
ในปการศึกษา 2561 สูงข้ึนจากเดิมในปการศึกษา 2560 อยูที่ 2.19 และมีคารวมเฉลี่ยสูงกวาคารวม
เฉลี่ยระดับประเทศ และสูงกวาคารวมเฉลี่ยของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐานอีกดวย 
 จากตารางที ่8 และ 9 แสดงใหเห็นวาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ในภาพรวม กลุมสาระการเรียนรูหลัก 
มีคาเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิม  และยังสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ และสูงกวาคาเฉลี่ยในระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แมจะมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  โดยเฉลี่ยสูงขึ้น อีกทั้งยังสูงกวาระดับประเทศ และระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แมในบางรายวิชาจะมีคาเฉลี่ยลดลงเล็กนอย แตสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ถือเปนภารกิจที่สําคัญยิ่ง ในการเรงสงเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาคุณภาพการศกึษาใหปรากฏเปนรูปธรรม โดยเฉพาะในการพัฒนาตัวผูเรียนใหไดรับการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู ใหมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
             1.2 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดพัฒนานักเรียนในดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยมีการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตางๆ สงเสริมใหโรงเรียนนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรู
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เพ่ือพัฒนานักเรียนใหไดเรียนรูและฝกปฏิบัติ เชน โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในทาง 
ศีล สมาธิ ปญญา โครงการยกระดับคุณภาพระบบสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุณภาพการศึกษาของผูเรียนแบบมีสวนรวม กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวยกระบวนการลูกเสือ  
เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมสงเสริมยุวประชาธิปไตยและพัฒนาสราง 
ความเขมแข็งขององคกรสภานักเรียนในสถานศึกษา กิจกรรมปองกันและแกไขปญหาการใช 
สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมบรรพชาเสริมปญญาพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งการจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมตางๆ เหลานี้สงผลใหนักเรียนในสังกัดเปนคนดีมีคุณธรรม มีคุณลักษณะ และ
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม รักความเปนไทย หางไกลยาเสพติด และปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานวัฒนธรรม 
ที่ดีงามของไทย และดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข 
 2.  ดานโอกาสทางการศึกษา 

ในการดูแลเด็กปกติและเด็กที่มีความบกพรอง/พิการในพื้นที่บริการการศึกษาท่ีจบ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยประสานงานดานขอมูลนักเรียนรายบุคคลกับ
หนวยงานทางการศึกษาที่เก่ียวของในเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือใชในการวางแผนการรับนักเรียน 
นอกจากนี้ ในชวง 3 ปที่ผานมา ไดดําเนินกิจกรรม/โครงการเก่ียวกับการดูแลและชวยเหลือนักเรียน 
เพ่ือสงเสริมใหมีการเพิ่มอัตราการเรียนตอและลดอัตรานักเรียนในการออกกลางคัน สงผลใหนักเรียน 
มีแนวโนมของอัตราในการออกกลางคันลดลง  ดังนี ้

 
ตารางท่ี 10 แสดงรอยละของจํานวนนักเรียนทีอ่อกกลางคัน 3 ปที่ผานมา (ปการศึกษา 2559 – 2561) 
 

ระดับชั้น 
รอยละของนักเรียนออกกลางคันตามปการศึกษา 

2559 2560 2561 
ม.1 0.04 0 0.00 
ม.2 0.10 0 0.05 
ม.3 0.04 0 0.07 

นร.ออกกลางคัน/นร. รวม ม.ตน 0.06 0 0.04 
ม.4 0.25 0.50 0.22 
ม.5 0.22 0.06 0.43 
ม.6 0.06 0.02 1.40 

นร.ออกกลางคัน/นร. รวม ม.ปลาย 0.18 0.19 0.68 
รวม นร. ออกกลางคันตอ นร. ทั้งหมด 0.12 0.09 0.34 
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ตารางท่ี 11 แสดงขอมูลนักเรียนดอยโอกาส ปการศึกษา 2562 (ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562) 
 

ประเภท 
ม.ตน ม.ปลาย 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. เด็กยากจน 4,302 4,780 1,916 2,771 13,769 

2. เด็กถูกบังคับใหขายแรงงาน 0 0 0 0 0 

3. เด็กที่อยูในธุรกิจทางเพศ 0 0 0 0 0 

4. เด็กถูกทอดทิ้ง 0 0 0 0 0 

5. เด็กในสถานพินิจและคุมครองเยาวชน 0 0 0 0 0 

6. เด็กเรรอน 0 0 0 0 0 

7. ผลกระทบจากเอดส 0 0 0 0 0 

8. ชนกลุมนอย 0 0 0 0 0 

9. เด็กที่ถูกทํารายทารุณ 0 0 0 0 0 

10. เด็กที่มีปญหาเก่ียวกับยาเสพติด 0 0 0 0 0 

11. อื่นๆ เชน กําพรา ทํางานรับผิดชอบ 
ตนเองและครอบครัว อายุนอกเกณฑ เปนตน 

7 14 12 19 52 

นักเรียนดอยโอกาสท้ังหมด 4,309 4,794 1,928 2,790 13,821 
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ตารางที่ 12 แสดงจํานวนนักเรียนพิการเรียนรวมในแตละประเภท  
(ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน  2562) 

 

ประเภท 
        จํานวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

ความพิการทางการมองเห็น 5 1 6 

ความพิการทางการไดยิน 1 1 2 

ความพิการทางสติปญญา 10 6 16 

ความพิการทางรางกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ 

13 12 25 

ความพิการทางการเรียนรู 214 56 270 

ความพิการทางการพูดและภาษา 0 0 0 

ความพิการทางพฤติกรรมหรืออารมณ 20 2 22 

ความพิการทางออทิสติก 5 0 5 

ความพิการซ้ําซอน 1 0 1 

             นักเรียนพิการท้ังหมด 269 78 347 

 
ตารางที่  13  แสดงขอมูลนักเรียนพักนอน ปการศึกษา 2562 
 

ประเภท 
จังหวัดพษิณุโลก จังหวัดอตุรดิตถ 

รวมทั้งสิ้น 
ม.ตน 

ม.ปลายและ
เทียบเทา 

ม.ตน 
ม.ปลายและ
เทียบเทา 

บานพักนักเรียน/หอนอน 308 493 6 39 846 
บานพักครู 0 5 0 0 5 

พักรวมกับชุมชน/อ่ืนๆ 0 0 0 3 3 
นักเรียนพักนอนท้ังหมด 308 498 6 42 854 
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3.  ดานการบริหารจัดการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามั ธยมศึกษา เขต 39 กําหนดแนวทางการพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยไดกําหนดเปาหมายใหสถานศึกษาทุกแหงไดรับ 
การนิเทศ ติดตาม ชวยเหลือใหมีคุณภาพและมาตรฐานในการดําเนินงาน เพ่ือใหสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความพรอมและความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษา 
สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอยางมีธรรมาภิบาล สรางความพึงพอใจ 
ใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
มีผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการตางๆ ที่มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากการประเมินผล
ดังนี ้
 

1. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  องคประกอบที่ 1 และการประเมินผูบริหารองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
รวมจํานวน 21 ตัวช้ีวัด ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดประกาศผลการประเมิน 
รายสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2563 โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดรับผลการประเมิน ดังนี้  

- องคประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจํา 
งานตามหนาท่ีปกติ หรืองานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี(Function base) จํานวน 3 ตัวชี้วัด ไดคะแนน 4.25400 

- การประเมินผูบริหารองคการ จํานวน 18 ตัวชี้วัด ไดคะแนน  4.22941 
เมื่อรวมทั้งสองสวนคิดเปนคะแนน 4.23310 หรือรอยละ 84.66 จัดอยูในระดับมาตรฐาน

ขั้นสูง 
 

2. การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 ตามเกณฑมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2561 ประจําป
งบประมาณ 2562 มีผลการประเมินใน ระดับดีเย่ียม 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีผลการติดตามและประเมินผล 
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาพรวมอยูในระดับดีเย่ียม โดยมีกระบวนการบริหารจัดการ
องคการและการจัดการศึกษาไดสอดคลองกับสภาพและบริบทของพื้นที่ จําแนกรายมาตรฐานไดดังนี ้

มาตรฐานท่ี 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีผลการดําเนินงาน
ภาพรวมในระดับดีเยี่ยม โดยมีแนวทางหรือวิธีการดําเนินงานบริหารจัดการองคกรเปนขั้นตอน
ชัดเจนเปนระบบผานกระบวนการวิจัย และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ มีการนําขอมูลสารสนเทศ
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มาใชในการจัดทําแผนงานโครงการ เพ่ือพัฒนางานภายในองคกร นําผลการดําเนินงานมาพัฒนา 
การจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 

มาตรฐานท่ี 2  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีผลการดําเนินงาน
ภาพรวมในระดับดีมาก โดยการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ ตามภารกิจ 
ทั้ง 4 ดาน รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนิเทศการจัดการศึกษาที่มีกระบวนการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน 

มาตรฐานท่ี 3  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีผลการดําเนินงาน
ภาพรวมในระดับดีเยี่ยม แสดงใหเห็นถึงการบริหารและการจัดการศึกษาตามบทบาทและภารกิจ 
บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

3. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาตามยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 จํานวนทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด พบวา  

1. ตัวชี้วัดที่ประเมินโดยเทียบคาเปาหมาย จํานวน 18 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย จํานวน 13 
ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 1 ตัวชี้วัด และไมประเมิน จํานวน 4 ตัวชี้วัด   

2. ตัวชี้วัดที่ตัดสินระดับคุณภาพ โดยใชเกณฑ 5 ระดับ จํานวน 14 ตัวชี้วัด พบวา  
มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.54 อยูในระดับคุณภาพดีเยี่ยม    
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สวนที่ 2 

บริบทที่เกี่ยวของกบัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
 

พระบรมราโชบายดานการศึกษา ของในหลวงรัชกาลท่ี 10 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

ทรงมีพระบรมราโชบายดานการศกึษา ซึ่งศาสตราจารยเกียรตคิุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ได บันทึกไวเมื่อวันที่  23 มกราคม พ.ศ. 2560 วาทรงมีพระราชประสงคที่จะเห็นลูกหลานไทย 
มีการศึกษาที่ดี โดยเปนการศึกษาที่มุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน ไดแก 

1. มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง  
1) ความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง 
2) ยึดมั่นศาสนา 
3) มั่นคงในสถาบันกษัตริย 
4) มีความเอื้ออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน 

2. มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีมั่นคง – มีคุณธรรม 
1) รูจักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ด ี
2) ปฏิบัติแตสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
4) ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง 

3. มีงานทํา - มีอาชีพ  
1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝกฝนอบรมในสถานศึกษาตองมุงใหเด็ก

และเยาวชน รักงาน สูงาน ทําจนงานสําเร็จ 
2) การฝกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทํางาน

เปนและมีงานทําในท่ีสุด 
3) ตองสนับสนุนผูสําเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทํา จนสามารถเลี้ยงตนเองและ

ครอบครัว 
4. เปนพลเมืองทีด่ ี 

1) การเปนพลเมืองด ีเปนหนาที่ของทุกคน 
2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการตองสงเสริมใหทุกคนมีโอกาส 

ทําหนาที่เปนพลเมืองด ี
3) การเป นพลเมื องดี  คือ “เห็นอะไรท่ี จะทํ าเพ่ือบ านเมืองได ก็ต องทํ า” เช น  

งานอาสาสมัคร งานบําเพ็ญประโยชน งานสาธารณกุศลใหทําดวยความมีน้ําใจ และความเอ้ืออาทร 
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หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 แหงราชวงศจักรี พระราชทานพระราชดําริชี้แนะ
แนวทาง การดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดและไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไข
เพ่ือใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและ 
ความเปลี่ยนแปลงตางๆ 

เปนปรัชญาท่ีชี้ ใหเห็นถึงแนวทางในการดํารงอยูและการปฏิบัติตนของประชาชนใน 
ทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ 
ใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน  
มีความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ 
จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใช 
ในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกข้ันตอน และขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของ
คนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ รวมถึงคนในทุกระดับ ใหมีจิตสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย
สุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และ
ความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง  
ทัง้ดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางด ี

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบดวยคณุสมบัติ ดังนี้ 
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียน

ตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตองเปนไป

อยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจาก
การกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ 

3. ภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ 
ที่จะเกิดข้ึน โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต 

โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียง 2 ประการ  
ดังนี้ 

1. เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตางๆ ที่เก่ียวของรอบดาน 
ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและ 
ความระมัดระวังในการปฏิบัต ิ
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2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม  
มีความซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 
 
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)   

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป โดยกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและ
ยุทธศาสตร ดังนี้  
วิสัยทัศน  

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ ง
ภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และ
ปจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้ งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม  
และการเมือง เชน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตย 
ที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็ง 
เปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีมั่นคงเปนกลไกท่ีนําไปสู 
การบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและ 
ความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน 
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีมั่นคง พอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับ 
วัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความมั่ งคั่ ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและ 
มีความยั่งยืน จนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมี 
ความอยูดีมีสุขไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางทั่วถึง
ทุกภาคสวน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะ 
ความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับ
ประเทศตางๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือใหสามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบท 
การพัฒนาที่ เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ 
ทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยง 
ในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังใน 
การพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก  
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ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และ 
ทุนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใช  
การรักษา และการฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  
ไมสรางมลภาวะ ตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  
การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากขึ้นและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ เพ่ือผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุงประโยชนสวนรวม
อยางยั่งยืน และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพ 
ของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 
สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย  

1. ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2. ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
4. ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากร 

ธรรมชาต ิ
6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ   

 ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) มี 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติ

มั่นคง ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง 
ปลอดภัย เอกราช อธิปไตยและมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน 
มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานขอมูลขนาดใหญ ใหมีความพรอมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกัน
และแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไข
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ปญหาแบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชนประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึง
ประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอ้ืออํานวย
ประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติ ดานอื่นๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและ
เปาหมายที่กําหนด 

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนา 
ที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก  

 1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบของประเทศในดานอ่ืนๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให
สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม 

 2) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศใน
มิติตางๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล
และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

 3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนา 
คนรุนใหม รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับ
ยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริม
และสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาส
ทางการคาและการลงทุนใน เวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึง 
การเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย
การพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยให เปนคนดี เกง และมีคุณภาพ  
โดยคนไทยมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีใน 
ทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปน คนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหมและอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมาย 
การพัฒนาที่สําคัญที่ใหความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม 
ชุมชน ทองถ่ิน มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการรวมคิดรวมทํา
เพ่ือสวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับ
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ทองถ่ิน การเสริมสราง ความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของ
ประชากรไทยทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ 
สามารถพ่ึงตนเองและทําประโยชนแกครอบครวั ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกัน
การเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง 

5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติ 
ดาน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกัน 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวต้ังในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน 
และการใหทุกฝายที่เก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
โดยเปนการดําเนินการ บนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม  
และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง 3 ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืน 
เพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 

6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน 
และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท 
หนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน 
มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน
สวนรวมมีความทันสมัยและพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัล 
เขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง 
เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยม
ความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤต ิ
มิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จําเปนมีความทันสมัย  
มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตอการพัฒนา  
โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการอํานวย
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 



    
 
 

แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563     

หนา 34 
 
 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เปนแผนที่วางกรอบเปาหมายและทิศทาง 
การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและ 
ความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาคนใหมีสมรรถนะในการทํางานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษา
ประกอบดวย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษา 
เพ่ือความเท าเทียม และทั่ วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของสังคม (All For Education) อีกทั้ งยึดตาม
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายใน 
ประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนชวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได และวิกฤติดานสิ่งแวดลอม โดยนํายุทธศาสตรชาติ 
มาเปนกรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี ้
วิสัยทัศน  

คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข 
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลอง 

กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและ
ยุทธศาสตรชาต ิ

 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคค ี
และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 4. เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา
ภายในประเทศลดลง 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาต ิ
เปาหมาย 

1. คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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2. คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนที่พิเศษไดรับ
การศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

3. คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต 

3. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง  
พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุมชน-ชายขอบ และแรงงานตางดาว) 

4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตางๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม 
ภัยจากไซเบอร เปนตน 
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ 
เปาหมาย 

1. กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ 
เปนเลิศเฉพาะดาน 

3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่ม 
ทางเศรษฐกิจ   
แนวทางการพัฒนา 

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 
3. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและ

มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
เปาหมาย 
 1. ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ 
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
 2. คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 
 3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร 
ไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 4. แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 
 5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
 6. ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล 
 7. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
 1. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศกัยภาพในแตละชวงวัย 
 2. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตางๆ ใหมีคุณภาพ
มาตรฐานและประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 
 3. สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค 
 4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
 5. พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
เปาหมาย 
 1. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศกึษาที่มีคุณภาพ 
 2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 
 3. ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน 
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
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แนวทางการพัฒนา 
 1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 
 3. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
เปาหมาย 
 1. คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
 2. หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัต ิ
 3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 
 1. สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
นําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
 2. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตางๆ  
ที่เก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 3. พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม  
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เปาหมาย 
 1. โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได 
 2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
 3. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและพ้ืนที ่
 4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกตาง
กันของผูเรียน สถานศกึษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ 
 5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม 
สรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
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แนวทางการพัฒนา 
 1. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
 4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
 5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได 
แถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุดเนนของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคและมาตรการ 
และแนวทางในการดําเนินการ ดังนี ้
วิสัยทัศน 

“สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
ในการแขงขัน 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ 
ในศตวรรษที่ 21  

4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผู เรียนทุกคนไดรับบริการ 
ทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม 

5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา 

โดยใชเทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand 4.0 
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เปาหมาย 
1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และ 
เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอ
สังคมและผูอ่ืน ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอ่ืนๆ ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ  

3. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง  
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ 

4. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และ
กลุมที่อยูในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศกึษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรูและ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา สถานศึกษา 
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศ 
ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน 
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ในอนาคต เปนแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ 
ดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุงสู Thailand 4.0 ดังนี้ 
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นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศกึษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาต ิ
นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศกึษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
นโยบายที่ 4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาทีม่ีคณุภาพ  
 มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  ดานการจัดการศกึษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ซึ่งในแตละนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีรายละเอียด

เปาประสงค ตัวชี้วัด มาตรการและแนวทางการดําเนินการ ดังนี้    
 

นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
เปาประสงค 

1. ผูเรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. ผูเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว 
ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตางๆ เปนตน 

4. ผูเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และ
การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที ่

5. ผูเรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกล
ทุรกันดาร เชน พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน ไดรับการบริการดานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 
ตัวชี้วัด 

1. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิด 
ที่ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ  
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มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ 
อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตางๆ เปนตน 

4. รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และ
การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที ่

5. รอยละของผูเรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยู 
ในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร เชน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการ 
ดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ สอดคลองกับบริบทของพื้นที ่

6. จํานวนสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

7. จํานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
เปาประสงค 

1. ผูเรียนทุกระดับใหมีความเปนเลิศ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21  
2. ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใจ นําไปสูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

เปนนักคิด เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร 
3. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูที่สอดคลองกับทักษะ 

ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21  
2.  ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการรูเรื่องการอาน 

(Reading Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรู เรื่อง
วิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. รอยละของผูเรียนที่มีศกัยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาต ิ
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นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
เปาประสงค 

1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาท่ีสอดคลอง
กับแนวโนมการพัฒนาของประเทศ  

2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ 
ที่สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางาน
รวมกับผูอืน่ได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผน
ชีวิต ที่เหมาะสมในแตละชวงวัยและนําไปปฏิบัติได 

3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา มีทักษะ

อาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ   
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะ 

ที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ 
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะ 

การเรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู 
7. ครู มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเปนแบบอยางดานคุณธรรม

และจริยธรรม 
ตัวชี้วัด 

1. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
(3R8C)  

2. รอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผานเกณฑท่ีกําหนด 

3. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปการศกึษาที่ผานมา  

4. รอยละผูเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ชั้นมัธยมศกึษา
ปที่ 6 มีทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัด และความตองการ 
ของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผน 
ทางการเงนิที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

5. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได 
อยางมีความสุขมีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคม 
ที่เปนพหุวัฒนธรรม 
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6. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ 

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะ
การเรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู 
 
นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ 
การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
เปาประสงค 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global 
Goals for Sustainable Development) 

2. สถานศึกษากับองคกรปกครองทองถ่ิน ภาคเอกชน และหนวยงานที่เก่ียวของในระดับ
พ้ืนที่ รวมมือในการจัดการศึกษา 

3. สถานศกึษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี 
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ

ขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศกึษา 

5. งบประมาณเพ่ือเปนคาใชจาย และงบลงทุนแกสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพ่ือให
สถานศกึษาบริหารงานจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

6. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือใหผูเรียนไดมีโอกาสเขาถึง
บริการดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกันสิทธิการไดรับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 
ตัวชี้วัด 

1. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน 
2. ผูเรียนทุกคนไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลอง

กับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และ
ที่ตั้งของสถานศึกษา และความตองการจําเปนพิเศษสําหรับผูพิการ 

3. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช
เปนเครื่องมือในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ 

4. ครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช 
เปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน 
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5. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบท ดานประเภท 
ขนาด และพื้นที ่

6. สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนวท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการวางแผน
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
เปาประสงค 

1. สถานศึกษา นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและ
บริโภค ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

2. สถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาจัดทําระบบสารสนเทศการเก็บขอมูลดานความรู 
เรื่อง ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดลอม ฯลฯ และสามารถนํามาประยุกตใชในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง 
Thailand 4.0 

3. สถานศกึษามีการจัดทํานโยบายจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ การผลิต

และบริโภค สูการลดปริมาณคารบอนในโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่ํา 
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเปนหนวยงานตนแบบสํานักงานสีเขียว 
(Green Office) เพ่ือใหมีบริบทที่เปนแบบอยางเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน 

6. สถานศึกษาในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จาก 225 เขต มีนโยบาย
สงเสริมความรูและสรางจิตสํานึกและจัดการเรียนรูการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

7. สถานศกึษาตนแบบนําขยะมาใชประโยชนเพ่ือลดปริมาณขยะ จํานวน 15,000 โรงเรียน 
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมตนแบบในการนํา 3Rs มาประยุกตใชในการผลิตและบริโภค 

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จํานวน 6,000 โรงเรียน 
9. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 225 เขต มีการทํานโยบายการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 
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ตัวชี้วัด 
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู ที่ถูกตองและสรางจิตสํานึก

ดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนําไปปฏิบัติใชที่บานและชุมชน เชน การสงเสริม
อาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ 

2. สถานศึกษามีการนําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพ่ือลดปริมาณ
ขยะและมีสงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคารบอนที่โรงเรียนและชุมชน 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนําขยะมาใช
ประโยชนรวมท้ังสอดแทรกในสาระการเรียนรูที่เก่ียวของ 

4. นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรูดานการลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อเปนแหลงเรียนรู และ
ตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนไดออกไซด  
ในการดําเนินกิจกรรมประจําวันในสถานศึกษาและที่บาน และขอมูลของ Carbon Footprint  
ในรูปแบบ QR Code และ Paper less  

6. ครู มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดําเนินการจัดทํางานวิจัย
ดานการสรางสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได 

7. ครู และนักเรียนสามารถนําสื่อนวัตกรรมท่ีผานกระบวนการคิดมาประยุกตใชใน
โรงเรียนการจัดการเรียนรู และประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชุมชนไดตามแนวทาง Thailand 4.0 

8. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และ
สถานที่ใหเปนสํานักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่เอื้อ 
ตอการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน  
 
นโยบายที่ 6 ดานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
เปาประสงค 

1. สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ 
ดานการบริหารงานทั่วไป 

2. หนวยงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตองปรับเปลี่ยนใหเปนหนวยงาน
ใหมีความทันสมัย พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงาน 
ที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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3. หนวยงานทุกระดับ มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล  

4. หนวยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน 

5. หนวยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 
ตัวชี้วัด 

1. สถานศกึษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ  
2. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสํานักงานสวนกลาง ไดรับการพัฒนา 

ใหเปนหนวยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให
สถานศกึษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล 

3. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสํานักงานสวนกลาง นํานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

4. สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

5. สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

6. สถานศึกษาทุกแหงและหนวยงานในสังกัดมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ 
ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด 

7. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผู เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตางๆ  
นําไปสูการวิเคราะหเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูสูผู เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 

8. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา และสํานักงานสวนกลางมีแพลตฟอรมดิจิทัล 
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา 

9. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผนการจัด
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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สวนที่ 3 

นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิสัยทัศน   
 เปนองคกรตนแบบในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล  

บนพื้นฐานความเปนไทย 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
2. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถ 

ในการแขงขัน 
3. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนให มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษา

อยางทั่วถึง 
5. สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
6. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
: SDGs) 

7. ปรับสมดุลและสงเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและ
จัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนาสู Thailand 4.0 

เปาหมาย 
1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และ 
เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ 
ตอสังคมและผูอ่ืน ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอ่ืนๆ ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ  
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3. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง  
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ 

4. ผู เรียนที่ มีความตองการจําเปนพิ เศษ (ผู พิการ) กลุมชาติ พันธุ  กลุมผูดอยโอกาส  
และกลุมที่อยูในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศกึษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรูและ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  
และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศกึษา 
 

คานิยม 
 

 
  
 
 

 

นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีจํานวน 6 นโยบาย ดังนี้ 
นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษยและของชาต ิ
นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย 
นโยบายที่ 4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
  มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  ดานการจัดการศกึษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

   G I V E  

     ยึดมั่นธรรมาภิบาล (Good Governance) 
     สรางสรรคสิ่งใหม (Innovation Thoughts) 
     รวมใจทํางาน (Value Teamwork) 
     มีบริการเปนเลิศ (Excellent Services) 
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นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
เปาประสงค 

1. ผูเรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. ผูเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว 
ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต 
และทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตางๆ เปนตน 

4. ผูเรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพ้ืนที่
หางไกลทุรกันดาร เชน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน ไดรับการบริการ
ดานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 
ตัวชี้วัด 

1. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดม่ัน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิด 
ที่ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงคมีคุณธรรมอัตลักษณ  
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ  
อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม 

3. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตางๆ เปนตน 

4. รอยละของผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยู
ในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร เชน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการ
ดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ สอดคลองกับบริบท
ของพ้ืนท่ี 

5. จํานวนสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู เรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่ กําหนดได 
อยางมีประสิทธิภาพ 
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6. จํานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองด ี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

1. พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกที่ด ี
เปนมาตรการในการพัฒนาผู เรียนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นใน 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง 
มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยม 
ที่พึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน 
และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 
 โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี ้
 1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมิน
สถานศึกษาตามมาตรการที่กําหนด 
 1.2 สถานศึกษา  

(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามที่กําหนด 

(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มีทัศนคตทิี่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมือง
โลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ  
มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม 
โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

2. พัฒนาผูเรียนมีความใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับ
ความรุนแรง ที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ 

เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม 
รูปแบบใหมทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคาม
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ในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตางๆ เปนตน ควบคูไปกับ 
การปองกันและแกไขปญหาที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี ้
2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมิน

สถานศึกษาตามมาตรการที่กําหนด 
2.2 สถานศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบตอความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  
การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 
และภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนรูจักวิธีการปองกัน และแกไขหากไดรับผลกระทบจากภัย
ดังกลาว 

(2) มีมาตรการและแนวทางการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
(3) จัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหมีความมั่นคงปลอดภัย 
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือผูเรียน ในการแกปญหาตางๆ ไดรับ

คําปรึกษาชี้แนะและความชวยเหลืออยางทันการณ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบมนิสัย 
3. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ 
เปนมาตรการในการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนที่อยูในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ  

กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และ
เกาะแกง ไดรับการบริการดานการศกึษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี ้
3.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่สูง 
ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง และที่ดูแลหอพักนอนตามความจําเปนและ
เหมาะสมกับบริบท 

(2) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมใหสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ใหจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรัก 
ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

(3) สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา 
ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนที่สูงในถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง”  
ในรูปแบบตางๆ เชน จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดตอสื่อสารผานชองทางออนไลน  
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3.2 สถานศึกษา 
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัดและประเมินผล

ที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยู 
ในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดาร 

(2) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กที่ไมไดใชภาษาไทยในชีวิต 
ประจําวัน 

(3) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
 
นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
เปาประสงค 

1. ผูเรียนมีความเปนเลิศ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21  
2. ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใจ นําไปสูการพัฒนาทักษะ

วิชาชีพ เปนนักคิด เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร 

3. ผูเรียนไดรบัโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 
ตัวชี้วัด 

1. จํานวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูที่สอดคลองกับทักษะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21  

2. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการรูเรื่องการอาน 
(Reading Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่อง
วิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. รอยละของผูเรียนที่มีศกัยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ  
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

พัฒนาคุณภาพผู เรียนเต็มตามศักยภาพ นําไปสูความเปนเลิศดานวิชาการตาม
ความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.1 ศึกษาวิเคราะห วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแวว

จากหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน  
1.2 สงเสริมสนับสนุนใหมีการดําเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนว 
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ใหผูเรียนคนหาตนเอง นําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมที่จะพัฒนาตอยอดไปสูความเปน
เลิศดานทักษะอาชีพที่ตรงตามความตองการและความถนัดของผูเรียน 

1.3 ศึกษา วิเคราะหความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต
จํานวนงบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผูเรียนอยางเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการ
จัดสรร วิธีการดานระบบบัญชี การเบิกจาย และการติดตาม ตรวจสอบ เปนตน เพ่ือกระจาย
อํานาจใหสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ 

1.4 สงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรม  
เพ่ิมศักยภาพผูเรียนตามความถนัด ความสนใจ และความตองการพัฒนา ทั้งดานวิชาการ  
ดานอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแตระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด 
ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

1.5  กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา พรอมทั้งรายงานผล 
การดําเนินงานตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหนวยงานทีเ่ก่ียวของ 

2. สถานศึกษา  
2.1 ดําเนินการวัดแววผูเรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพ 

และความถนัด โดยจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เชน การจัดการ
เรียนรูตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรูเชิงบูรณา
การแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education : STEM Education) เปนตน โดยสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน
ใหเรียนรูดวยตนเองผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณของสถานศึกษาใหมุงเนนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมี
ความเปนเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเรียน และจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ใหเปนคนที่สมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ 

2.3  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

2.4 สงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู ใหแกผู เรียนโดยเนนการจัดการเรียนรู ใหแกผู เรียน 
เปนรายบุคคลตามความตองการ และความถนัดของผูเรียน 

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนมีความเปนเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอยางนอย 1 ภาษา 
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2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผูเรียน โดยมุงเนนการวัดประเมิน
ตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดใหมีการวัดประเมินจากสวนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 

2.7 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หนวยงานที่เก่ียวของ  
 
นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
เปาประสงค 

1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนา 
ที่สอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาของประเทศ  

2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ 
ที่สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผน
ชีวิต ที่เหมาะสมในแตละชวงวัยและนําไปปฏิบัติได 

3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา มีทักษะ

อาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ   
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะ 

ที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ 
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะ 

การเรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู 
7. ครู มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเปนแบบอยางดานคุณธรรม

และจริยธรรม 
ตัวชี้วัด 

1. ผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
2. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

(O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปการศกึษาที่ผานมา  
3. รอยละผูเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีทักษะ 

การเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัด และความตองการของตนเอง  
มีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงิน 
ที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 



    
 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563     

หนา 55 
 

4. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปน 
พหุวัฒนธรรม 

5. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ 

6. ครู  มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู สอน” เปน  “Coach” ผู ใหคํ าปรึกษา
ขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู 
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

1. พัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา 
เปนมาตรการสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางใหเปนหลักสูตรเชิงสมรรถนะ 

สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 เอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล 
อยางเหมาะสมทุกดานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีทักษะสื่อสาร
ภาษาไทย   

มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
1.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาเพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทั้ง 4 ดาน 
(รางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญา) สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 

(2) สงเสริมใหครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู  “ครูผูสอน” เปน “Coach” 
ผูอํานวยการการเรียนรู ผู ใหคําปรึกษา หรือใหขอเสนอแนะการเรียนรู และปรับระบบการวัด 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตร 

1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง 
เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู
ใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและบริบทของพ้ืนท่ี 

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียนระดับมัธยมศึกษา 
2.1 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศกึษา 
ผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 

และสติปญญา มีวินัย มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห 
มีทักษะดานภาษาไทยเพื่อใชในการเรียนรู  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3  
มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี ไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและ 
การมีงานทํา นําไปสูการมีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ มีความยืดหยุน
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ทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐาน
ในการดํารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี ้
2.3.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

(1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู เรียน 
ใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา  
มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม 
ใหมีคุณลักษณะ 
 - เปนไปตามหลักสูตร  
 - มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  
 - มีทักษะทางดานภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา 
ที่ 3 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
 - มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
 - มีความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือ 
ในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 - มีทักษะทางดานภาษาไทย เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัย
รักการอาน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3      

(2) ประสานการดําเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 วิเคราะหผลการประเมินเพ่ือเปนฐาน
การพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 

(3) สงเสริม สนับสนุน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึง 
การวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติ
ได 

(4) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรู
ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ 

(5) จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผูเรียนที่มีความรูและ
ทักษะดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
ในอนาคต รวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ 

(6) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศกึษา 
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2.2 สถานศึกษา    
(1) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรยีนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง

(Active Learning) 
(2) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น

(Independent Study : IS) 
(3) สงเสริม สนับสนุนครูใหจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรู

และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชน 
   - ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม 
   - ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลย ี
   - ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา 
   - ความรูและทักษะในดานศิลปะ 
   - ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ 

(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด 
นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา 
การออกกําลังกายและสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะ 
ที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สามารถวางแผนการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพไดตามความถนัด ความตองการ และความสนใจ
ของตนเอง 

(5) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL)  

(6) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หนวยงานที่เก่ียวของ 

3. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชสนับสนุนการเรียนรูใหแกผูเรียน 
เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนา

วิธีการเรียนรูของตนเอง ตามความตองการ และความถนัด ของผูเรียนสามารถสรางสงัคมฐานความรู 
(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี ้
3.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(1) จัดหา พัฒนา ขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตางๆ 
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กําหนด 
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(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรูผ านระบบดิจิทั ล (Digital Learning Platform)  
เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 

(3) สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีอุปกรณดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเปน
เครื่องมือในการเขาถึงองคความรู และการเรียนรูผานระบบดิจิทัล อยางเหมาะสมตามวัย 

(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล  

3.2 สถานศึกษา 
(1) ประยุกตใชขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตางๆ หนังสือ

แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กําหนด 
(2) จัดการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนอง 

ตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 
(3) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผาน 

การเรียนรูผานระบบดิจิทัล 
4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนัก 

ถึงความสําคัญในอาชีพและหนาที่ของตน โดยพัฒนาใหเปนครูยุคใหม ปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” 
เปน “Coach” หรือ “ผู อํานวยการการเรียนรู” ปรับวิธีสอน ใหเด็กสามารถแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู และทํากิจกรรมในชั้นเรียน ทําหนาที่กระตุนสรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรู
และวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรม และสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน  
มีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี ้
(1) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหครู ศึกษาวิเคราะห ความตองการ

จําเปนในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบ
วงจร 

(2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดใหมีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนา
ครูที่เชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 

(3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบัน
คุรุพัฒนา หรือหนวยงานอื่นๆ จัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหตรงตาม
ความตองการและความขาดแคลน 
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(4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
วางแผนและเขารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กําหนดที่ เชื่อมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ  
(Career Path) 

(5) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

(6) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ใหมีความรูทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 สอดคลองกับภารกิจและหนาที่ของตน 

(7) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม พัฒนา และยกระดับความรูภาษาอังกฤษ
ของครูที่ สอนภาษาอังกฤษ โดยใช ระดับการพัฒนาทางด านภาษา (Common European 
Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด 

(8) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูใหสามารถออกแบบการเรียนรู 
การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับการวัดประเมินผลที่ เนนทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order 
Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

(9) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะ 
ในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความแตกตาง (Differentiated Instruction) 

(10) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะ 
ในการสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order 
Thinking) 

(11) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครู ใหมีความรูความสามารถ
จัดการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(12) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู
สําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพ
และประเภทของความพิการ 

(13) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพัฒนาตนเองผานระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training 

(14) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน
ประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความมุงหมาย 
และหลักการจัดการศึกษาขอกําหนดดานคณุภาพ และแผนการศกึษาแหงชาติ 

(15) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
มาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแตการจัดทํา



    
 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563     

หนา 60 
 

ฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี ้

1)  พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผานระบบดิจิทัล เพ่ือใชในการพัฒนาผูบริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศกึษาทุกประเภททั้งระบบ 

2)  พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เชน 
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ และ
ผูเรียนที่มีความแตกตาง เปนตน 

3)  สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องผานระบบดิจิทัล 

4)  พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

5)  พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร 
(Coding) 
 
นโยบายท่ี 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
เปาประสงค 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable De      velopment) 

2. สถานศึกษากับองคกรปกครองทองถิ่น ภาคเอกชน และหนวยงานที่เก่ียวของ 
ในระดับพื้นที่ รวมมือในการจัดการศึกษา 

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที ่
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับ

สภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และ
ที่ตั้งของสถานศึกษา 

5. งบประมาณเพ่ือเปนคาใชจาย และงบลงทุนแกสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพ่ือ 
ใหสถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

6. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือใหผูเรียนไดมีโอกาส
เขาถึงบริการดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกันสิทธ ิ
การไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 
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ตัวชี้วัด 
1. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน 
2. ผูเรียนทุกคนไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับ

สภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ของสถานศึกษา และความตองการจําเปนพิเศษสําหรับผูพิการ 

3. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช
เปนเครื่องมือในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ 

4. ครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช 
เปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน 

5. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบท ดานประเภท ขนาด 
และพ้ืนที ่

6. สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนว 
ที่มีประสิทธิภาพ 

8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการวางแผน
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

1. สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงานที่เก่ียวของ 
ในการจัดการศกึษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที ่

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
 1.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

(1) สงเสริม สนับสนุนใหมีความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน 
หนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนการกํากับ ติดตาม 
และประเมินผล 

(2) จัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงขอมูล ศึกษา 
วิเคราะห เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน 

 1.2 สถานศึกษา 
(1) รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี หนวยงานที่ เก่ียวของ และภาคเอกชน  

วางแผนการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีรับผิดชอบ 
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(2) รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน เอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ระดับพ้ืนที่ จัดทําแผนการรับนักเรียน 

(3) รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนไดเขาถึง
บริการการเรียนรูไดอยางทั่วถึงครบถวน 

2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัด ใหมีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนท่ี 
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

 (1) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาใหมีคุณภาพในดานตางๆ  
เชน 1) มาตรฐานดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 2) มาตรฐานดานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 3) มาตรฐานดานระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) มาตรฐานดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล Digital Technology เปนตน การกําหนดมาตรฐานสถานศึกษาดานตางๆ ดังกลาวใหพิจารณา
ตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เปนสําคัญ 

(2) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตําบล 
ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ใหมีคุณภาพ และ 
ตามมาตรฐานที่กําหนด โดยเนนสถานศึกษาระดับตําบล โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่หางไกล และ
โรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  

(3) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนทุกกลุม และสถานศึกษาทุกประเภท อยางเหมาะสม 
และเพียงพอ  

เปนมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา และสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงการบริการการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพ่ือใหเด็กระดับมัธยมศึกษาทุกคนอยางเพียงพอ  
และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร  
สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพ่ือชวยเหลือผูขาดแคลน
ทุนทรัพย จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษใหเหมาะสมสอดคลอง 
กับความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ และจัดสรร
งบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศกึษาอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี ้
 (1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห ความเหมาะสมของงบประมาณ 

ในการสนับสนุนใหกับผูเรยีน และสถานศึกษา อยางเหมาะสม และเพียงพอ สอดคลองกับสถานภาพ
และพ้ืนที ่
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(2) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําแผน
งบประมาณการศึกษาอยางอิสระ โดยรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของในพ้ืนที่ประกอบ 
การจัดทําแผนงบประมาณกอนเสนอหนวยงานตนสังกัด 

(3) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาค
ทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณใหเด็กวัยเรียนกลุมขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา 

(4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนงบประมาณ และติดตาม กํากับการใชจายงบประมาณของ
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใส 

4. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เปนเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน 

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี ้
(1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหสถานศกึษามีระบบโครงขาย

สื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 
(2) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร 

และอุปกรณที่ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital Literacy) แกผูเรียน 
(3) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนา

หองเรียนใหเปนหองเรียนที่ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการ
เรียนรูแกผูเรียน 

(4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) 
สําหรับผูเรียนมัธยมศึกษาอยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองนําไปสู
การสรางการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

(5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) 
และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สําหรับครูอยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือ 
ในการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(6) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาใชเทคโนโลยี
การเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน (Distance Learning Technology: DLT) 
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นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
เปาประสงค 

1. สถานศึกษา นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึกดานการผลิต
และบริโภค ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

2. สถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาจัดทําระบบสารสนเทศการเก็บขอมูลดานความรู 
เรื่อง ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอม ฯลฯ และสามารถนํามาประยุกตใชในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง 
Thailand 4.0 

3. สถานศึกษามีการจัดทํานโยบายจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ การผลิต

และบริโภค สูการลดปริมาณคารบอนในโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่ํา 
5. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนา

เปนหนวยงานตนแบบสํานักงานสีเขียว (Green Office) เพ่ือใหมีบริบทที่เปนแบบอยางเอื้อหรือ
สนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน 

6. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายสงเสริมความรูและสรางจิตสํานึกและจัดการเรียนรู
การผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

7. สถานศึกษานําขยะมาใชประโยชนเพ่ือลดปริมาณขยะ  
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมตนแบบในการนํา 3Rs มาประยุกตใชในการผลิตและบริโภค

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
9. การทํานโยบายการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัด 
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู ที่ถูกตองและสรางจิตสํานึก

ดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนําไปปฏิบัติใชที่บานและชุมชน เชน การสงเสริม
อาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ 

2. สถานศึกษามีการนําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ 
และมีสงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคารบอนที่โรงเรียนและชุมชน 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนําขยะมาใช
ประโยชนรวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรูที่เก่ียวของ 

4. นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรูดานการลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนแหลงเรียนรู  
และตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
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5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนไดออกไซด 
ในการดําเนินกิจกรรมประจําวันในสถานศึกษาและที่บาน และขอมูลของ Carbon Footprint  
ในรูปแบบ QR Code และ Paper less  

6. ครู มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดําเนินการจัดทํา
งานวิจัยดานการสรางสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได 

7. ครู และนักเรียนสามารถนําสื่อนวัตกรรมท่ีผานกระบวนการคิดมาประยุกตใช 
ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู และประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชุมชนไดตามแนวทาง 
Thailand 4.0 

8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และ
สถานที่ใหเปนสํานักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน  
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

1. จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดําเนินทางการใหองคความรูและ 
สรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2. จัดทําคูมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR Code และสื่อระบบ Multimedia 
และอ่ืนๆ 

3. จัดทําเกณฑการประกวดโรงเรียนคารบอนต่ําและชุมชนคารบอนต่ําและพัฒนา
วิทยากรใหความรู เรื่อง วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) สูสังคมคารบอนต่ํา 

4. พัฒนาวิเคราะหแผนการจัดการเรียนและจัดทําหนวยการเรียนรูในเรื่องการผลิต 
และบริโภคท่ีเปนกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศการเก็บขอมูลการลดกาซที่ มีผลตอปรากฏการณภาวะเรือนกระจก เชน คารบอน 
ไดออกไซด ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปลอยคารบอนไดออกไซดในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน Carbon Emission/Carbon Footprint ในสถานศึกษาสูชุมชน 

5. พัฒนาตอยอดและขยายผลการเรียนรูลดใชพลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

6. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการใหความรูและแนวทางการจัดการเรียนรู กิจกรรม 
เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

7. จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือดําเนินการตอยอดขยายความรูและ 
สรางเครือขายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมตอหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
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8. สนับสนุน สงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงคใหมีการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและยกระดับสํานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาดานการบริหารจัดการสํานักงาน
สีเขียวและสถานศกึษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Office) 

9. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานํารองขยายผล สงสถานศึกษาตนแบบดานการพัฒนา 
ดานการผลิต และบริโภค ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมท้ังระบบ เชน การเลือกซื้อผลิตภัณฑเบอร 5 
และผลิตภัณฑที่มีฉลากและสัญลักษณเบอร 5 เพ่ือลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณ
ขยะในสํานักงานและสถานศกึษา 

10. สงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรูและแผนการจัดการ
เรียนรูเรื่องการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

11. ขยายผลผานระบบ DLTV สงเสริมความรูเรื่อง การผลิตและบริโภคที่เปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอมตอความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสูสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดลอมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและฉลากท่ีแสดง
สัญลักษณท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

12. พัฒนานวัตกรรมโดยใชกระบวนการ PLC และ Decision – Making การนําขยะ
มาใชประโยชนในรูปแบบผลิตภัณฑและพลังงานและลดประมาณขยะ การบําบัดน้ําเสีย ลดการเผา 
และลดการใชสารเคมี สูโรงเรียนปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

13. จัดทําระบบนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลนและ
นิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกขอมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนําเสนอผลงาน 
และมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธและจัดพิมพ เว็บไซตผลงานเพ่ือเผยแพรและเปน
ตนแบบ สรุปผลรายงาน 
 
นโยบายที่ 6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
เปาประสงค 

1. สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ
ดานการบริหารงานทั่วไป 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตองปรับเปลี่ยนใหเปนหนวยงานใหมีความทันสมัย 
พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาท่ี
สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 



    
 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563     

หนา 67 
 

3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดมีกระบวนการ และการวิธี
งบประมาณ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  

5. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดพัฒนานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนอยางเปนระบบ 
ตัวชี้วัด 

1. สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ  
2. สถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไดรับการพัฒนาใหเปนหนวยงาน 

ที่มีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 
อยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล 

3. สถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานํานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

4. สถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

5. สถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผานการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : 
ITA) 

6. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ ผูเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด 

7. สถานศึกษาในสังกัดมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตางๆ 
นําไปสูการวิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 

8. สถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
เพ่ือสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศกึษา 

9. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผนการจัด
การศกึษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 
1. ใหสถานศึกษา หรือ กลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
เปนมาตรการกระจายอํานาจใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระ 

ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ  
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป โดยดําเนินการเปนรายสถานศึกษาหรือ 
กลุมสถานศึกษา อาจดําเนินการเปนรายดานหรือทุกดานได 

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี ้
(1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห หลักเกณฑ รูปแบบ หนาที่ 

อํานาจ และโครงสรางการกํากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา 
(2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห หนาที่และอํานาจ องคประกอบ 

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ 
คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุมสถานศึกษา โดยใหคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล
และความเปนอิสระของสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษา ใหมีความหลากหลายและความแตกตาง 
ของสถานศึกษารวมถึงความตองการและขอจํากัดของแตละพ้ืนที่ 

(3) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส งเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา หรือกลุม
สถานศึกษาจัดหาเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติหนาที่สนับสนุนงานดานธุรการ ดานการเงิน การบัญชีและพัสด ุ
และดานบริหารงานบุคคล เพ่ือมิใหงานดังกลาวเปนภาระที่เกินสมควรแกครู ผูปฏิบัติหนาที่การจัด 
การเรียนรูใหแกผูเรียน 

(4) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ  
ขอปฏิบัติใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระ 
ในการบริหารและจัดการศึกษา 
 (5) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการและดําเนินการสงเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษาใหมีความเปนอิสระในการบริหาร 
จัดการศึกษา 
 (6) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็กมีระบบ 
การบริหารจัดการท่ีหลากหลาย เชน การบริหารจัดการแบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ
คละชั้น เปนตน 
 (7) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกระดบัสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต
ของทุกคนในชุมชน เปนศูนยกลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
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 (8) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชใน 
การวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและ
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
 (9) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหมีการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ 
และพัฒนารูปแบบระบบการบริหารจัดการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาใหสถานศึกษามีอิสระ 
ในการบริหารจัดการศึกษา 
 (10) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดอบรม พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณสมบัติ 
สมรรถนะ และความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาท่ี 
  (11) สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจใหอยางเปนอิสระ 
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ  
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป โดยดําเนินการเปนรายสถานศึกษาหรือ 
กลุมสถานศกึษา อาจดําเนินการเปนรายดานหรือทุกดานได 
 (12) สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

2. พัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เปนหนวยงานมีความทันสมัยอยางมีประสิทธิภาพ 
เปนมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ใหเปนหนวยงานที่ ทันสมัย พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา  
มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เปนหนวยงาน
ที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
(1) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง และพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา ใหเปนหนวยงาน

ที่ทันสมัย มีหนาที่ สนับสนุน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษาเพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(2) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใชระบบการบริหารจัดการที่
มุงเนนคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

(3) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานํานวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารงาน 

(4) สงเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน (Area - based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” 
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(5) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
(6) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน

เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต 
กลุมโรงเรียน ฯลฯ 

(7) สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ
และมีสวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศกึษา 

(8) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศกึษา
3. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทํางานที่เปน

ดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิ ทัล (Digital Technology) มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ  (Big Data 
Technology) เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลดานตางๆ ตั้งแตขอมูลผู เรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา 
ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีจําเปนมาวิเคราะหเพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู 
เพ่ือพัฒนาผู เรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล 
(Digital Platform) ระบบบริหารงานสํานักงาน เชน ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี 
ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เปนตน เพ่ือเจาหนาที่สามารถใชในการปฏิบัติงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
เชื่อมโยงกันทั้งองคกร โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี ้

(1) ศึกษา วิเคราะห นํา Big Data Technology มาใชในการเชื่อมโยงขอมูลของนักเรียน
ในฐานขอมูลตางๆ เพื่อนํามาวิเคราะห คุณภาพของผูเรียนในมิติตางๆ 

(2) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา
เพ่ือแลกเปลี่ยนและบูรณาการขอมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเปนระบบกลางสําหรับใช
ในการพิสูจนยืนยันตัวตนและรองรับการทํางานรวมกับแพลตฟอรมดิจิทัลตางๆ 

(3) พัฒนาแพลตฟอรมดิ จิทัล (Digital Platform) ดานการเรียนรูของผูเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษา ดานการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือใหสอดคลองกับ
ความกาวหนาในอาชีพ ตลอดจนพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไปสูการพัฒนาฐานขอมูลประชากรดานการศึกษาของประเทศ 
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สวนที่  4 

รายละเอียดโครงการและงบประมาณ 

การจัดสรรงบประมาณ  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วางแผนการใชจายงบประมาณเพ่ือใช 

ในการบริหารจัดการสํานักงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และเพ่ือใหการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจ ตามนโยบายบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และของกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพื่ อนําแผนปฏิบัติ ราชการมาใช เปนแนวทางขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิ บัต ิ
อยางเปนรูปธรรม ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยดําเนินการในรูปแบบ 
ขององคคณะบุคคลในการพิจารณากลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม จึงไดมีการกําหนดงบประมาณ 
เพ่ือดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 
 1. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เปนคาใชจายในการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
(งบประจําสํานักงานฯ) จํานวน 3,000,000 บาท ดังมีรายละเอียดตามตาราง 
  

ที่ งานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  

1 คาจางอัตราจางชั่วคราว  908,400 
2 คาสาธารณูปโภค 1,067,394 
3 คาใชจายไปราชการ(เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ) 285,000 
4 คาวัสดุสํานักงาน 260,000 
5 คาซอมครุภัณฑ ยานพาหนะ 150,000 
6 คาน้ํามันเชื้อเพลิง 329,206 

รวมทั้งสิ้น 3,000,000 

 
2. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เพ่ือเพิ่มประสิทธภิาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 
โดยคํานึงถึงศักยภาพของเขตพ้ืนที่ โดยอาศัยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและการบูรณาการใน
การใชทรัพยากรรวมกันอยางเปนรูปธรรม เพ่ือสงเสริมคุณภาพและศักยภาพของผูเรียน ใหมีทักษะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก สงเสริมกิจกรรมสรางทักษะอาชีพ 
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เพ่ือการมีงานทําในอนาคต และใหมีความเขมแข็งเพ่ือเขาสูประชาคมอาเชียน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ผูสอนใหสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแกไขปญหาตามบริบทของพ้ืนที่ พรอมผลักดันแผนการดําเนินงานไปสูการปฏิบัติใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่ตอบสนองและสอดคลองกับจุดเนนและนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 4,752,000 บาท โดยสรุปเปนโครงการ/กิจกรรม ที่จําแนกตามนโยบาย 
6 นโยบาย ดังนี้ 
 
สรุปโครงการ/กิจกรรม  จําแนกตามนโยบาย  

นโยบาย 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณที่ใช 

สพม.39 สพฐ. งบอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 

1. ดานการจัดการศึกษาเพ่ือ 
ความมั่นคงของมนุษยและของชาต ิ

8 225,000 571,000 - 796,000 

2. ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ 

5 536,000 - - 536,000 

3. ดานการพัฒนาและสรางเสริม
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 

7 783,000 - - 783,000 

4. ดานการสรางโอกาสในการเขาถึง
บริการการศึกษาที่มีคณุภาพ 
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา 

5 76,000 150,000 15,000 241,000 

5. ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2 42,500 - - 42,500 

6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา 

13 1,953,500 400,000 - 2,353,500 

รวมทั้งสิ้น 40 3,616,000 1,121,000 15,000 4,752,000 
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หนา 73 
 

นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษยและของชาต ิ(หนา 81) 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ใช กลุมงาน – 

ผูรับผดิชอบ สพม.39 สพฐ. งบอื่นๆ 

1 โครงการยกระดับกิจกรรมนักเรียน : ลูกเสือ  
ยุวกาชาด ในสถานศึกษา (หนา 82) 

55,000 - - สงเสริม - โชติกา 

2 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสําหรับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
(หนา 87) 

75,000 - - พัฒนา - สุรศักดิ ์

3 โครงการพัฒนาคณุธรรมนําบรรพชาสราง
พลังปญญาลดปญหาสังคม (หนา 91) 

5,000 - - สงเสริม - ชวนชม 

4 โครงการพัฒนาคณุภาพโรงเรียนคณุธรรม 
(หนา 95) 

10,000 - - นิเทศ - กัญญาณัฐ 

5 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ
และอบายมุขในสถานศึกษา (หนา 98) 

- 571,000 - สงเสริม - เปรมฤด ี

6 โครงการสงเสริมโอกาสทางการศกึษาของ
นักเรียน (หนา 104)  

5,000 - - สงเสริม – ภัทรโรบล 

7 โครงการพัฒนาคณุภาพโรงเรยีน ผูเรยีน
ดานคุณธรรม จริยธรรมและนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หนา 107) 

35,000 - - นิเทศ – วราภรณ 

8 โครงการสงเสริมพัฒนาหองเรยีนนาอยูการ
เรียนรูกาวไกล (หนา 111) 

40,000 - - สงเสริม – ภัทรโรบล 

                         รวมทั้งสิ้น 225,000 571,000 -  
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หนา 74 
 

นโยบายที่ 2  ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขนัของประเทศ (หนา 115) 
 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณทีใ่ช กลุมงาน – 

ผูรับผิดชอบ สพม.39 สพฐ. งบอื่นๆ 

1 โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาและ
การจัดการเรยีนรูเชิงรุก (Active Learning)  
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและ
ทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ใหผูเรยีน
พรอมเปนพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 
(หนา 116) 

50,000 - - นิเทศ - มาราศร ี

2 โครงการพัฒนาความสามารถครูในดานการ
สรางขอสอบวัดสมรรถนะการรูเรือ่ง 
(Literacy) ตามแนวการประเมิน PISA 
(หนา 124) 

20,000 - - นิเทศ - รัญญาภัทร 

3 โครงการสงเสริมนสัิยรักการอานกจิกรรม
หองสมุด และการเรียนรูเรื่องการอานตาม
แนวทาง PISA (หนา 128) 

50,000 - - นิเทศ - สมเจตน 

4 โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปะ 
หัตกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียนปการศึกษา 2562 (หนา 132) 

216,000 - - สงเสริม - ชวนชม 

5 โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปะ 
หัตกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียนปการศึกษา 2563 (หนา 136) 

200,000 - - สงเสริม - ชวนชม 

                         รวมทั้งสิ้น 536,000 - -  
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หนา 75 
 

นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย (หนา 141) 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ใช กลุมงาน – 

ผูรับผดิชอบ สพม.39 สพฐ. งบอื่นๆ 

1 โครงการการจัดสอบ Pre O-NET  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 
(หนา 142) 

33,000 - - นิเทศ - อิทธิพงษ 

2 ยกระดับคุณภาพผูเรียนเพ่ือการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน  
(O-NET) โดยใชกระบวนการนิเทศ 
แบบมีสวนรวม และการประยุกตใชโมเดล
โครงสรางความสามารถทางการเรยีนรู   
ปการศึกษา 2563 (หนา 147) 

20,000 - - นิเทศ - อิทธิพงษ 

3 โครงการจดัการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนสูทักษะอาชพีและ 
การมีงานทํา (หนา 156) 

20,000 - - นิเทศ - สมเจตน 

4 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรูสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) (หนา 161) 

25,000 - - นิเทศ - รัญญาภัทร 

5 โครงการพัฒนาคณุภาพการจัดการเรียน
การสอนภาษาองักฤษ และ
ภาษาตางประเทศท่ีสอง เพ่ือการสื่อสารสู
สากล (หนา 165) 

65,000 - - นิเทศ - วีรยา, 
ณภัทร 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบคุลากร
ทางการศึกษา (หนา 169) 

600,000 - - พัฒนา - สุรศักดิ ์

7 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดวยกระบวนการสรางชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) (หนา 178) 

20,000 - - พัฒนา - มาราศร ี

                         รวมทั้งสิ้น 783,000 - -  
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หนา 76 
 

นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ 
ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา (หนา 185) 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ใช กลุมงาน – 

ผูรับผดิชอบ สพม.39 สพฐ. งบอื่นๆ 

1 โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
(หนา 186) 

40,000 - - นิเทศ - กฤษฎา 

2 โครงการพัฒนาคณุภาพการจดัการเรียนรวม 
และขยายผลการดาํเนินงาน (หนา 195) 

10,000 - - นิเทศ - กัญญาณัฐ 

3 โครงการพัฒนาทักษะการใชสื่อและ
เทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือสงเสรมิการเรียนรูสู
การเปนพลเมืองดิจิทัล (Technology 
Enhanced Learning for Digital 
Citizenship) (หนา 198) 

20,000 - - นิเทศ - วีรยา, 
ณภัทร 

4 โครงการเพิม่และกระจายโอกาสให
ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (หนา 203) 

6,000 10,000 - สงเสริม - ชวนชม 

5 โครงการยกระดับคุณภาพการดูแล
ชวยเหลือและคุมครองนักเรียน (หนา 207) 

- 140,000 15,000 สงเสริม - เปรมฤด ี

                         รวมทั้งสิ้น 76,000 150,000 15,000  

 
นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (หนา 213) 
 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณทีใ่ช กลุมงาน – 

ผูรับผิดชอบ สพม.39 สพฐ. งบอื่นๆ 

1 โครงการสงเสริมสถานศึกษาปลอดขยะและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (หนา 214) 

30,000 - - สงเสริม - ภัทรโรบล 

2 โครงการสงเสริม พัฒนาสํานักงาน และ
สถานศึกษาสเีขียว (Green office) เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม (หนา 219) 

12,500 - - อํานวยการ - จิรกร                       

                         รวมทั้งสิ้น 42,500 - -  
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หนา 77 
 

นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (หนา 223) 
 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณทีใ่ช กลุมงาน – 

ผูรับผิดชอบ สพม.39 สพฐ. งบอื่นๆ 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
อัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและการสรรหาบุคลากร
ทดแทนอัตรากําลังในสถานศึกษา 
ที่ขาดแคลน (หนา 224) 

200,000 - - บุคคล -  
เตือนใจ, วิภา, 

กาญจนา    

2 โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการงานดานการเงนิ บัญชี  
การพัสดุ เพ่ือปองกันการทุจริต 
ในการปฏิบัตริาชการ (หนา 234) 

75,000 - - การเงิน -  
อรุณประไพ   

3 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพ คุณภาพ 
มาตรฐานการปฏิบัติราชการและบริหาร
จัดการศึกษา (หนา 239) 

202,000 - - อํานวยการ -  
จิรกร   

4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิาร
จัดการแผนปฏิบตัริาชการ งบประมาณ 
และการรายงานผลการดําเนินงานของ 
สพท. (หนา 248) 

130,000 - - แผน - อรสิณยีาพ  

5 โครงการเชิดชูเกียรติขาราชการครแูละ
บุคลากรทางการศกึษา (หนา 253) 

126,500 - - บุคคล - สุภรีย   

6 โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการศึกษา (หนา 257) 

510,000 - - นิเทศ - วราภรณ 

7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและขับเคลื่อน
การบริหารการจัดการศกึษาของ สพท. 
และสถานศึกษา (หนา 260) 

400,000 - - แผน – สินีนาถ          

8 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ภายในของ สพม.39 (หนา 264) 

50,000 - - ตสน. - สุวณ,ี
จารุนันท 

9 โครงการประเมินคณุธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงาน ITA (หนา 267) 

- 400,000 - อํานวยการ -  
ธันยรดา 

10 โครงการเสรมิสรางประสิทธิภาพดานวินัย
สําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (หนา 274)   

40,000 - - กฎหมาย - ธีระ 
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หนา 78 
 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณทีใ่ช กลุมงาน – 

ผูรับผิดชอบ สพม.39 สพฐ. งบอื่นๆ 

11 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร (หนา 278) 

80,000 - - ICT - คณิน 

12 โครงการสงเสริมการดําเนินงาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา (หนา 284) 

50,000 - - นิเทศ - ทิพวรรณ 

13 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการ
แผนงานและงบประมาณขององคกรที่มี
ประสิทธภิาพ (หนา 288) 

90,000 - - แผน - อรสิณยีาพ          

                         รวมทั้งสิ้น 1,953,500 400,000 -  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
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หนา 81 
  
 

 

 

นโยบายที่ 1 

ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย 
และของชาต ิ

 
ประกอบดวย 

 
1. โครงการยกระดับกิจกรรมนักเรียน : ลูกเสือ ยุวกาชาด ในสถานศึกษา (หนา 82) 
2. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(หนา 87) 
3. โครงการพัฒนาคุณธรรมนําบรรพชาสรางพลังปญญาลดปญหาสังคม (หนา 91) 
4. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม (หนา 95) 
5. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา (หนา 98) 
6. โครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน (หนา 104)  
7. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรมและนอมนํา 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หนา 107) 
8. โครงการสงเสริมพัฒนาหองเรียนนาอยูการเรียนรูกาวไกล (หนา 111) 

 



แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563     

หนา 82 

โครงการ        ยกระดับคุณภาพกิจกรรมนักเรียน : ลูกเสือ ยุวกาชาด ในสถานศึกษา 
นโยบาย สพฐ. ที่ 1 ดานการจัดการเพ่ือความมั่นคงของมนุษยและของชาติ 
ตัวชี้วัด สพฐ. ขอที่ 1 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก

ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
เปนประมุข 

และนโยบาย สพฐ. ที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
ตัวชี้วัด สพฐ. ขอที่ 5 ผูเรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยู

ในสังคมไดอยางมีความสุข มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม 

ลักษณะโครงการ ใหม 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางโชติกา กุลจู/กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสท่ี 2 - 3 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลัก

วาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน คํานึงถึง 
ความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญกับปญหา สถานการณ
ปจจุบัน และการประยุกตความรูมาใชในการปองกันแกปญหาและเรียนรูจากประสบการณจริง  
ซึ่งในการนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี กอใหเกิดทั้งผลดีและผลเสีย
ตอการดําเนินชีวิตในปจจุบันของบุคคล ทําใหเกิดความยุงยาก ซับซอนมากยิ่งข้ึน จําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตใหสามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางมีคุณคามีศักดิ์ศรี และมีความสุข  
ประกอบกับรัฐบาล และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีนโยบายในการสราง
คานิยมของคนไทย 12 ประการ ซึ่งเปนคานิยมท่ีสอดคลองในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน 8 ประการ และกิจกรรมท่ีจะ
สนองตอบนโยบายในการสรางคานิยมของคนไทย 12 ประการ คือ กิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเปนกิจกรรม 
ที่มุงพัฒนาเยาวชนใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ชวยสรางสรรคสังคมใหมีความเจริญกาวหนา 
อีกทั้งกิจกรรมลูกเสือยังเปนกิจกรรมที่จัดข้ึนในสถานศึกษา ซึ่งจะเปนแนวทางในการชวยแกปญหา 
ที่เก่ียวของกับเด็กและเยาวชนได  
  



แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563     

หนา 83 

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 8 คณะลูกเสือแหงชาต ิ
มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้ งกาย สติปญญา จิตใจ และศีลธรรม ให เปนพลเมืองดี   
มีความรับผิดชอบ และชวยสรางสรรคสังคมใหเกิดความสามัคคีและมีความเจริญกาวหนา ทั้งนี้  
เพ่ือความสงบสุข และความม่ันคงของประเทศชาติ ใหมีนิสัยในการสังเกต จดจําเชื่อฟง และพ่ึงตนเอง  
ใหซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ใหรูจักบําเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน ใหรูจัก
ทําการฝมือ และฝกฝนกิจกรรมตางๆ ตามความเหมาะสมและใหรูจักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี 
วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดใหมีสาระการเรียนรู 8 กลุม และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีจัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุงเนนเพ่ิมเติม
จากกิจกรรมที่ไดจัดใหผูเรียนตามกลุมสาระทั้ง 8 กลุม การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม
รวมกับผู อ่ืนอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่ เลือกดวยตนเอง ตามความถนัด และความสนใจ 
อยางแทจริง การพัฒนาที่สําคัญ เปนการพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน  
ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม ใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ 
ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม และประเทศชาต ิ

จากผลการดําเนินกิจกรรมนักเรียน(ลูกเสือ ยุวกาชาด) ที่ผานมายังไมมีความกาวหนาและ
ประสบความสําเร็จเทาที่ควรเนื่องจากหลายปจจัย อาทิ   

1. ดานกิจกรรมของลูกเสือ ไมมีความโดดเดนและไมเปนที่นิยม  
2. ดานหลักสูตร ผูบริหารบางโรงเรียนไมเล็งเห็นถึงความจําเปน ละเลย ขาดการกํากับครู

ผูรับผิดชอบใหดําเนินการสอนตามคูมือการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะลูกเสือสามัญรุนใหญ 
อยางจริงจัง (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดสงใหกับทกุโรงเรียนเรียบรอยแลว) 

3. ดานบุคลากร  
3.1  ผูบริหารบางโรงเรียนยังไมใหความสําคัญงานลูกเสืออยางจริงจัง ทําใหงานลูกเสือ

ไมตอเนื่องและยั่งยืน  
3.2  บุคลากรลูกเสือในโรงเรียนมีการโยกยาย เนื่องจากเปนขาราชการครูที่มีอายุนอย

ที่มาบรรจุใหมจะไดรับมอบหมายใหทํางานลูกเสือทําใหในระยะเวลาที่รับผิดชอบงานลูกเสือ 
อยูไมเต็มใจรับการพัฒนา เมื่อไดยายไปที่อื่นไมมีการสงมอบงานใหกับผูรับผิดชอบใหม ทําให 
ขาดความตอเนื่อง และไมมีฐานขอมูลรองรับที่เปนระบบ เพ่ือเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 
มาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด 
ในสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากรลูกเสือและฐานขอมูลลูกเสือในโรงเรียนท่ีเปนระบบ จึงไดจัดทํา
โครงการยกระดับคุณภาพกิจกรรมนักเรียน : ลูกเสือ ยุวกาชาด ในสถานศึกษาข้ึน  
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2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา กิจกรรมนักเรียน : ลูกเสือ ยุวกาชาด 

ในสถานศึกษาโดยการรวมมือจากทุกคนในโรงเรียนทุกรูปแบบอยางเปนระบบ 
2. เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ยุวกาชาดในสถานศกึษา

ใหเปนไปตามหลักสูตรและคูมือการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะลูกเสือสามัญรุนใหญ 
 
3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัด จํานวน 57  โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ  
1. ทุกโรงเรียนไดรับการสงเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา   
2. กิจกรรมนักเรียน : ลูกเสือ ยุวกาชาด มีรูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
 

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่ 
ระหวางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563  ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. เชิญศกึษานิเทศกที่รับผิดชอบกลุมสาระกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และครูที่
รับผิดชอบสหวิทยาเขตละ 1 คน มาประชุมปรึกษาหาแนวทางการดําเนินงาน
สูการยกระดับคุณภาพกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด) 3 วัน 

มี.ค. – เม.ย. 63 

2. เชิญประธานสหวิทยาเขตในสังกัดประชุมรับทราบคําชี้แจงแนวทาง 
การดําเนินงานลูกเสือ ยุวกาชาด และพิจารณาเห็นชอบแนวปฏิบัติเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมนักเรียน 1 วัน   

พ.ค. 63 

3. สงแนวปฏิบัติ และ แบบสอบถาม ใหทุกโรงเรียนดําเนินการ พ.ค. 63 
4. สพม.39 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อพิจารณา
แบบสอบถาม 

มิ.ย. 63 

5. คณะกรรมการสรุปผลการติดตาม ประกาศโรงเรียนที่จัดกิจกรรมนักเรียน 
(ลูกเสือ ยุวกาชาด) ดีเดนของ สพม. 39 

ก.ค. 63 

6. สรุป เปนรูปเลม เผยแพร รายงานผลการดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชา ก.ค. 63 
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5. งบประมาณ     
งบดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 39 ซึ่งรอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จํานวน 55,000 บาท โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ 
รายละเอียดคาใชจายดังนี้  

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. เชิญศกึษานิเทศกที่รับผิดชอบกลุม
สาระกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และครูที่
รับผิดชอบสหวิทยาเขตละ 1 คน มา
ประชุมปรึกษาหาแนวทางการดําเนินงาน
สูการยกระดับคุณภาพกิจกรรมนักเรียน 
(ลูกเสือ ยุวกาชาด) 3 วัน 

15,000 - 13,000 2,000 

2. เชิญประธานสหวิทยาเขตในสังกัด
ประชุมรับทราบคําชี้แจงแนวทาง 
การดําเนินงานลูกเสือ ยุวกาชาด และ
พิจารณาเห็นชอบแนวปฏิบัติเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรม
นักเรียน 1 วัน   

5,000 - 3,000 2,000 

3. สงแนวปฏบิัติ และ แบบสอบถาม  
ใหทุกโรงเรียนดําเนินการ 

- - - - 

4. สพม.39 ตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลเพ่ือพิจารณาแบบสอบถาม 

17,000 10,000 5,000 2,000 

5. คณะกรรมการสรุปผลการติดตาม 
ประกาศโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมนักเรียน
(ลูกเสือ ยุวกาชาด) ดีเดนของ สพม. 39 

13,000 10,000 3,000  

6. สรุป เปนรูปเลม เผยแพร รายงานผล 
การดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชา 

5,000 2,000 - 3,000 

รวมทั้งสิ้น 55,000 22,000 24,000 9,000 
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6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
1. โรงเรียนในสังกัดไดรับการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ดวยกิจกรรมนักเรียน : 

ลูกเสือยุวกาชาดในสถานศึกษาทุกรูปแบบอยางเปนระบบ 
2. โรงเรียนในสังกัดไดรับการสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ 

ยุวกาชาดในสถานศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตรและคูมือการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะลูกเสือ
สามัญรุนใหญ 

 
7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 
เชงิปริมาณ 
   รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด ผูบริหารโรงเรียน และ
ผูรับผิดชอบสามารถดําเนินกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด) 
ตามแนวปฏิบัติสูการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและ 
การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  
เชงิคุณภาพ 
 - ทุกโรงเรียนในสังกัดดําเนินงานกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ  
ยุวกาชาด) ตามรูปแบบแนวปฏิบัติไดถูกตองเปนระบบตาม
มาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและ 
การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 บริหาร
จัดการการจัดกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
1. สังเกต 
2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
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โครงการ  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
นโยบาย สพฐ. ที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ 
ตัวชี้วัด สพฐ. ขอที ่2 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอ

บานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ  
อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นายสุรศักดิ์ กรไพร/กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสท่ี 2 – 3 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใชในชีวิตประจําวันดวยการเสริมสราง
พ้ืนฐานจิตใจใหมีคุณธรรม จริยธรรมเปนการพัฒนาที่นอมนําหลักธรรมคําสอนสูการปฏิบัติ  
มีกระบวนการและขั้นตอนเพ่ือใหเกิดสมาธิ สติปญญา สงผลใหเกิดความสมดุลความสงบรมเย็น 
ทางจิตใจและพรอมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็วทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง อีกทั้งสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม เกิดความสันติสุขแกตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 
 บทบาทแหงความเปนครูนั้นตองเปนบุคคลที่ มีคุณสมบัติ 3 ดาน คือ มีความรูดี  
มีความประพฤติดี และมีคุณธรรม ดังนั้นจึงจําเปนท่ีครูจะตองไดรับการพัฒนาตนเองตามหลัก
ของศีล สมาธิ และปญญา ซึ่งเปนหลักเพื่อการพัฒนาทั้งดานรางกายและจิตใจสงผลใหครู
ประพฤติปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมอันดีมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิตและสามารถ 
เปนแบบอยางที่ดีแกศิษยได 
 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือปลูกฝงใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขาใจถึงหลักธรรม 

ทางพระพุทธศาสนา และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข 
2. เพ่ือสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนใหมี

คุณธรรม จริยธรรม และมีความเปนพุทธศาสนิกชนท่ีด ี 
3. เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาใจถึงหลักธรรมตามแนวทางของ 

“ศีล สมาธิ ปญญา” และวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
4. เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนแบบอยางที่ดี และนําหลักคิดไป

ถายทอดใหแกผูเรียนและบุคคลอ่ืนๆ ตอไป  
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3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจาง
ชั่วคราวในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 80 คน ไดรับ 
การเขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกประเภท 
ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพมีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจําเปนใน 
การจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ 
   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 39 ที่เขารวมโครงการฯ เขาใจถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ประพฤติ
ปฏิบัติตนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี ทั้งยังนําหลักคิดและ 
ความเขาใจไปถายทอดตอๆ ไป 
 
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่ 

ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ สํานักปฏิบัติธรรม
ประจําจังหวัดกําแพงเพชร แหงท่ี 2 (ดีเดน) วัดหนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ม.ค. – ก.พ. 63 

2. การประชุมวางแผนการดําเนินงานและจัดทําหลักสูตรโครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

มี.ค. 63  
 

3. ประสานงาน เพ่ือเตรียมความพรอมในการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ
รวมกับสถานศึกษาในสังกัด และหนวยงานที่เก่ียวของ 

เม.ย. – พ.ค. 
63 

4. บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เปนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการฯ พ.ค. – มิ.ย. 63 
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5. งบประมาณ    

งบดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 75,000 (เจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณ 
ทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้  

 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
สําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
- คาอาหาร  จํานวน  80 คน คนละ 100 
บาท จํานวน 6 มื้อ  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 80 
คนๆ  ละ 35 บาท จํานวน 6 มื้อ  
- คาตอบแทนวิทยากร (พระสงฆ) 
จํานวน 2 รปู จํานวน 3 ชั่วโมง รูปละ 
1,200 บาท  
- คาบํารุงสถานที่ จํานวน  3 วัน  
- คาปายไวนิล 

 
 
 

48,000 
 

16,800 
 

7,200 
 
 

2,000 
1,000 

 
 
 
- 
 
- 
 

7,200 
 
 
- 
- 

 
 
 

48,000 
 

16,800 
 
- 
 
 

2,000 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

1,000 
รวมเงินท้ังสิ้น 75,000 7,200 66,800 1,000 

 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
เชิงปริมาณ 

 รอยละ 100 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่
ทุกประเภทใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพมีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจําเปน
ในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ  
    รอยละ 100 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เขาใจถึงหลักธรรมตามแนวทางของ “ศีล สมาธิ ปญญา” และ
วิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่ถูกตอง เพ่ือสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข 
ทั้งยังนําหลักคิดและความเขาใจไปถายทอดตอๆ ไป 
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7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจาง
ชั่วคราวในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 39 จํานวน  80 คน ไดรับ 
การเขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
ในสํานักงานเขตพ้ืนที่ทุกประเภทใหมีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพมีศกัยภาพในการปฏิบัติงาน
ครบตามความจําเปนในการจัดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
ทีเ่ขารวมโครงการฯ เขาใจถึงหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนใหมคีุณธรรม 
จริยธรรม และมีความเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี  

-ประเมินจากจํานวนผูลงทะเบียนเขารับ
การอบรมพัฒนาศักยภาพตนเอง 
-ประเมินจากจํานวนผูที่รับใบเกียรติบัตร 
-แบบประเมินตนเอง 
 
 
 
 
 
 
-สังเกตจากการเขารวมทํากิจกรรม 
ในแตละวัน 
-ประเมินหลังจากที่กลับมาจากการ 
เขารับการอบรมพัฒนาแลววานํามาใช 
ในสถานศึกษา ใชกับนักเรียน หรือ 
ในชีวิตประจําวันหรือไม 

 
8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารับการพัฒนาตนเองตามหลักของศีล 
สมาธิ และปญญา จะมีบางรายท่ีไมสามารถเขารับการอบรมไดครบตามหลักสูตรเนื่องจาก 
มีปญหาดานสุขภาพ เจ็บปวยและเกิดอาการผิดปกติทางรางกายในขณะที่เขารับการอบรม  
จึงทําใหการพัฒนาตามไมครบตามหลักสูตร บางรายตองออกจากการเขารับการอบรมกอนครบ
กระบวนการตามขั้นตอน ทําใหผลที่ไดรับไมครบรอยละ 100 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 กอนที่จะเขารับการอบรมพัฒนาตนเองตามหลักของศีล สมาธิ และปญญา สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จะดําเนินการตรวจสอบและสอบถามสุขภาพ 
และขอการยืนยันจากผูเขารับการอบรมกอนวาจะสามารถที่จะเขารับการอบรมไดครบตาม
กระบวนการของหลักสูตรหรือไม  หรือในขณะที่เขารับการอบรมพัฒนาจะมีคณะกรรมการ 
ที่จัดกิจกรรมคอยเฝาระวัง ตรวจสอบและสอบถามผูเขารับการอบรมทุกระยะ เพื่อรับทราบวา 
ในขณะนั้นสภาพรางกายของแตละบุคคลเปนอยางเพื่อเปนการปองกันไวกอน  
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โครงการ       พัฒนาคุณธรรมนําบรรพชาสรางพลังปญญาลดปญหาสังคม 
นโยบาย สพฐ  ที ่1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ 
ตัวชี้วัด สพฐ.      ขอที่ 2 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอ

บานเมืองมีหลักคิดที่ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ 
ตอครอบครัว ผู อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม  
โอบออมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรม 

ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางชวนชม  นิ่มเจริญ/กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสท่ี 2 - 3 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ความซื่อสัตยสุจริตเปนพ้ืนฐานของความดีทุกอยาง เด็กๆ จึงตองฝกฝนอบรมใหเกิดข้ึน 

ในตนเอง เพื่อจะไดเติบโตข้ึนเปนคนดีมีประโยชนและมีชีวิตที่สมบูรณทั้งรางกาย และจิตใจ  
ซึ่งการฝกฝนใหเปนคนดีตองใชระยะเวลาและปฏิบัติอยางตอเนื่องจึงจะเกิดผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ก็มุงพัฒนาคนใหเปนมนุษยสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา จริยธรรม 
วัฒนธรรม ในการดํารงชีวิตใหเกิดสังคมคุณภาพ ภูมิปญญาและการเรียนรูที่เอื้ออาทรเปนแกนสําคัญ
ตอการนําไปปฏิบัติ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดหลักการและ
จุดมุงหมายของการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ 
สติปญญาความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได (มาตรา 6) 
ลักษณะผูเรียนที่พึงประสงคขอหนึ่งคือ ใหผูเรียนเปนคนดี คนดี หมายถึง คนที่ดําเนินชีวิตอยางมี
คุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานจิตใจ และพฤติกรรม 
ที่แสดงออก เชน มีวินัย มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ มีเหตุผล รูหนาท่ี ซื่อสัตย พากเพียร ขยัน ประหยัด  
มีจิตใจเปนประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผูอื่น มีความเสียสละ รักษาสิ่งแวดลอม 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีหนาที่สงเสริมสนับสนุนพัฒนาการจัด
การศึกษาใหนักเรียนมีคุณสมบัติของความเปนคนดีมีคุณธรรมจึงตองคนหาวิธีการฝกฝนนักเรียนให
เปนคนที่มีคุณภาพ และเสริมสรางใหเด็กและเยาวชนมีการพัฒนาจริยธรรมเพ่ิมขึ้น การเรียนรู
จริยธรรมสามารถที่จะพัฒนาใหมีขึ้นในตัวบุคคลได จึงตองสรางกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยจัด
หลักสูตรบรรพชาสามเณรดวยโครงการคุณธรรมนําบรรพชาสรางพลังปญญาลดปญหาสังคม  
โดยการบวชเรียนอยูในวัดตอเนื่อง 14 วัน และใชกระบวนการถอดบทเรียน ในแตละวิชา ทบทวนหลัง
กิจกรรม (AAR-After Action Review) เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมมีการตื่นตัวอยูกับงานและการเรียนรู
ใชคําถามแบบปลายเปดจัดการความรูซึ่งเปนการฝกทักษะกระบวนการคิดใหแกนักเรียน เพ่ือใหคิดได 
คิดเปน และคิดถูก 
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2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสรางทักษะกระบวนการคิดการเปนคนดีใหแกนักเรียนดวยการฝกปฏิบัติในวิถีชีวิต 
2. เพ่ือดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยง เชนแกไขปญหายาเสพติดและการติดเกมสของ

นักเรียน 
3. เพ่ือลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 39 
 

3. เปาหมาย  
 เชิงปริมาณ 

นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จํานวน 200 คน มาจากนักเรียนที่สมัครใจ/
นักเรียนดอยโอกาสและนักเรียนกลุมเสี่ยงในทุกดาน 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ที่ผานการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรมนําบรรพชาสรางพลังปญญาลด

ปญหาสังคมมีพัฒนาการของพฤติกรรมใหม ที่มีลักษณะของคนที่ใฝรู ใฝเรียนคิดดี พูดดี ทําดี 
และมีศักยภาพการมีภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรม 
 
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่ 

ชวงเวลาเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 
1. กิจกรรมพิธี กอนบรรพชา โกนหัวใสชุดขาวอยูวัด 3 วัน มี.ค. - เม.ย. 63 
2. กิจกรรมพิธีบรรพชา  1 วัน 1  วัน 
3. กิจกรรมระหวางบรรพชา หลักสูตรการเรียนการสอน เชิญวิทยากร 13  วัน 
4. กิจกรรมประมวลความรู  การแสดงผลงานวิชาการ นําเสนองาน 
พรอมท้ังการสอนทักษะอาชีพ 

1  วัน 

5. กิจกรรมวันลาสิกขา 1  วัน 
6. การทบทวนหลังกิจกรรม (AAR-After Action Review) พรอม
ประเมินผลรายงาน 

พ.ค. 63 
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5. งบประมาณ 
งบดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 5,000 บาท 

(หาพันบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้ 
 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 พิธี กอนบรรพชา โกนหัว
ใสชุดขาวอยูวัด 3  วัน 

3,000 - 3,000 - 

กิจกรรมที่ 2 พิธีบรรพชา  1 วัน 2,000 - 2,000 - 
กิจกรรมที่ 3 ระหวางบรรพชา หลักสูตร
การเรียนการสอน เชิญวิทยากร 

- - - - 

กิจกรรมที่ 4 ประมวลความรู   
การแสดงผลงานวิชาการ นําเสนองาน 
พรอมท้ังการสอนทักษะอาชีพ 

- - - - 

กิจกรรมที่ 5 วันลาสิกขา - - - - 
กิจกรรมที่ 6 การทบทวนหลังกิจกรรม 
(AAR-After Action Review)พรอม
ประเมินผลรายงาน 

- - - - 

รวมเงินท้ังสิ้น 5,000 - 5,000 - 

 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดจากกิจกรรมการฝกปฏิบัติในวิถีชีวิต 14 วัน ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม มีภาวะผูนําดานคุณธรรม เปนแบบอยางของเยาวชนคนดีและเปนคนดีของสังคม
ตลอดไป 
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7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวชีว้ัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน เขารวมพัฒนาศักยภาพจํานวน  200  คน  
เปนคนดีใฝรู ใฝเรียน รอยละ  90 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม/ 

แบบสัมภาษณ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่ผานการอบรมจากโครงการคุณธรรมนําบรรพชา 
สรางพลังปญญา ลดปญหาสังคม คิดเปน ใฝเรียนรู มี
คุณธรรมความดี รักบานเกิด อนุรักษ ภูมิปญญา และวิถี
ไทยไดอยางยั่งยืน 

 
แบบสังเกต/ 

แบบสัมภาษณ/ 
แบบประเมิน 

 
8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 
            บรรพชาไมครบจํานวนวันที่กําหนด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   มพีระพ่ีเลี้ยงดูแลใหคําแนะนํา แกปญหาอยางใกลชิด 
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โครงการ  พัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม  
นโยบาย สพฐ. ที ่1 ดานการจัดการศกึษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษยและของชาติ 
ตัวชี้วัด สพฐ.  ขอที่ 2 รอยละของผู เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดี 

ตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม 
โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางสาวกัญญาณฐั สิทธิยศ/กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศกึษา  
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสท่ี 2 
 

1. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียนในสังกัด 

โดยมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดทําโครงการเพ่ือสืบสานพระราช
ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระกระแส
รับสั่งวา “ชวยสรางคนดีใหบานเมือง” และพระราชทานหลักสามประการ ในเรื่องของครูและ
นักเรียนวา “ใหครูรักเด็กและเด็กรักครูใหครูสอนใหเด็กมีน้ําใจตอเพื่อนไมใหแขงขันกันและ 
ใหแขงขันกับตัวเองและใหเด็กที่เรียนเกงชวยสอนเพ่ือนที่เรียนชากวา ใหครูจัดกิจกรรมใหนักเรียน
ทํารวมกัน เพ่ือใหเห็นคุณคาของความสามัคคี” และตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ในการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมในรอบรั้วสถานศึกษาและเพื่อเปนการสนองยุทธศาสตรชาติ 20 ป สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดมอบหมายใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต รวมถึงสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมของชาติควบคูกันไป 

ทั้งนี้ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตระหนักถึงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยมของชาติ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนคุณธรรมนี้ขึ้น เพ่ือดําเนินการตามหลักการและเหตุผลดังกลาว 
 

2. วัตถุประสงค  
เพ่ือใหโรงเรียนในสังกัดไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพใหเปนโรงเรียนคุณธรรม 

              

3. เปาหมาย    
เชิงปริมาณ  
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพใหเปนโรงเรียนคุณธรรม 
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เชิงคุณภาพ 
ผูเรียนของโรงเรียนในสังกัดมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิด

ที่ถูกตองเปนพลเมืองที่ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคณุธรรม อัตลักษณ 
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ 
อดออม โอมออมอารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม 
 
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่ 
      ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2563  ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ           ม.ค. 63 
2. การนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียน
ที่เขารวมโครงการ จํานวน 57 โรงเรียน   

ม.ค. – ก.พ. 63 

3. การยกยองเชิดชูเกียรติ โรงเรียนในสังกัดที่ได
ดําเนินการและมีผลการดําเนินงานในเชิงประจักษ 

มี.ค. 63 
 

4. การสรุปและรายงานผล มี.ค. 63 
 
5. งบประมาณ    

งบดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยรอจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติม จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) และขอถัวจายงบประมาณ 
ทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี ้
  

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
โดยใชประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 10 
คน (คาอาหารวางเครื่องดื่มและอาหาร
กลางวัน 1 วัน 10 คน x 170 บาท)  

(1,700) - (1,700) 
 
 

- 

กิจกรรมท่ี 2 การนิเทศ กํากับ ติดตาม 
การดําเนินงานของโรงเรียนท่ีไดรับ
คัดเลือก นิเทศออนไลน 

- - - - 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมท่ี 3 การยกยองเชิดชูเกียรติ 
โรงเรียนในสังกัดท่ีไดดําเนินการและมี
ผลการดําเนินงานในเชิงประจักษ โลห
รางวัล จํานวน 5 อัน X 1000 บาท  
เกียรติบัตร 40 ฉบับ X 35 บาท  

(6,400) 
 

- - (6,400) 
 

กิจกรรมท่ี 4 การสรุปและรายงานผล 
เอกสารจํานวน 20 เลม  

(1,900) - - 
 

(1,900) 

รวมเงินท้ังสิ้น 10,000 - 1,700 8,300 
 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
 โรงเรียนในสังกัดไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพใหเปนโรงเรียนคุณธรรม 
 

7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
   โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 57 โรงเรียน ไดรับการพัฒนา 
ตามโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
   ผูเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงทัศนคติที่ดีตอบานเมือง 
มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองที่ดีของชาติ มีคณุธรรม 
จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ  
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน 
และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม  
โอมออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

 
การเขารวมกิจกรรม 

แบบบันทึก 
 

การนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ 
การสังเกต แบบสังเกต 

การรายงานผลการดําเนินงาน  
แบบรายงาน 

 

 

8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง  
ความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคณุธรรมในผูเรียน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
การนิเทศ กํากับ ติดตาม  
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โครงการ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา  
นโยบาย สพฐ. ที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษยและของชาติ 
ตัวชี้วัด สพฐ.     ขอที ่1 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบนั

หลักของชาติยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ
ทรงเปนประมุข 

 ขอที ่3 รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถ
รับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจาก 
ยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสนิ การคามนุษย 
อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบตัิตางๆ เปนตน 

ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางเปรมฤดี เกลาพิมาย/กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 - 4 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ  
(พ.ศ. 2562 - 2565) วาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เมื่อวันที่  3 กันยายน 2562  
โดยมีเปาหมายเชิงยุทธศาสตร คือการแพรระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทยมีความปลอดภัย
จากยาเสพติด ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการสรางภูมิคุมกันและปองกัน 
ยาเสพติดในสถานศึกษา กําหนดมาตรการปองกันเด็กและเยาวชนวัยเส่ียงสูงที่มีชวงอายุต้ังแต  
15 - 25 ป ที่ตองปองกันอยางเรงดวน เพื่อตัดวงจรการแพรระบาดรายใหม นักเรียน นักศึกษา รูจัก 
วิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติด  และใชเวลาวางใหเปนประโยชน เพ่ือหลีกเล่ียงการหมกมุนมั่วสุมกับ 
ยาเสพติดและอบายมุข  ตลอดจนมีการดูแลชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่ไปเก่ียวของกับยาเสพติด 
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและระดับสถานศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนชาติ 
จึงไดจัดทําโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา โดยมีกรอบ 
การดําเนินการ 4 มาตรการสําคัญ ประกอบดวยมาตรการสรางการรับรูและการสรางภูมิคุมกัน 
ยาเสพติด มาตรการสรางพ้ืนที่ปลอดภัย มาตรการเสริมสรางความเขมแข็ง  และมาตรการอํานวยการ 
โดยมุงเนนการบูรณาการการแกไขปญหายาเสพติดเชิงพื้นที่ตามสภาพปญหาของสถานศึกษา 
ที่มีบริบททีแ่ตกตางกัน    

2. วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา  
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            2. เพื่อลดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา  
            3. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและ
อบายมุขในสถานศึกษาใหมีความเขมแข็ง ยั่งยืน และสามารถเปนแหลงศึกษาเรยีนรูได 
 
3. เปาหมาย 
   เชิงปริมาณ  

โรงเรียนในสังกัด จํานวน  57  โรงเรียน ดําเนินการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับ
นักเรียนทุกคนในสถานศึกษา 

   
 เชิงคุณภาพ 
1.  สถานศึกษาสรางการรับรูและการมีสวนรวมของกลไก “ประชารัฐ” ในระดับพ้ืนที่

ต้ังแตระดับบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผูปกครอง ผูนําทองถิ่น/ชุมชน ผูนําทางศาสนา 
และผูนําเครือขายอื่นๆ ในชุมชนเพื่อปองกัน เฝาระวังไมใหมีการแพรระบาดของยาเสพติดและ
อบายมุขในสถานศึกษา   
            2.  สถานศึกษาเปนแหลงศึกษาเรียนรูดานการปองกัน แกไขปญหายาเสพติด และ
อบายมุข 

 

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานท่ี 

     ชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. สรางการรับรู รณรงค ประชาสัมพันธนโยบายสูในการปฏบิัตใิน 
การปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติดในสถานศึกษาในหลากหลาย
ชองทาง   

ต.ค 62 – ก.ย 63 

2. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการสรางภูมิคุมกันยาเสพติด การดูแล
ชวยเหลือ ใหคาํปรึกษา และปรบัเปล่ียนพฤติกรรมในรูปแบบที่เหมาะสม 

ต.ค 62 - ก.ย 63 

3. สรางพ้ืนที่ปลอดภยัในสถานศึกษา โดยระดมความรวมมือจากทุกภาค
สวนที่เก่ียวของดําเนินการคนหา คัดกรอง (Re-X-ray) นักเรียนที่มี 
ภาวะเส่ียง อยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง และจัดทําขอมูลรายบุคคล 
เพื่อการดูแลชวยเหลือที่เหมาะสม  

ธ.ค 62- 
ม.ค 63 และ 
ม.ิย - ก.ค 63 
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ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

4. เสริมสรางความเขมแขง็ในสถานศกึษาดวยกระบวนการโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และโครงการ/กิจกรรม
สําคัญตามยุทธศาสตรดานการปองกัน 

พ.ย 62 - ม.ค 63 

5. สงเสริมสนับสนุน กํากบัติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน ต.ค 62 - ก.ย 63 

 
5. งบประมาณ    

งบประมาณ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 571,000 บาท 
(หาแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี ้
 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  

ที่ใช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 จัดคายทักษะชีวิต  
“ปลุกพลัง KID พิชิตปญหา” สราง 
ภมูิคุมกัน เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
และพฤติกรรมนักเรียนกลุมเฝาระวัง  
(กลุมเสี่ยง) จํานวน 1 ครั้ง  100 คน  
3 วัน 2 วนั 

80,000  
(สพฐ.) 

 

35,000 42,000 3,000 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมลูกเสือตานภยั 
ยาเสพติด  
  2.1 อบรมลูกเสือแกนนําตานภัย 
ยาเสพติดจํานวน 56 ร.ร. ๆ ละ  
10 คน  จํานวน 3 รุน ระยะเวลา  
3 วัน 2 คืน  โรงเรียนละ 5,000 บาท 
  2.2 ลกูเสอืแกนนําตานภัยยาเสพติด
จัดกิจกรรมขยายผลในโรงเรียน 
จํานวน 56 ร.ร.ๆ ละ 3,000 บาท 
  2.3 บริหารจัดการระดับสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

456,000 
(สพฐ.)  

 
 

 
 

7,000 
 
 
 

3,000 
 
 
- 

 
 

236,250 
 
 
 

141,750 
 
 

6,000 

 
 

40,000 
 
 
 

20,000 
 
 

2,000 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  

ที่ใช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมขับเคล่ือนและ
ประเมินผลงานโครงการสถานศึกษา 
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
เพื่อรับรางวัลเชิดชเูกียรติ 
   3.1 ประชุมชี้แจงการปองกันและ
และแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาและการดําเนินโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 
   3.2  แตงต้ังคณะกรรมการประชุม
พิจารณาประเมินผลงานดานเอกสาร
และลงพ้ืนที่ประเมนิเชิงประจักษของ
โรงเรียนทีข่อรับการประเมินผลงาน 
   3.3  มอบโลและเกียรติบัตรให
สถานศึกษา/ผูบริหาร/ครูที่ไดรับ
รางวัลระดับ สพท. 

15,000 
(สพฐ.) 

- 6,300 8,700 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรณรณรงคปองกนั
และแกไขปญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE และการสรางกลไก
ภาคเีครือขาย 
   4.1 สนับสนุนโครงการรณรงค
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติ  TO  
BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา   
   4.2 โครงการตํารวจประสานงาน
โรงเรียน 1 ตํารวจ 1 โรงเรียน    
   4.3 โครงการสงเสริมและสนับสนุน
สถานศึกษารวมกับเครือขายใน 
การปองกันปญหาพฤติกรรมและ 
การกระทําผิดของเด็กและเยาวชน 

10,000 
(สพฐ.) 

- 10,000 - 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ  

ที่ใช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

   4.4 กจิกรรมจิตสังคมใน
สถานศึกษาและติดตามดูแลชวยเหลือ
นักเรียนกลุมเส่ียง/กลุมที่เกี่ยวของกับ
ยาเสพติดและเย่ียมบาน 

กิจกรรมท่ี 5 สงเสรมิ สนับสนุน 
การดําเนินงานโรงเรียนปลอดบหุรี่
และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ระดบั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา 

10,000 
(สพฐ.) 

 

- 7,000 3,000 

กิจกรรมท่ี 6 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามระบบสารสนเทศ  
ยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ระบบดูแล
และติดตามการใชสารเสพตดิใน
สถานศึกษา (CATAS) และระบบ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามนโยบาย โครงการและกิจกรรม
ของ สพฐ. (E-Mes) 

- - - - 

รวมเงินทั้งสิ้น 571,000 45,000 449,300 76,700 

 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
1. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ไมเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดและอบายมุขสามารถ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปลอดภัยและมีความสุข 
2. สัดสวนผูใช/ผูเสพยาเสพติดรายใหมของนักเรียน มีจํานวนลดลง 
3. โรงเรียนทุกแหงมีระบบการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข

อยางเขมแข็งตอเนื่อง และย่ังยืน 
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7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1. รอยละของสถานศึกษามีระบบปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดและอบายมขุในสถานศึกษา    
    2. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมี
ภูมิคุมกันไมเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดและอบายมุข 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนทุกคนไดรบัการสรางภมูิคุมกัน และมคีวามรู
ความเขาใจปองกันตนเองใหหางไกลยาเสพติด   

 
การรายงานผลการดําเนินงาน 

ตามระบบ NISPA, 
ระบบ Catas และ 

ระบบ E-Mes 
  

 
8. การบริหารจดัการความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจยัความเสี่ยง 
1. ยาเสพติดยังคงมีการแพรระบาดในกลุมเด็กและเยาวชน ชวงอาย ุ15 - 25 ป ซ่ึงเปน

กลุมท่ีเขาไปเก่ียวของกับการเสพ/ใชมากท่ีสุด 
 2. ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานระดับสถานศึกษามีไมเพียงพอ และขาดความรู 

ความเขาใจ 

3. มีขอจํากัดดานการใชสื่อเทคโนโลยีรายงานผลการดําเนินงานผานระบบออนไลน 
แนวทางการบรหิารความเส่ียง 

 1. ใชกลไก “ประชารัฐ” ประสานบูรณาการความรวมมือในพื้นที่เพ่ือเฝาระวังไมให 

ยาเสพติดแพรระบาดในสถานศึกษาและชุมชน 

 2. ใหสถานศึกษากําหนดผูรับผิดชอบงานยาเสพติดที่ชัดเจนและเหมาะสม และประชุม

ชี้แจงใหความรูแกบุคลากรที่เก่ียวของดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

3. จัดหาบุคลากรและเคร่ืองมือที่ทันสมัยรองรับการรายงานผานระบบออนไลน 
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โครงการ  สงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน 
นโยบาย สพฐ. ขอที ่1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษยและของชาติ 
ตัวชี้วัด สพฐ.  ขอที่ 5 รอยละของผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส 

และกลุมที่อยูในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดาร เชน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล 
และเกาะแกงไดรับการบริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มคีุณภาพ และ
เหมาะสมตรงความตองการ สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ 

ลักษณะโครงการ  ใหม 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางสาวภัทรโรบล จันทรดํา/กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา                                    
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสท่ี 3 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 เห็นชอบใหกระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินการโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ดวย 
การสนับสนุนทุนการศึกษา ใหแกนักเรียน นักศึกษา และสามเณรที่อยูในพ้ืนที่หางไกลและ 
มีอัตราการเรียนตอต่ํา ไดมีโอกาสเรียนตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี และ
เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวควรกลับไปเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง อันจะสงผลตอ
การพัฒนาประเทศโดยรวม 
 สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรับการจัดสรรทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
จํานวนท้ังสิ้น 210 ทุน ตอป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราทุนละ 25,000 บาท/ป และระดับ
ปริญญาตรี อัตราทุนละ 55,000 บาท/ป  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมโอกาส
ทางการศึกษาของนักเรียน เพ่ือดําเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติรับทุนการศึกษา 
ตามจํานวนทุนที่ไดรับจัดสรร โดยดําเนินงานตามคูมือและแนวปฏิบัติการดําเนินงานโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ สงไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกาศรายชื่อนักเรียนทุนพรอมโอนเงินทุนการศึกษาตอไป 
 

2. วัตถุประสงค 

 เพื่อดําเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติรับทุนการศึกษา โดยดําเนินงาน
ตามคูมือและแนวปฏิบัติการดําเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ของ
กระทรวงศกึษาธิการ 
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3. เปาหมาย 
เชงิปริมาณ 

 นักเรียนที่มีคุณสมบัติไดรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระยะท่ี 2 
รุนที่ 4 ปการศึกษา 2563 ตามจํานวนทุนที่ไดรับจัดสรร  

 เชงิคุณภาพ 
 นักเรียนในสังกัดที่อยูในพื้นที่หางไกลและมีอัตราการเรียนตอต่ํา ไดรับการสนับสนุน
ทุนการศึกษา มีโอกาสเรียนตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี และเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแลวไดกลับไปเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นของตนเองตอไป 
 
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่ 

ระหวางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประชาสัมพันธให
สถานศึกษาในสังกัด และสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาในพ้ืนที่ท่ีมี
โรงเรียนเปดทําการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 คัดเลือกนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สมัครเขารับการพิจารณาคัดเลือก 

พ.ค. 63 

2. สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนสมัครเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนนักเรียน
ทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ีระยะท่ี 2 รุนท่ี 4 ปการศึกษา 2563 

พ.ค. 63 

3. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุนท่ี 4 ปการศึกษา 2563 

พ.ค. 63 

4. พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคณุสมบัติรับทุนการศึกษา ตามจํานวนทุนที่
ไดรับจัดสรร โดยดําเนินงานตามคูมือและแนวปฏิบัติการดําเนินงานโครงการ
ทนุการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ดําเนินการสัมภาษณนักเรียน 

พ.ค. 63 

5. ประสานความรวมมือกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการจัดสงรายชื่อ
นักเรียนที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา เสนอตอที่ประชุม กศจ.  
เพ่ือรับทราบและพิจารณาใหขอคิดเห็น 

พ.ค. 63 

6. จัดสงรายชื่อนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนนักเรียนทุนฯ ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือประกาศรายชื่อนักเรียนทุนพรอมโอน
เงินทุนการศึกษาตอไป 

พ.ค. 63 
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5. งบประมาณ    
งบดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ 
รายละเอียดคาใชจายดังนี้  

 
 
 
 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 การสัมภาษณนักเรียน  
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ีมี
คุณสมบัติ ตามจํานวนทุนที่ไดรับจัดสรร 

2,000 
 

- 2,000  - 

กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกนักเรียนทุน เพื่อจัดสงรายชื่อ
นักเรียนที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกรับ
ทุนการศึกษาตามลําดับตอไป 

3,000 3,000 - - 

รวมเงินท้ังสิ้น 5,000 3,000 2,000 - 
 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
 นักเรียนในสังกัดที่อยูในพ้ืนที่หางไกลและมีอัตราการเรียนตอต่ํา ไดรับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราทุนละ 25,000 บาท/ป และมีโอกาสเรียน
ตอจนจบระดับปริญญาตร ี
 

7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
         นักเรียนที่มีคุณสมบัติไดรับทุนการศกึษาโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระยะที่ 2 รุนที่ 4 ป
การศึกษา 2563 ตามจํานวนทุนที่ไดรับจัดสรร   
เชิงคุณภาพ 

 นักเรียนในสังกัดที่อยูในพื้นที่หางไกลและมีอัตรา
การเรียนตอต่ํา ไดรับการสนับสนุนทุนการศกึษา มี
โอกาสเรียนตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับ
ปริญญาตรี  และเม่ือสําเร็จการศกึษาแลวไดกลับไปเปน
กําลังสําคญัในการพัฒนาทองถ่ินของตนเองตอไป 

- พิจารณาจากระเบียนแสดงผล 
การเรียน (ปพ.1) และขอมูล 

เชิงประจักษ แตละระดับการศึกษา 
และอื่นๆ เปนองคประกอบ 

 
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3  

ไมต่ํากวา 2.50 
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โครงการ   พัฒนาคุณภาพโรงเรียน ผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรมและนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563                   

นโยบาย สพฐ. ที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ 
ตัวชี้วัด สพฐ. ขอที่ 1 - 2, 5  

ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางสาวณัชชนิฏฐา พุมชุม และนางวราภรณ สนสกล/ 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสท่ี 2 - 4 

 
1. หลักการและเหตุผล 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันขาราชการ
พลเรือน 1 เมษายน 2553 “การทําความดีนั้น แมจะไมมีใครรูเห็น แตก็จําเปนตองทํา เพ่ือให
ผลดีที่เกิดขึ้นยิ่งเพ่ิมพูนและแผขยายกวางออกไป เปนประโยชนเปนความเจริญมั่นคงที่แท  
แกตน แกสวนรวม ตลอดถึงชาติบานเมืองพรอมทุกสวน  ขาราชการทุกคนจึงตองตั้งใจใหหนัก
แนนเที่ยงตรง ที่จะกระทําความดีท้ังในการประพฤติตนและการปฏิบัติงานดวยความอุตสาหะ
เสียสละ โดยไมหวั่นไหวยอทอตออุปสรรคปญหา หรือความลําบากเหนื่อยยาก…” และ 
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวันขาราชการพลเรือน 1 เมษายน 2555 
“งานราชการทุกอยาง ไมวาเล็กหรือใหญ งายหรือยาก ยอมมีความสําคัญอยูในงานของแผนดิน
ดวยกันทั้งสิ้น อีกทั้งงานทุกดานทุกสาขายอมสัมพันธเก่ียวเนื่องกัน เปนปจจัยเก้ือกูลสงเสริมกัน
และกันอยู ขาราชการทุกคน ทุกฝาย ทุกระดับ จึงตองไมถือตัวแบงแยกกัน หากตองพิจารณาให
เห็นความสําคัญของกันและกัน แลวรวมงานประสานสัมพันธกัน ดวยความเปนมิตร ดวยความ
เขาใจเห็นใจกัน และดวยความเมตตาปรองดองกัน  งานของแผนดินทุกสวน จักไดดําเนิน
กาวหนาไปพรอมเสมอกัน และยังประโยชนที่พึงประสงค คือความเจริญมั่นคง ใหเกิดแกบุคคล 
แกงาน และแกสวนรวมไดแทจริง...”เพ่ือเปนการนอมนํากระแสรับสั่งดังกลาวมาปฏิบัติใหเปน
รูปธรรม  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียน ผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรมและนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ขึ้น  

 
2. วัตถุประสงค  
  เพื่อพัฒนาผูบริหาร ครู ผูเรียนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิด 
ที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม          
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3. เปาหมาย    
เชิงปริมาณ  
1. ผูเรียนในสังกัด ไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและนอมนําหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน  500 คน 
2. ผูบริหารสถานศึกษาและครูไดรับการใหเปนผูนําการขับเคลื่อนโรงเรียนพัฒนา 

ดานคุณธรรม จริยธรรมและนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 200 คน 
เชิงคุณภาพ  
1. โรงเรียน ในสังกัด สพม.39  ไดรับการประเมินการเปนสถานศึกษาพอเพียงตนแบบ

ระดับเขตพื้นที่ และขยายผลการดําเนินงานเปนศนูยการเรียนรูฯ ในปการศึกษา 2563   
2. ผูบริหาร ครู เปนผูนํา และเปนแบบอยางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3. ผูเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค     
 
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่ 

ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนยการเรียนรูตามหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ดานการศึกษา) 

ม.ค. 63 

2. การนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียนที่เขารวม
โครงการ จํานวน 57 โรงเรียน   

ม.ค. 63 –  
ก.พ. 64 

3. แลกเปลี่ยนเรียนรูโรงเรียนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ดานการศึกษา) และขยายผลการดําเนินงานสู
โรงเรียนตนแบบสถานศึกษาพอเพียงตนแบบ และศูนยการเรียนรูฯ 

มี.ค. 63 – ก.ย. 63 

4. เตรียมความพรอมโรงเรียนเพ่ือรองรับการประเมินศูนยการเรียนรูฯ ม.ค. 63 – ก.พ. 63 
5. การสรุปและรายงานผล มี.ค. 63 
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5. งบประมาณ    
งบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 7,500 บาท 

(เจ็ดพันหารอยบาทถวน) งบดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) และรอจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม จํานวน 25,000 
บาท โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี ้ 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ดานการศึกษา) 
จํานวน 50 คน  

7,500 
(สพฐ.) 

- 7,500 - 

2. กิจกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
การดําเนินงานของโรงเรียนท่ีเขารวม
โครงการ จํานวน 57 โรงเรียน การนิเทศ
โรงงเรียนที่ไดรับคัดเลือก รายละเอียด
จํานวน 57 โรงเรียน 1 ครั้ง  

- - - - 

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูโรงเรียน
ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ดานการศึกษา) และ
ขยายผลการดําเนินงานสูโรงเรียนตนแบบ
สถานศกึษาพอเพียงตนแบบ  

- - - - 

4. กิจกรรมเตรียมความพรอมโรงเรียน
เพ่ือรองรับการประเมินศนูยการเรียนรูฯ 

10,000 
(25,000) 

- 10,000 
(25,000) 

- 

5. การสรุปและรายงานผล จํานวน 57 
โรงเรียน  

- - - - 

รวมเงินท้ังสิ้น 42,500 - 42,500 - 
 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
 โรงเรียนในสังกัดไดดําเนินกิจกรรมพัฒนา คณุธรรม จริยธรรมและนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
39               
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7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัด จํานนวน 57 โรงเรียน ไดรับ 
การพัฒนาตามโครงการพัฒนา 
เชิงคุณภาพ 
- ผูบริหารสถานศึกษาและครูไดรับการใหเปนผูนํา
การขับเคลื่อนโรงเรียนพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม
และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ผูเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค     

 
การเขารวมกิจกรรม แบบบันทึก 

 
 

การนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ 
การสังเกต แบบสังเกต 

การรายงานผลการดําเนินงาน  
แบบรายงาน 

 

 
8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง  
ความเขาในและตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณธรรมในผูเรียน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
การนิเทศกํากับติดตาม  
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โครงการ  สงเสริมพัฒนาหองเรียนนาอยูการเรียนรูกาวไกล  
นโยบาย สพฐ. ที ่1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ 
ตัวชี้วัด สพฐ. ขอที่ 7 จํานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมและจัดกิจกรรม 

การเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง 
มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางสาวภัทรโรบล จันทรดํา/กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา                                    
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสท่ี 2 - 3   
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามที่ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดดําเนินการจัดทําคูมือ 

การดําเนินงานโครงการสงเสริมพัฒนาหองเรียนนาอยูการเรียนรูกาวไกล เพ่ือประกาศเปน
นโยบายและมอบใหสถานศึกษาไดนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติ เพ่ือใหขาราชการครู บุคลากร 
และนักเรียนในสถานศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาสภาพแวดลอมภายในหองเรียนใหมีมาตรฐาน
ตามหลักเกณฑที่กําหนด โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแตระดับหองเรียนใหเปนหองเรียนที่มี
คุณภาพและสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู จนนําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีการเรียนรู
ที่กาวไกลอยางแทจริง และไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตาม ประเมินผล 
การดําเนินงานตามโครงการของสถานศกึษาในสังกัด นั้น  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมพัฒนา
หองเรียนนาอยู การเรียนรูกาวไกล เพ่ือพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินโครงการและ
กําหนดแนวทางใหความเห็น ขอเสนอแนะ วางแผนการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามโครงการของสถานศกึษาในสังกัดใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินโครงการสงเสริมพัฒนาหองเรียนนาอยู

การเรียนรูกาวไกล กําหนดแนวทางใหความเห็น ขอเสนอแนะ และวางแผนการกํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศกึษาในสังกัด 

 

3. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 57 โรงเรียน ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและ

นักเรียนในสถานศึกษา 
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เชิงคุณภาพ 
รอยละ 100 ของสถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่ดี 

สงผลตอการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
 

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที ่
   ระหวางเดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ สํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และสถานศึกษาในสังกัด โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินโครงการ
สงเสริมพัฒนาหองเรียนนาอยูการเรียนรูกาวไกล 

ม.ค. 63 

2. ประชุมคณะทํางานพิจารณาทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑการประเมิน
โครงการ  
    - พิจารณาทบทวนการปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินโครงการ  
    - กําหนดแนวทาง วิธีการดําเนินงาน การใหความเห็น ขอเสนอแนะ 
วางแผนการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ  

ม.ค. 63 

3. จัดทําคูมือแนวทางการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมพัฒนาหองเรียน
นาอยูการเรียนรูกาวไกล (ฉบับปรับปรุง) 

ก.พ. 63 

4. แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน ก.พ. 63 
5. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ก.พ. 63 

6. สรุปผลการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสถานศกึษา
ในสังกัด 

มี.ค. 63 

7. มอบรางวัลผลการดําเนินงานใหสถานศึกษาในสังกัด (โลและเกียรติบัตร 
จํานวน 9 สหวิทยาเขต) 

พ.ค. 63 

 
5. งบประมาณ    

งบดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณ 
ทุกรายการรายละเอียดคาใชจายดังนี้  
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รายละเอยีดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1. ประชุมคณะทํางานพิจารณา
ปรับปรุงหลักเกณฑการประเมิน
โครงการ  

5,000 - 5,000 - 

2. จัดทําคูมือแนวทางการดําเนินงาน
ตามโครงการ  

10,000 - - 10,000 

3. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด 

15,000 - 15,000 - 

4. มอบรางวัลผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาในสังกัด (โลและเกียรติ
บัตร จํานวน 9 สหวิทยาเขต) 

10,000 - - 10,000 

รวมเงินท้ังสิ้น 40,000 - 20,000 20,000 
 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
   1. สถานศึกษาสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมภายในหองเรียน ใหมีความสะดวกสบาย 
สะอาดเรียบรอย สงผลตอการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 
   2. ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษามีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพหองเรียนรวมกัน 
   3. นักเรียนมีความปลอดภัยในสวัสดิภาพดานตางๆ และมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 

7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
   สถานศึกษาในสังกัดเขารวมโครงการฯ โดยมี ขาราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในสถานศึกษามีสวนรวม
ในการพัฒนาคุณภาพหองเรียนใหมีมาตรฐานตามหลักเกณฑ 
ที่กําหนด 
เชิงคุณภาพ 
   รอยละ 100 ของสถานศึกษามีบรรยากาศและสิ่งแวดลอม
ภายในหองเรียนท่ีดี สงผลตอการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 

 
แบบประเมิน 
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แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563     

  หนา 115 
  
 

 

 

นโยบายที่ 2 

ดานการจัดการศึกษา 
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 
ประกอบดวย 

 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21 ใหผูเรียน
พรอมเปนพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 (หนา 116) 

2. โครงการพัฒนาความสามารถครูในดานการสรางขอสอบวัดสมรรถนะการรูเรื่อง 
(Literacy) ตามแนวการประเมิน PISA (หนา 124) 

3. โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานกิจกรรมหองสมุด และการเรียนรูเรื่องการอาน 
ตามแนวทาง PISA (หนา 128) 

4. โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปการศึกษา 2562 (หนา 132) 

5. โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปการศึกษา 2563 (หนา 136) 
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โครงการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21  
ใหผูเรียนพรอมเปนพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0  

นโยบาย สพฐ. ที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ตัวชี้วัด สพฐ. ขอที่ 1 จํานวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูที่ 

สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
และนโยบาย สพฐ. ที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
ตัวชั้วัด สพฐ. ขอที่ 1 ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางมาราศรี  มีโชค/กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศกึษา 
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 2 - 4   
 

1. หลักการและเหตุผล 
   การปฏิรูปการเรียนรูมีวัตถุประสงคที่จะปรับกระบวนการเรียนการสอนใหรูปแบบ Active 
Learning โดยใชแนวคิดการสอนใหนอยลง เรียนรูใหมากขึ้น (Teach less, Learn more) การปฏิรูป 
การเรียนรูระดับหองเรียน จะเปนการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือเติมเต็มศักยภาพใหนักเรียน 
มีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ซึ่งแนวคิดทักษะศตวรรษที่ 21 ตั้งอยูบนพ้ืนฐานความคิดที่เชื่อวา รูปแบบ
การศึกษาแบบดั้งเดิมในชวงศตวรรษที่ 20 ท่ีเนนย้ําแตการเรียนและทองจําเนื้อหาในสาระวิชาหลัก 
ดังนั้นเพ่ือปรับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนใหมในศตวรรษที่ 21 ที่ใหความสําคัญกับการปลูกฝง 
“ทักษะ” เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตอไป 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว 
จึงไดจัดทําโครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21 ใหผูเรียนพรอมเปนพลเมือง
ในยุคประเทศไทย 4.0 เพ่ือใหครูผูสอนมีการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนหลักสูตร 
ที่สามารถพัฒนาสมรรถนะผูเรียน เปลี่ยนบทบาทของครูผูสอนเปนครูพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา 
รวมคิดพาทํา นํานักเรียนลงมือปฏิบัติจริง สงเสริมใหเกิดการสรางนวัตกรรมการสอนและสงเสริม 
ใหนักเรียนสรางสรรคผลงาน นวัตกรรม นําไปสูการประยุกตใชความรูไดอยางสรางสรรค 
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2. วัตถุประสงค 
  1. เพื่อใหโรงเรียนในสังกัดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนพัฒนาทักษะที่จําเปนใน
ศตวรรษที่ 21 นําไปสูการจัดการศกึษาเพ่ือการมีงานทํา (Career Education) 
  2. เพ่ือสงเสริมใหครูผูสอนจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาทักษะที่จําเปน
ในศตวรรษที่ 21 
  3. เพื่อสงเสริมใหบุคลากร ผูบริหาร และครูผูสอน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 39 มีการพัฒนางานวิจัยและใชกระบวนการวิจัยการพัฒนางานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  4. เพ่ือสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู นําเสนอวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 
ในดานตางๆ อาทิ ดานการบริหารจัดการศึกษา ดานการจัดการเรียนรู ดานทักษะอาชีพ ดานวิจัย
ในชั้นเรียน เปนตน 
 
3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
ผูบริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

จํานวน 57 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 

  1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู ตามตัวชี้วัดสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ที่เนนพัฒนาทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 นําไปสูการจัด
การศึกษาเพ่ือการมีงานทํา (Career Education) ตามความจําเปนและความตองการของผูเรียน ชุมชน 
ทองถิ่น และสังคม 
  2. ครูผูสอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาทักษะ 
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 

3. บุคลากร ผูบริหารและครูผูสอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
มีการพัฒนางานวิจัยและใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนางานและเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน 

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีเวทีนําเสนอผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันในวิธีปฏิบัติที่ เปนเลิศ (Best Practice) ดานตางๆ เชน ดานการบริหารจัดการ  
ดานการจัดการเรียนรู ดานทักษะอาชีพ ดานวิจัยในชั้นเรียน ดานกระบวนการชุมชนการเรียนรู 
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เปนตน 
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที ่
   ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษามัธยมศกึษา เขต 39 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 
1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนพัฒนาทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษ 
ที่ 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา (Career Education) 
- ประชุมวางแผนแจงบุคลากรที่เก่ียวของ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่เนนพัฒนาทักษะที่จําเปนในศตวรรษ 
ที่ 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา (Career Education) 
- นิเทศ ติดตามการใชหลักสูตร 

มี.ค. 63 
 
 
 

มี.ค. – ส.ค. 63 

2. กิจกรรมสงเสริมครูผูสอนจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพ่ือพัฒนา
ทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
- ประชุมวางแผน แจงบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะ 
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
- นิเทศติดตาม เยี่ยมชั้นเรียน การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพ่ือ
พัฒนาทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 

 
 

พ.ค. 63 
 
 

พ.ค. – ส.ค. 63 

3. กิจกรรมสงเสริมบุคลากร ผูบริหารและครูผูสอน สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 39 พัฒนางานวิจัยและใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนางาน
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ประชุมวางแผน/ แจงบุคลากรที่เกีย่วของ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนางาน
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- นิเทศ ติดตาม การพัฒนางานวิจัยและใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนางาน
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

พ.ค. 63 
 
 
 

พ.ค. – ส.ค. 63 

4. กิจกรรมประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ(Symposium) 
นําเสนอวิธีปฏิบัติที่ เปนเลิศ (Best Practice) นวัตกรรมหรือความสําเร็จ 
ดานตางๆ จัดการประกวดวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ดานนวัตกรรม
หรือความสําเร็จดานตาง ๆ เชน ดานการบริหารจัดการ ดานการจัดการเรียนรู 
ดานทักษะอาชีพ ดานวิจัยในชั้นเรียน ดานกระบวนการชุมชนการเรียนรู 
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เปนตน 

ส.ค. 63 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 
- สร างเครือขายชุมชนการเรี ยนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) และนําไปขยายผลภายในสถานศึกษาของตนเอง 
5. สรปุ /รายงานผลการดําเนินงาน ก.ย. 63 

 
5. งบประมาณ   

งบดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) และรอจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติม จํานวน 20,000 บาท โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการรายละเอียดคาใชจายดังนี้ 
 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่
เนนพัฒนาทักษะที่จําเปนในศตวรรษ 
ที่ 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพื่อ 
การมีงานทํา (Career Education) 
- ประชุมวางแผนแจงบุคลากรที่
เก่ียวของ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่เนนพัฒนาทักษะ 
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 นําไปสูการจัด
การศึกษาเพ่ือการมีงานทํา (Career 
Education) 
- นิเทศ ติดตามการใชหลักสูตร 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

20,000 
 

- 
 
 
 
 
 
 

2. กิจกรรมสงเสริมครูผูสอนจัดการเรียนรู
แบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาทักษะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
- ประชุมวางแผน แจงบุคลากรที่เก่ียวของ 

10,000 - 10,000 - 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรูแบบ 
Active Learning เพ่ือพัฒนาทักษะที่
จําเปนในศตวรรษที ่21 
- นิเทศติดตาม เยี่ยมชั้นเรียน การจัดการ
เรียนรูแบบ Active Learning เพ่ือพัฒนา
ทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
3. กิจกรรมสงเสริมบุคลากร ผูบริหารและ
ครูผูสอน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 พัฒนางานวิจัยและใช
กระบวนการวิจัยในการพัฒนางานและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ประชุมวางแผน/ แจงบุคลากรที่เก่ียวของ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและ
ใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนางานและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- นิเทศ ติดตาม การพัฒนางานวิจัยและ 
ใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนางานและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(10,000)  (10,000)  

4. กิจกรรมประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยน
เรียนรูทางวิชาการ (Symposium) 
นําเสนอวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best 
Practice) นวัตกรรมหรือความสําเร็จ 
ดานตางๆ จัดการประกวดวิธีปฏิบัติที่ 
เปนเลิศ (Best Practice) ดานนวัตกรรม
หรอืความสําเร็จดานตางๆ เชน  
ดานการบริหารจัดการ ดานการจัดการ
เรียนรู ดานทักษะอาชีพ ดานวิจัยใน 
ชั้นเรียน ดานกระบวนการชุมชน 
การเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) เปนตน 

(10,000) - (10,000) - 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
- สรางเครือขายชุมชนการเรยีนรู 
ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) และนําไปขยายผล
ภายในสถานศึกษาของตนเอง 
5. สรุป /รายงานผลการดําเนินงาน - - - - 

รวม 50,000 - 50,000 - 
 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่เนนพัฒนาทักษะที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการจัด
การศึกษาเพ่ือการมีงานทํา (Career Education) และความจําเปนและความตองการของผูเรียน ชุมชน 
ทองถิ่น และสังคม  

2. ครูผูสอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาทักษะ 
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3. บุคลากร ผูบริหารและครูผูสอน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 39 สามารถ
ใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนางานและเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันและ
นําเสนอวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ดานตาง ๆ เชน ดานการบริหารจัดการ ดานการจัดการ
เรียนรู ดานทักษะอาชีพ ดานวิจัยในชั้นเรียน ดานกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) เปนตน 
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7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
   1. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่ เนนพัฒนาทักษะที่ จํ าเปนในศตวรรษ 
ที่ 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา (Career 
Education) และความจําเปนและความตองการของ 
ผูเรียนชุมชน ทองถิ่น และสังคม 
   2. รอยละ 80 ของครูผูสอนสามารถออกแบบการจัดการ
เรียนรูแบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาทักษะที่จําเปนใน
ศตวรรษที่ 21 
   3. รอยละ 80 ของบุคลากร ผูบริหารและครูผู สอน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สามารถ 
ใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนางานและเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   4. รอยละ 80 ของสถานศึกษา ผูบริหารและครูผูสอน 
มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ดานตาง  ๆ
เชิงคุณภาพ 
   1. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เนน
พัฒนาทักษะที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการจัด
การศึกษาเพ่ือการมีงานทํา (Career Education) ตาม
ความจําเปนและความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น 
และสังคม 
   2. ครูผูสอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรูแบบ 
Active Learning เพ่ือพัฒนาทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 
21 ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหเกิดการพัฒนาผูเรียน
อยางแทจริง 
   3. บุคลากร ผูบริหารและครูผูสอน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีการใชกระบวนการวิจัยใน
การพัฒนางานและเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
   1. แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร
สถานศกึษา  
   2. แบบประเมินการจัดการเรียนรู
แบบ Active Learning  
   3. แบบประเมินผลงานวิธีที่ เปน
เลิศ (Best Practice) ดานนวัตกรรม
หรือความสําเร็จดานตางๆ  
   4. แบบรายงานจํานวนผลงาน 
วิธีที่ เปนเลิศ (Best Practice) ดาน
นวัตกรรมหรือความสําเร็จดานตางๆ 
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8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ  
ปจจัยความเสี่ยง  
ในวันจัดกิจกรรมอาจมีกิจกรรมอ่ืนเขาแทรก ทําใหบุคลากรไมสามารถเขารวมกิจกรรม

ไดครบตามจํานวน  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
1. ประสานงานขอรายชื่อที่ชัดเจน ใหผูเขารวมประชุมยืนยันการเขารวมกิจกรรม  
2. ประมาณการคาใชจายและดําเนินการในขั้นตอนท่ีจําเปนเปนอันดับแรก 
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โครงการ พัฒนาความสามารถครูในดานการสรางขอสอบวัดสมรรถนะการรูเรื่อง 
(Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

นโยบาย สพฐ. ที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ตัวชี้วัด สพฐ. ขอที่ 2 ผู เรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปน 

ดานการรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร 
(Mathematical Literacy) และดานการรู เรื่องวิทยาศาสตร  (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

ลักษณะโครงการ   ตอเนื่อง   
ผูรับผิดชอบ นางรัญญาภัทร อัยรา/ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 
ระยะเวลาดําเนินการ  ไตรมาสที่ 1 - 4 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การประเมินผลการเรียนของโรงเรียนมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนในปจจุบันเนนนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู โดยการจัดขบวนการเรียนรู 
เพ่ือใหนักเรียนคิดเปนทําเปนแกปญหาได ซึ่งสอดคลองกับการประเมินผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
เนนการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามแนวคิดใหม มุงเนน
ไปที่ผูเรียนเปนสําคัญมากกวาครูผูสอน ใชการวัดผลเปนสิ่งขับเคลื่อนในกระบวนการจัดการ
เรียนรู การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองใหความสําคัญกับการตั้งคําถาม
ในการทําเครื่องมือประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสรางแบบทดสอบที่สอดคลองกับ 
O-NET, ขอสอบมาตรฐานปลายป และ PISA เนื่องจากคําถามเปนตัวกระตุน/ชี้แนะใหผูเรียน
แสดงออกถึงพัฒนาการการเรียนรูของตนเอง แตจะเปนประโยชนมากหรือนอยขึ้นอยูกับรูปแบบ
ของคําถามและเทคนิคการใชคําถาม ดังนั้นเทคนิคการตั้งคาํถามในการสรางเครื่องมอืเพ่ือสงเสริม
การเรียนรูของนักเรียน จึงเปนเรื่องสําคัญยิ่งที่ครูควรเรียนรูและนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สําหรับการใหขอมูลยอนกลับเ พ่ือพัฒนาการเรียนรู  (Feedback) มาใชในชั้นเรียนแทน 
การประเมินเพ่ือตรวจสอบการเรียนรู ซึ่งดูไดจากการประเมิน O-NET, ขอสอบมาตรฐานปลายป 
และ PISA เนนคําถามคิดวิเคราะห และการที่ครูสอนนักเรียนแลวประเมินผลแตไมใชขอมูลมา
พัฒนาการเรียนการสอนยอนกลับไปพัฒนาผูเรียนจึงทําการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ไมประสบ
ผลสําเร็จเทาที่ควร  การวัดประเมินผลการศึกษา เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ
นักเรียน ใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาคุณภาพ  
ของขอสอบใหมีความเที่ยงตรง มีความเชื่อมั่นและมีอํานาจจําแนก ผานการวิเคราะหหาคุณภาพ
ใหเปนขอสอบที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถจัดเก็บไวในคลังขอสอบตามกลุมสาระการเรียนรู
รายวิชาและพัฒนานํามาใชไดอีกตอไป 

ดังนั้น การจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในกระบวนการวัดและประเมินผลไดนั้น ยอมตอง
เริ่มตนที่ครูผูสอนโดยที่ครูตองมีความรู ความเขาใจ และนําทฤษฎีไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 
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ฝกฝนจนเกิดประสบการณความชํานาญ สามารถนําเครื่องมือที่มีมาตรฐานไปใชวัดผลผูเรียนได
อยางแมนตรง มีความนาเชื่อถือ และสงผลตอประสิทธิภาพการสอน การจะไดมาซึ่งกระบวนการ
วัดผลทางการศึกษาที่มีคุณภาพจึงจําเปนตองอาศัยกระบวนการศึกษาทําความเขาใจ วางแผน  
ลงมือปฏิบัติ คนหาและสรุปผลการปฏิบัติงานนั้นๆ ดวยความเขาใจอยางถองแท ซึ่งเครื่องมือ 
ที่มาตรฐานจะเปนสิ่งที่นําพาไปถึงจุดหมายปลายทางไดอยางแทจริง รวมทั้งการที่ผู เรียน 
มีประสบการณฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง จะทําใหผูเรียนมีความชํานาญ ซึ่งจะสงผลใหผูเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39  
จึงมีความสนใจในการจัดทําโครงการพัฒนาความสามารถครูในดานการสรางขอสอบ 
วัดสมรรถนะการรูเรื่อง (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA เพ่ือพัฒนาครูใหมีความรู 
ดานเทคนิคการวัดผลและการประเมินผล การสรางและพัฒนาแบบทดสอบเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
และการใหขอมูลยอนกลับที่มีประสิทธิภาพกับครูที่สอนกลุมสาระการเรียนรูที่มีการประเมิน  
O-NET, ขอสอบมาตรฐานปลายป รวมทั้งเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการสอบ PISA  
และเพ่ือนําไปสูคุณภาพของสถานศึกษาและผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสื่อสารสรางความรูความเขาใจใหกับครูผูสอนดานการสรางขอสอบวัดสมรรถนะ
การรูเรื่อง (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 2. เพ่ือพัฒนาครูผูสอนดานการสรางขอสอบวัดสมรรถนะการรูเรื่อง (Literacy)  
ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 3. เพ่ือฝกทักษะดานการสรางขอสอบวัดสมรรถนะการรูเรื่อง (Literacy) ตามแนวทาง
การประเมิน PISA ใหกับครูผูสอน  
 

3. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาไทย กลุมสาระ 
การเรียนรูละ 1 คน รวมโรงเรียนละ 1 คนและคณะทํางาน วิทยากร/วิทยากรกลุม จํานวนท้ังสิ้น 
100 คน ไดเขารวมกิจกรรมการพัฒนาความสามารถครูในดานการสรางขอสอบวัดสมรรถนะ 
การรูเรื่อง (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 เชิงคุณภาพ 
 ครูผูเขารับการประชุมเขาใจการสรางขอสอบวัดสมรรถนะการรูเรื่อง (Literacy)  
ตามแนวทางการประเมิน PISA อยูในระดับดี 
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่ 
 ชวงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. การวางแผนเตรียมการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ต.ค. 62 
2. การพัฒนาความสามารถครูในดานการสรางขอสอบวัดสมรรถนะ
การรูเรือ่ง (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA   

พ.ย. 62 – ส.ค. 63  

3. การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ พ.ย. 62 – ส.ค. 63  
4. การสรุปและรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ก.ย. 63 

 
5. งบประมาณ 
 งบดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) และรอจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติมอีก 10,000 บาท โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายมีดังนี ้
 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมการพัฒนาความสามารถครู 
ในดานการสรางขอสอบวัดสมรรถนะ 
การรูเรื่อง (Literacy) ตามแนวทาง 
การประเมิน PISA จํานวน 100 คน 
(100คนxคาอาหารวางและเครื่องดื่ม – 
อาหารกลางวัน 1 วัน 170 บาท)  
- คาวัสดุฝกประกอบการอบรม 

 
 
 

10,000 
(7,000) 

 
(3,000) 

 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 

10,000 
(7,000) 

 
- 

 
 
 
- 
- 
 

(3,000) 
รวมเงินท้ังสิ้น 20,000 - 17,000 3,000 

 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ครูผูสอนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สามารถสรางขอสอบวัดสมรรถนะการรูเรื่อง
(Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA ไดเปนอยางดี และสามารถนําขอสอบที่สรางขึ้นลงสู
ผูเรียนไดอยางแทจริงเพ่ือใหผูเรียนไดรับการประเมินสมรรถนะการรูเรื่องของตนเองตาม 
แนวทางการประเมิน PISA สูการเตรียมความพรอมในการพัฒนาศักยภาพใหสูงข้ึนตอไป 
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7. การติดตามและประเมินผลความสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
   ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 
วิทยาศาสตรและภาษาไทย เขารวมกิจกรรมการ
พัฒนาความสามารถครูในดานการสรางขอสอบวัด
สมรรถนะการรูเรื่อง (Literacy) ตามแนวทาง 
การประเมิน PISA 
เชิงคุณภาพ 
   1. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
วทิยาศาสตรและภาษาไทย มีความเขาใจการสราง
ขอสอบวัดสมรรถนะการรูเรื่อง (Literacy) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA อยูในระดับดี 
   2. มีการนิเทศ กํากับ และติดตามกระบวนการ
จัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ในชั้นเรียน กลุมเปาหมายนิเทศ ไดแก โรงเรียน
โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา 

 
- การสอบถาม-สัมภาษณ 
(แบบสอบถาม-สัมภาษณ) 
- การตรวจสอบขอมูลจาก 
การเขารวมกิจกรรมการ 

พัฒนา (แบบตรวจสอบการ 
เขารวมกิจกรรมการพัฒนา) 

- การสัมภาษณ 
(แบบนิเทศ ติดตาม) 

 
8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 
 1. ผูเขารวมไมมาตามกําหนด 
 2. การไมไดรับความรวมมือในการนําไปใชในสถานศึกษา 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. แจงผูบริหารสถานศึกษาชวยกํากับติดตาม 
2. การวางระบบการนิเทศ ติดตาม 
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โครงการ สงเสริมนิสัยรักการอานกิจกรรมหองสมุด และการรูเรื่องการอานตามแนวทาง 
PISA 

นโยบาย สพฐ.  ที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ตัวชี้วัด สพฐ. ขอที่2 ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการ 

รูเรื่องการอาน (Reading Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical 
Literacy) และดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

ลักษณะโครงการ ใหม 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นายสมเจตน  พันธพรม/กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสท่ี 2 - 4  

 

1. หลักการและเหตุผล 
 การอานหนังสือเปนการพัฒนาตนเอง และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ซึ่งเปนสิ่งจําเปน
มากในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม การอานหนังสือของคนไทยเปนกิจกรรมที่ไมแพรหลาย 
แมในหมูผูรูหนังสือแลวโดยเฉพาะการอานหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งมีนอยข้ึนไปอีก สาเหตุมีอยู 
หลายประการ นับตั้งแต การขาดแคลนหนังสือท่ีดีและตรงกับความตองการของผูอาน การขาดแคลน
แหลงหนังสือที่จะยืมอานได ไปจนถึงการดึงความสนใจและการแยงเวลาของสื่ออ่ืนๆ เชน โทรทัศน 
วิทยุกระจายเสียงฯลฯ รวมท้ังขาดการชักจูง  การกระตุน  และมีนิสัยรักการอานทั้งในและนอก
โรงเรียน  เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินและการไดฟงไดรู เห็นเรื่องตางๆจากโทรทัศน และ
วิทยุกระจายเสียงแลว การอานหนังสือเพื่อวัตถุประสงคดังกลาวตองใชความพยายามมากกวา  และ
ตองมีทักษะในการอาน  ถาจะใหการอานหนังเกิดเปนนิสัยจําเปนตองมีการปลูกฝงและชักชวนใหเกิด 
ความสนใจการอานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  นอกจากนี้ความสําคัญเรื่องของการอานยังเปน 
สวนหนึ่งของการวัดศักยภาพของคนในประเทศ โดยจัดใหเปนโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ริเริ่มโดยองคการ
เพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and 
Development หรือ OECD) มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียม
ความพรอมใหประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในโลกที่ม ี
การเปลี่ยนแปลง โดย PISA เนนการประเมินสมรรถนะของนกัเรียนเก่ียวกับการใชความรูและทักษะใน
ชีวิตจริงมากกวาการเรียนรูตามหลักสูตรในโรงเรียน ปจจุบันนี้มีประเทศจากทั่วโลกเขารวม PISA 
มากกวา 70 ประเทศ  จึงควรมีการพัฒนาและสงเสริมนิสัยรักการอานและการรูเรื่องการอาน 
ตามแนวทาง PISA ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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2. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อพัฒนาและสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษามัธยมศกึษา เขต 39 
  2. เพ่ือพัฒนาทักษะการรูเรื่องการอานตามแนว PISA ของนักเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
   

3. เปาหมาย 
เชงิปริมาณ 

 1. นักเรียนรอยละ 100 ไดรับการพัฒนาดานการสงเสริมนิสัยรักการอานท่ีหลากหลาย 
 2. นักเรียนรอยละ 100 ของนักเรียนตามเกณฑการทดสอบ PISA ไดรับการสงเสริม
และพัฒนาการรูเรื่องการอานตามแนว PISA 

เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนไดรับการพัฒนาสงเสริมนิสัยรักการอานอยางมีประสิทธิภาพตามบริบท 
ของตนเอง 
 2. นักเรียนไดรับการสงเสริมนิสัยรักการอานเพื่อสงเสริมการรูเรื่องการอาน ตามแนว 
PISA อยางมีประสิทธิภาพ 
 

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่ 
ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ  สถานท่ีราชการ โดยมี

รายละเอียดดังนี ้
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. พัฒนารูปแบบการสงเสริมนิสัยรักการอาน และหองสมุดมีชีวิต ม.ค. – มี.ค. 63 

2. จัดการประกวดแขงขันกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน  เม.ย. - พ.ค. 63 

3. สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการรูเรื่องการอานตามแนว PISA มิ.ย. – ส.ค. 63 

 
5. งบประมาณ    

งบดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) และรอจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติมอีก จํานวน 20,000 บาท รวมเปน 50,000 บาท โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ 
รายละเอียดคาใชจายดังนี้  
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1. กิจกรรมพัฒนารูปแบบการสงเสริม
นิสัยรักการอาน และหองสมุดมีชีวิต  
- ครูผูรับผิดชอบงานหองสมุด และครู
ภาษาไทย อยาง ละ 1 คน  114 คน 
จํานวน 1 วัน 

10,000 - 
 

8,000 
 

2,000 
 

2. กิจกรรมจัดการประกวดแขงขัน
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน  
ของ สพม.39 
- ครูและนักเรียนผูรับผิดชอบนักเรียนที่
เขารวมการแขงขัน จํานวน 1 วัน 

10,000 
 
 

(20,000) 

5,000 
 
 

(5,000) 

5,000 
 
 

(15,000) 

- 
 
- 

3. กิจกรรมสงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาการรูเรื่องการอานตามแนว PISA 
จํานวน 57 โรงเรียน  

10,000 - 
 

10,000 
 

- 

รวมเงินท้ังสิ้น 50,000 10,000 38,000 2,000 

 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
 1. ครูมีการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานอยางตอเนื่อง 
  2. นักเรียนไดรับการสงเสริมนิสัยรักการอานอยางเปนรูปธรรม และตอเนื่อง 
  3. นักเรียนมีทักษะในการทําแบบทดสอบการรูเรื่องการอานตามแนว PISA 
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7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
   1. รอยละของนักเรียนไดมีนิสัยรักการอาน และ 
อานหนังสือตอเนื่องนอกจากหนังสือเรียน 
   2. รอยละของนักเรียนที่ไดรับการสงเสริมการรูเรื่อง
การอาน (Reading Literacy)  
เชิงคุณภาพ 
   ทักษะดานการอานของนักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้น 
และตอเนื่อง  

 
- สํารวจดวยแบบสํารวจการจัด
กิจกรรมนิสัยรักการอาน 
- สํารวจดวยแบบสํารวจการ
สงเสริมการรูเรื่องการอาน 
(Reading Literacy) 

 

 
8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 
 ความตอเนื่องในการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานภายในโรงเรียน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 การนิเทศ ติดตาม อยางตอเนื่องและเปนระบบ ที่หลากหลาย 
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โครงการ  มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  
ปการศกึษา 2562  

นโยบาย สพฐ.  ที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ตัวชี้วัด สพฐ. ขอที่ 3 รอยละของผูเรียนท่ีมีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขัน

ระดับนานาชาติ 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางชวนชม  นิ่มเจริญ และคณะ/กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสท่ี 1 - 2 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ดวยเปนการสนองพระราชปณิธานของลนเกลารัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มจัดงานศลิปหัตถกรรม
นักเรียน ตั้งแตป พ.ศ. 2545 เพื่อแนะนําชักจูงใหเด็กชายหญิงในสมัยนั้น ไดเอาใจใสฝกหัด
ศิลปหัตถกรรม ซึ่งเปนทางเลี้ยงอาชีพตางๆ เพ่ือจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเปนเสมียน
หรือเขารับราชการใหนอยลง  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีนโยบายจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภูมิภาคและระดับชาติเปนประจําทุกป เพ่ือใหนักเรียนและโรงเรียน 
ไดใชเปนเวทีสําหรับแสดงออกซึ่งความสามารถตามศักยภาพ การมีสุนทรียภาพและกิจกรรมสรางสรรค 
ตลอดจนสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดใชความรูความสามารถของตนเองในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพยิ่งข้ึน   
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดงาน
เพ่ือสนองพระราชปณิธานของลนเกลารัชกาลท่ี 6 และเพ่ือเปนการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ดังกลาวใหบรรลุตามวัตถุประสงค จึงไดมีการสงเสริมการจัดแขงขันทักษะทางวิชาการในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ประจําปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยแบง
ออกเปน 5 กลุมเขตพื้นที่ (ตามโซนการแขงขันของแตละเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา) ไดแก 
จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 3 กลุม และจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 2 กลุม เพ่ือคัดเลือกตัวแทนเขาแขงขัน
ในระดับภาคเหนือตอไป กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้นมา 
 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของลนเกลารัชกาลที่ 6 ที่มีจุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมให
นักเรียนเอาใจใส ฝกหัดศลิปหัตถกรรม ที่จะเปนพ้ืนฐานการประกอบอาชีพในอนาคต 
  2. เพ่ือใหนักเรียนไดรับการพัฒนาทางดานวิชาการ ดานเทคโนโลยี วิชาชีพ ดนตรี 
นาฏศิลปไทย ศิลปะ รูคุณคาในตัวเองเกิดความภูมิใจในความเปนไทย รักและหวงแหนมรดก 
ทางวัฒนธรรมไทย 
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  3.  เ พ่ือใหนักเรียนไดแสดงออกตามความสามารถและความถนัดของตนเอง 
อยางสรางสรรค เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู นํามาตอยอดการเรียนการสอนและพัฒนานวัตกรรม
สรางสรรคสูชุมชน สังคมและประเทศชาติตอไป 
 
 3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 39 ตามโซนการแขงขัน
ของแตละเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 5 กลุม คือ สพม.พิษณุโลก จํานวน 3 กลุม 
และ สพม.อุตรดิตถ จํานวน 2 กลุม จัดการแขงขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ประจําปการศึกษา 2562 ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย 

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีเวที
แสดงออกและแลกเปลี่ยนเรียนรูฯ ไดรับการปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรม มีจิตสํานึกความเปนไทย 
มีความรักและภูมิใจในความเปนไทย  
 
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่ 

ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ณ สนามแขงขันในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจําปการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ) รายละเอียด ดังนี้ 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1.จัดประชุมเตรียมความพรอมในการจัดแขงขันทักษะทางวิชาการ 
ในงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ประจําปการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ต.ค. – พ.ย. 62 

2. ดําเนินการจัดแขงขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69  ประจําปการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

พ.ย. 62 

3. ดําเนินงานประสานงานรวมกับกลุมตางๆ ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่
การศกึษา ระดับภาคเหนือและระดับชาติ 

พ.ย. 62 – ม.ค. 63 

4. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานจัดประกวดและแขงขันทักษะ
ทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจําปการศึกษา 
2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ   

ธ.ค. 62 – ม.ค. 63 
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5. งบประมาณ  
งบดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 216,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน) โดยขอถัวจาย
งบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้  
 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1. จัดประชุมเตรียมความพรอมในการจัด
แขงขันทักษะทางวิชาการฯ  
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม + อาหาร
กลางวัน จํานวน 15 คนๆ ละ 100 บาท  
2 วัน 

3,000 - 3,000 
 

- 

2. สพม.39 รวมกับกลุมโรงเรียนในสังกัด  
5 โซนการแขงขันของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ดําเนินการจัดแขงขันทักษะทางวิชาการ 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ประจําปการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
- สพม.พิษณุโลก กลุม 1-3  
กลุมละ 40,000 บาท  
- สพม.อุตรดิตถ กลุม 1 จํานวน  
40,000 บาท  
- สพม.อุตรดิตถ กลุม 2 จํานวน  
30,000 บาท 

190,000 -  
 
 
 
 
 

120,000 
 

40,000 
 

30,000 

- 

3. ดําเนินงานประสานงานของคณะทํางาน
รวมกับกลุมตางๆ ท้ังในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับภาคเหนือและระดับชาติ 
(คาเบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาที่พัก) 

7,000 - 7,000 
 
 

- 

4. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานจัด
ประกวดและแขงขันทักษะทางวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจําป
การศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศกึษา 
ระดับชาติ จํานวน 80 เลมๆ ละ 200 บาท 

16,000 - 16,000 - 

รวมเงินท้ังสิ้น 216,000 - 216,000 - 
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6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพ มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค ในการบูรณาการอยางหลากหลาย มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูและไดรับการพัฒนา  
เกิดการพัฒนานวัตกรรมสรางสรรค สูชุมชน สังคมและประเทศชาติ อันเปนผลสืบเนื่องจาก 
การเตรียมตัวและเขารวมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนทั้งในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  และระดับชาต ิ  

2. นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะทางดานวิชาการ ดานเทคโนโลยี วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป
ไทย ศิลปะ เห็นคุณคา เกิดความภูมิใจในความเปนไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของ
ไทยและเปนการเปดเวทีใหเด็กไดแสดงออกตามความรูความสามารถของตนอยางอิสระ ใชเวลาวางให
เกิดประโยชนและเปนการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด 

3. ไดเครือขายความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานตาง และทําใหสาธารณชน
ไดรบัรูภาคภูมิใจในความสําเร็จ เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากยิ่งข้ึน 
 

7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
รอยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ที่สงนักเรียน
เขารวมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ประจําปการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา    
เชิงคุณภาพ 

ระดับรางวัล ที่นักเรียนและโรงเรียนที่เขารวม
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ประจําปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ไดรับรางวลัในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชาติ  

 
แบบตอบรับการเขารวมกิจกรรม 

 
 
 
 

ผลสรุปการประกวดศิลปหัตถกรรม 
 

 

8. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

 การสรรหาคณะกรรมการตัดสินในบางกิจกรรมการแขงขัน อาจหาไมได หรือถาไดก็
ตองใชคาใชจายเปนจํานวนมากเกินกวาวงเงินงบประมาณที่แตละกลุมไดรับการจัดสรร  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 พยายามสรรหาคณะกรรมการตัดสิน ที่เปนบุคลากรอยูเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 
เขต 39 หรือในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใกลเคยีง เพื่อลดคาใชจายในการดําเนินงาน 
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โครงการ  มหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ครั้งที่ 70 ปการศึกษา 2563   

นโยบาย สพฐ.  ที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ตัวชี้วัด สพฐ. ขอที่ 3 รอยละของผูเรียนท่ีมีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขัน

ระดับนานาชาติ 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางชวนชม  นิ่มเจริญและคณะ/กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสท่ี 4 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ดวยเปนการสนองพระราชปณิธานของลนเกลารัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มจัดงานศลิปหัตถกรรม
นักเรียน ตั้งแตป พ.ศ. 2545 เพื่อแนะนําชักจูงใหเด็กชายหญิงในสมัยนั้น ไดเอาใจใสฝกหัด
ศิลปหัตถกรรม ซึ่งเปนทางเลี้ยงอาชีพตางๆ เพ่ือจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเปนเสมียน
หรือเขารับราชการใหนอยลง  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีนโยบายจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภูมิภาคและระดับชาติเปนประจําทุกป เพ่ือใหนักเรียนและโรงเรียน 
ไดใชเปนเวทีสําหรับแสดงออกซึ่งความสามารถตามศักยภาพ การมีสุนทรียภาพและกิจกรรม
สรางสรรค ตลอดจนสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดใชความรูความสามารถของตนเอง 
ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพยิ่งขึ้น   
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดงาน
เพ่ือสนองพระราชปณิธานของลนเกลารัชกาลท่ี 6 และเพ่ือเปนการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ดังกลาวใหบรรลุตามวัตถุประสงค จึงไดมีการสงเสริมการจัดแขงขันทักษะทางวิชาการในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 70 ประจําปการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยแบง
ออกเปน 5 กลุมเขตพื้นที่ (ตามโซนการแขงขันของแตละเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา) ไดแก 
จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 3 กลุม และจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 2 กลุม เพ่ือคัดเลือกตัวแทนเขาแขงขัน
ในระดับภาคเหนือตอไป กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้นมา 
 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของลนเกลารัชกาลที่ 6 ที่มีจุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมให
นักเรียนเอาใจใส ฝกหัดศลิปหัตถกรรม ที่จะเปนพ้ืนฐานการประกอบอาชีพในอนาคต 
  2. เพ่ือใหนักเรียนไดรับการพัฒนาทางดานวิชาการ ดานเทคโนโลยี วิชาชีพ ดนตรี 
นาฏศิลปไทย ศิลปะ รูคุณคาในตัวเองเกิดความภูมิใจในความเปนไทย รักและหวงแหนมรดก 
ทางวัฒนธรรมไทย 
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  3.  เ พ่ือใหนักเรียนไดแสดงออกตามความสามารถและความถนัดของตนเอง 
อยางสรางสรรค เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  นํามาตอยอดการเรียนการสอนและพัฒนา 
นวัตกรรมสรางสรรคสูชุมชน สังคมและประเทศชาติตอไป 
 

 3. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตามโซนการแขงขัน
ของแตละเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 5 กลุม คือ สพม.พิษณุโลก จํานวน 3 กลุม 
และ สพม.อุตรดิตถ จํานวน 2 กลุม จัดการแขงขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 70 ประจําปการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีเวที
แสดงออกและแลกเปลี่ยนเรียนรูฯ ไดรับการปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรม มีจิตสํานึกความเปนไทย 
มีความรักและภูมิใจในความเปนไทย  
 

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่ 
ระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563  ณ สนามแขงขัน 

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจําปการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ) รายละเอียด ดังนี ้
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1.จัดประชุมเตรียมความพรอมในการจัดแขงขันทักษะทางวิชาการใน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจําปการศึกษา 2563 ระดับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส.ค. – ก.ย. 63 

2. ดําเนินการจัดแขงขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 70  ประจําปการศกึษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ส.ค. – ก.ย. 63 

3. ดําเนินงานประสานงานรวมกับกลุมตางๆ ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่
การศกึษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ส.ค. – ก.ย. 63 

4. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานจัดประกวดและแขงขันทักษะ 
ทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจําปการศึกษา 
2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   

ก.ย. 63 
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5. งบประมาณ  
งบดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 39 โดยเปนงบประมาณที่รอจัดสรรเพิ่มเติม จํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาท
ถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้  

 
 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ทีใ่ช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1. จัดประชุมเตรียมความพรอมในการจัด
แขงขันทักษะทางวิชาการฯ  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม+คาอาหาร
กลางวัน จํานวน 15 คนๆ ละ 100 บาท 
2 วัน 

(3,000) - 3,000 
 

- 

2. สพม.39 รวมกับกลุมโรงเรียนในสังกัด 
5 โซนการแขงขันของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ดําเนิน การจัดแขงขันทักษะทางวิชาการ
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 
ประจําปการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
- สพม.พิษณุโลก กลุม 1-3 กลุมละ 40,000 
บาท 
- สพม.อุตรดิตถ กลุม 1  
- สพม.อุตรดิตถ กลุม 2  

(190,000) -  
 
 
 
 
 

120,000 
 

40,000 
30,000 

- 

3. ดําเนินงานประสานงานของคณะทํางาน
รวมกับกลุมตางๆ ทั้งในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา (คาเบี้ยเลี้ ยง, คาพาหนะ,  
คาที่พัก) 

(7,000) - 7,000 
 
 

- 

4. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
จัดประกวดและแขงขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  70 
ประจําปการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา  

- - - - 

รวมเงินท้ังสิ้น 200,000 - 200,000 - 
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6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพ มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค ในการบูรณาการอยางหลากหลาย มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูและไดรับการพัฒนา  
เกิดการพัฒนานวัตกรรมสรางสรรค สูชุมชน สังคมและประเทศชาติ อันเปนผลสืบเนื่องจาก 
การเตรียมตัวและเขารวมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนทั้งในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา   

2. นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะทางดานวิชาการ ดานเทคโนโลยี วิชาชีพ ดนตรี  
นาฏศิลปไทย ศิลปะ เห็นคุณคา เกิดความภูมิใจในความเปนไทย รักและหวงแหนในมรดก 
ทางวัฒนธรรมของไทยและเปนการเปดเวทีใหเด็กไดแสดงออกตามความรูความสามารถของตน 
อยางอิสระ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและเปนการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด 

3. ไดเครือขายความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานตางๆ และทําให
สาธารณชนไดรับรูภาคภูมิใจในความสําเร็จ เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น 
 

7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชงิปริมาณ 
รอยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ท่ีสงนักเรียนเขารวมการแขงขัน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจําปการศึกษา 2563 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา     
เชงิคุณภาพ 

ระดับรางวัล ที่นักเรียนและโรงเรียนที่เขารวมการแขงขัน
งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจําปการศึกษา 2563 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับรางวัลในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 
แบบตอบรับการเขารวม

กิจกรรม 
 
 
 

ผลสรุปการประกวด
ศิลปหัตถกรรม 

 

 

8. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

 การสรรหาคณะกรรมการตัดสินในบางกิจกรรมการแขงขัน อาจหาไมได หรือถาไดก็
ตองใชคาใชจายเปนจํานวนมากเกินกวาวงเงินงบประมาณที่แตละกลุมไดรับการจัดสรร  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 พยายามสรรหาคณะกรรมการตัดสิน ที่เปนบุคลากรอยูเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 
เขต 39 หรือในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใกลเคยีง เพื่อลดคาใชจายในการดําเนินงาน 
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นโยบายที่ 3 

ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพ 
ของทรัพยากรมนษุย 

 
ประกอบดวย 

 
1. โครงการการจัดสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ปการศึกษา 2562 

(หนา 142) 
2. ยกระดับคุณภาพผู เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  

(O-NET) โดยใชกระบวนการนิเทศแบบมีสวนรวม และการประยุกตใชโมเดล
โครงสรางความสามารถทางการเรียนรู  ปการศึกษา 2563 (หนา 147) 

3. โครงการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูทักษะอาชพีและการมีงานทํา 
(หนา 156) 

4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) (หนา 161) 
5. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ 

ที่สอง เพื่อการสื่อสารสูสากล (หนา 165) 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (หนา 169) 
7. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยกระบวนการสรางชุมชนการเรียนรู

ทางวิชาชพี (Professional Learning Community : PLC) (หนา 178) 
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โครงการ การจัดสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562  
นโยบาย สพฐ. ขอที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
ตัวชี้วัด สพฐ. ที่ 2 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมขึ้นจาก 
ปการศึกษาที่ผานมา  

ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นายอิทธิพงษ ตั้งสกุลเรืองไล/กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสท่ี 1 - 2 
 

1. หลักการและเหตุผล 
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไดกําหนดวิสัยทัศน ใหคนไทยทุกคน 

ไดรับการศึกษา และเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน ทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู ขอ 3.2  
คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริม ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กําหนดตัวชี้วัด ความสําเร็จ ขอ 2 รอยละ
ของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกวา 
รอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาที่ผานมา ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานเขตพื้นที่
การศกึษา 

ปการศึกษา 2562 สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานไดดําเนินการเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
มีขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียนรายบุคคลและรายโรงเรียนเพ่ือใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และยกระดับผลการประเมินในระดับชาติ (O-NET) โดยไดสราง 
และพัฒนาขอสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อใชประเมินความพรอมของนักเรียน 
ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ดวยขอสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใน 4 กลุม
สาระการเรียนรู คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ซึ่งแตละกลุมสาระการเรียนรูจะวัดในตัวชี้วัดที่สําคัญและเปนตัวชี้วัดเดียวกันที่ใชในการวัด 
โดยขอสอบ O-NET ซึ่งขอสอบ Pre O-NET จะเนนการคิดขั้นสูง (คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  
คิดแกปญหาและคิดสรางสรรค) และรูปแบบของขอสอบที่หลากหลาย เพ่ือใหเขตพ้ืนที่การศึกษา
ไดมีขอมูลสําหรับนําไปกํากับติดตามโรงเรียนในสังกัด เรงแกไขปรับปรุงผลการสอบโรงเรียน 
ที่ผลสัมฤทธิ์ต่ํากอนจะดําเนินการสอบ O-NET จริง เพ่ือใหโรงเรียนเกิดความตระหนักและ 
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เห็นความสําคัญของการสอบมากข้ึน โรงเรียนมีขอมูลจุดดอยและขอบกพรองนําไปใชวางแผน
พัฒนาตอไป ครูผูสอนไดเห็นขอสอบท่ีเนนวัดสมรรถนะการคิดขั้นขั้นสูงที่คลายกับขอสอบ  
O-NET มากยิ่งข้ึน สามารถพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมนิผลไดตรงหลักสูตรมากข้ึน ครไูดทราบ
จุดดอยขอบกพรองนักเรียนรายบุคคล สามารถนําไปใชปรับปรุง และกระตุนใหนักเรียนเห็น
ความสําคญัของการสอบมากขึ้น นักเรียนคุนเคยกับรูปแบบขอสอบที่ถามใหนักเรียนคิดวิเคราะห
และไดรับประสบการณในการทําขอสอบและระบายคําตอบที่หลากหลาย  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงจัดทําโครงการนี้ ข้ึนเพ่ือให
โรงเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความสําคญัของการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดมากขึ้น อีกทั้งโรงเรียนไดมีขอมูลผูเรียนรายบุคคล จุดเดน จุดที่ตอง
พัฒนาเพื่อแกไขขอบกพรองและนําไปใชวางแผนพัฒนาตอไป ครูผูสอนเขาใจขอสอบ O-NET 
มากยิ่งข้ึน สามารถวัดและประเมินผลไดตรงหลักสูตรมากขึ้น สวนครูที่ไดทราบผลการพัฒนา
ผูเรียนเปนรายบุคคลสามารถนําไปใชปรับปรุงพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ พรอมทั้งกระตุน
ใหผูเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการสอบ คุนเคยกับรูปแบบของขอสอบ 
ที่หลากหลายซึ่งเปนวัดการคิดวิเคราะหและการคิดข้ันสูง และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 จะไดมีขอมูลสําหรับนําไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน
กอนจะดําเนินการสอบ O-NET จริง เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเนนของ
หนวยงานตนสังกัดตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อเตรียมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญ

ของการสอบมากข้ึน และใหคุนเคยกับรูปแบบขอสอบที่หลากหลายของการสอบ O-NET  
ปการศึกษา 2562  

2. เพ่ือประเมินความพรอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในการสอบ O-NET  
ปการศึกษา 2562  

3. เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ครูผูสอน และนักเรียน มีขอมูล
สารสนเทศจากการสอบ Pre O-NET สําหรับนําไปปรับปรุงแกไขจุดออนดอยที่พบทั้งระดับโรงเรียน 
หองเรียน และรายบุคคล กอนการสอบ O-NET ปการศึกษา 2562 

 

3. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดรับการเตรียมความพรอมและคุนเคยกับรูปแบบขอสอบที่
หลากหลาย  
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2. ครูผูสอน 4 กลุมสาระการเรียนรูหลักมีความเขาใจขอสอบ Pre O-NET สามารถ
วัดผลไดตรงหลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  

3. ครูผูสอน 4 กลุมสาระการเรียนรูหลักสามารถนําผลการสอบ Pre O-NET ไปใช
ปรับปรุงพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนทุกคนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการสอบ O-NET  
ปการศึกษา 2562  

2. ครูผูสอนมีการวิเคราะหผลการสอบของนักเรียน นําไปปรับปรุงพัฒนาและแกไข
จุดออนดอยที่พบรายบุคคลกอนการสอบ O-NET ปการศึกษา 2562  

3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และโรงเรียนในสังกัดมีขอมูล
สารสนเทศจากการสอบ Pre O-NET สําหรับนําไปปรับปรุงแกไขจุดออนดอยที่พบทั้งระดับ
โรงเรียน หองเรียน และรายบุคคล ตลอดจนนําไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาตอไป 

 

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที ่
ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ณ สํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 และโรงเรียนในสังกัด โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

ขั้นตอนการดําเนินการ ระยะเวลา 

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมการดําเนินการจัดสอบ Pre O-NET  
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พ.ย. 62 
 

กิจกรรมที่ 2 การเตรียมการดําเนินการจัดสอบ Pre O-NET  
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด 

พ.ย. 62 

กิจกรรมที่ 3 การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสอบ Pre O-NET 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562  
- จํานวน 127 คน - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 90 บาท 
 - คาอาหารวาง 2 มื้อๆ ละ 35 บาท  
- คาเอกสารประกอบการประชุม 128 เลมๆ ละ 60 บาท  

ธ.ค. 62 

กิจกรรมที่ 4 การติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-NET 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562  

ธ.ค. 62 

กิจกรรมที่ 5 การรวบรวม วิเคราะห และสรุปผลการทดสอบ Pre 
O-NET ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3  ปการศึกษา 2562 

ธ.ค. 62 – ม.ค. 63 
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5. งบประมาณ  
งบดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 33,000 บาท (สามหม่ืนสามพันบาทถวน) โดยขอถัวจายทุกรายการ
รายละเอียดคาใชจายดังนี ้
 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมที่1 การเตรียมการดําเนินการ
จัดสอบ Pre O-NET ช้ันมัธยมศกึษา 
ปที่ 3 ปการศึกษา 2562 ของเขตพ้ืนที่
การศกึษา 

- 
 

- 
 

 

- - 
 

กิจกรรมที่2 การเตรียมการดําเนินการ
จัดสอบ Pre O-NET ช้ันมัธยมศกึษา 
ปที่ 3ปการศึกษา 2562 ของโรงเรียน
ในสังกัด 

- - - - 

กิจกรรมที่ 3 การประชุมชี้แจงแนว
ทางการจัดสอบ Pre O-NET ชั้น
มัธยมศกึษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562  
- จํานวน 127 คน - คาอาหารกลางวัน 
1 มื้อๆ ละ 90 บาท 
- คาอาหารวาง 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท  
- คาเอกสารประกอบการประชุม  
128 เลมๆ ละ 60 บาท  

33,000 20,320 7,680 5,000 

กิจกรรมที่ 4 การติดตามและ 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-NET  
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ปการศึกษา 
2562  

- - - - 

กิจกรรมที่ 5 การรวบรวม วิเคราะห 
และสรุปผลการทดสอบ Pre O-NET  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 

- - - - 

รวมเงินท้ังสิ้น 33,000 20,320 7,680 5,000 
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6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการสอบ 

มากขึ้น รวมถึงมีความคุนเคยกับรูปแบบขอสอบที่หลากหลายของการสอบ O-NET ปการศึกษา 
2562  

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดรับการเตรียมความพรอมในการสอบ O-NET  
ปการศึกษา 2562  

3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ครูผูสอน และนักเรียน มีขอมูล
สารสนเทศจากการสอบ Pre O-NET เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขจุดออนดอยท่ีพบทั้งระดับโรงเรียน 
หองเรียน และรายบุคคล กอนการสอบ O-NET ปการศึกษา 2562 

 
7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จโครงการ 
  

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
   1. นั ก เ รี ยนชั้ น มัธยมศึ กษาปที่  3 ทุ กคนได รั บ 
การประเมินจากเครื่องมือที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน  
   2. ครูผูสอน 4 กลุมสาระการเรียนรูหลักมีเครื่องมือ 
วัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียน  
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวา
รอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาที่ผานมา 

 
1. ทดสอบ Pre O-NET  
2. ตรวจสอบการดําเนินงานตาม 
แนวทางการจัดสอบ Pre O-NET  
3. เปรียบเทียบผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของ
โรงเรียนและนักเรียน ปการศึกษา
ที่ผานมากับปปจจุบัน 
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โครงการ ยกระดับคุณภาพผูเรียนเพ่ือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) โดยใชกระบวนการนิเทศแบบมีสวนรวม และการประยุกตใช
โมเดลโครงสรางความสามารถทางการเรียนรู  ปการศึกษา 2563 

นโยบาย สพฐ.  ที ่3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
ตัวชี้วัด สพฐ.   ขอที ่2 รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมขึ้นจาก 
ปการศึกษาที่ผานมา 

ลักษณะโครงการ ใหม 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นายอิทธิพงษ  ตั้งสกุลเรืองไล/กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสท่ี 2 - 4  
 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ 
ทางการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผานการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย เมื่อพิจารณาผลการจัดกลุมคุณภาพสถานศึกษาจาก 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ปการศึกษา 2562 ของสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 39 พบวา สถานศึกษาสวนใหญมีคุณภาพ
อยูในระดับพอใชและระดับปรับปรุง เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบวา 
คะแนนเฉลี่ยระดับสถานศึกษาสวนใหญยังต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ นอกจากนี ้
เม่ือพิจารณาคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของผูเรียน
รายบุคคล พบวา ผูเรียนสวนใหญยังมีคะแนนนอยกวารอยละ 50 ทุกกลุมสาระการเรียนรู ดังนั้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนจึงยังไมเปนที่นาพึงพอใจของผูเก่ียวของกับการจัดการศึกษา         

เพ่ือเปนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
ในปการศึกษา 2563 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงสงเสริมสนับสนุน 
ใหสถานศึกษาในสังกัดรวมกันวางแผนการดําเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือสรางความตระหนัก 
ใหครูผูสอนแตละกลุมสาระการเรียนรูหลักไดรวมมือกันพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู และนําแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งสรางเสริมขวัญกําลังใจในการยกระดับคุณภาพผูเรียน 
ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย โดยกําหนดเกณฑ/ตัวชี้วัดสําคัญในการยกระดับคุณภาพ
ผูเรียน คือ สถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ดังนี้ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 
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ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  4 กลุมสาระการเรียนรูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
และ 5 กลุมสาระการเรียนรูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยจําแนกตามขนาดสถานศึกษา สถานศึกษา 
ที่ไมมีผลการเรียน 0 ร มส. หรือ มผ. สถานศึกษาที่มีผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมา และผูเรียนที่ไดคะแนนเต็ม 
100 คะแนน ท้ังนี้เพื่อคัดเลือกและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สามารถยกระดับคุณภาพผูเรียน
ไดสําเร็จและผูเรียนที่มีคะแนนเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ตลอดจนเปนแบบอยางในการพัฒนาระบบ
การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนและการยกระดับคุณภาพผูเรียนของสถานศึกษา
อ่ืนๆ ในสังกัด และยังเปนการสงเสริมสนับสนุนการเตรียมความพรอมสถานศึกษารองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก และเตรียมความพรอมผูเรียนในการประเมิน PISA2021 อันเปนการประเมินผล 
ทีส่ะทอนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด   
 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563  
2. เพ่ือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการคิดข้ันสูงตาม 

แนวทางการประเมิน PISA และการประยุกตใชโมเดลโครงสรางความสามารถทางการเรียนรู  
3. เพื่อสงเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551    
4. เพ่ือเชิดชูเกียรติและสรางขวัญกําลังใจแกผูบริหารสถานศึกษา ครผููสอน และผูเรียน

ของสถานศึกษาที่มีความสําเร็จในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  
ตามเกณฑที่กําหนด 
 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ผูบริหารสถานศึกษา ครผููสอน และผูเรียนของสถานศึกษา 57 แหง เขารวมโครงการ  
2. ครูผูสอนพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการคิดข้ันสูง 

ตามแนวทางการประเมิน PISA และการประยุกตใชโมเดลโครงสรางความสามารถทางการเรียนรู 
3. สถานศึกษาทุกแหงดําเนินการตามแนวทางการยกระดับคุณภาพผู เรียนเพ่ือ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) โดยใชกระบวนการนิเทศแบบมีสวนรวม 
และการประยุกตใชโมเดลโครงสรางความสามารถทางการเรียนรู  

4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และสถานศึกษามีคลังขอสอบ 
ดานทักษะการคิดข้ันสูงตามแนวทางการประเมิน PISA และการประยุกตใชโมเดลโครงสราง
ความสามารถทางการเรียนรู 
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เชิงคุณภาพ 
1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สามารถดําเนินการและบรรล ุ

ผลสําเร็จตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เก่ียวของของหนวยงานทุกระดับ   
2. ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและผูเรียนของสถานศึกษาท่ีมีความสําเร็จในการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติและมีขวัญกําลังใจ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาอยางตอเนื่อง  

3. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีการเตรียม 
ความพรอมของผูเรียนรองรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2563  
 

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที ่

ระหวางเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ณ สถานศึกษา 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 39 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. ชี้แจงทําความเขาใจแนวทางการยกระดับคุณภาพผูเรียนเพ่ือการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โดยใชกระบวนการนิเทศแบบ
มีสวนรวมและการประยุกตใชโมเดลโครงสรางความสามารถทางการเรียนรู 

พ.ค. 63 

2. คัดเลือกและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและนักเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จในการทดสอบ O-NET ปการศึกษา 2562 

พ.ค. 63 

3. สรางเครือขายออนไลนกลุมผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และ
ศึกษานิเทศกในการสงเสริมสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับ 
การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล การยกระดับคณุภาพผูเรียน 
เพ่ือการทดสอบ O-NET 

มิ.ย. - ก.ค. 63 

4. นิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแนวทางยกระดับคุณภาพผูเรียน 
เพ่ือการทดสอบ O-NET ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 39 

มิ.ย. – ก.ค. 63 

5. การดําเนินงานสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
การเรียนรูของหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เก่ียวของ 

ก.พ.– ส.ค. 63 

6. สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ ก.ย. 63 
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5. งบประมาณ    

งบดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุก
รายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้  

 
 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1. กิจกรรม ชี้แจงทําความเขาใจ 
แนวทางการยกระดับคณุภาพผูเรียนเพ่ือ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โดยใชกระบวนการ
นิเทศแบบมีสวนรวมและการประยุกต 
ใชโมเดลโครงสรางความสามารถ 
ทางการเรียนรู 
   1.1 แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการตามแนวทางการยกระดับ
คุณภาพผูเรียนฯ ประกอบดวย  
ผอ.สพม.39 รอง ผอ.สพม.39  
ผอ.กลุมงาน ศึกษานิเทศก ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูวิชาการ ครูวัดและ
ประเมินผล และครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูหลักทุกระดับชั้น จําแนก
ตามเครือขายสหวิทยาเขต 
   1.2 ประชุมชี้แจงแนวทาง 
การยกระดับคุณภาพผูเรียนฯ แก
ผูเก่ียวของ ในวาระการประชุม
ผูบริหารสถานศึกษา 
   1.3 แจงหนังสือ คําสั่ง และแนวทาง
การยกระดับคุณภาพผูเรียนฯ ให
สถานศึกษาในสังกัดนําไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม 

- - - - 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

2. กิจกรรม คัดเลือกและยกยองเชิดชู
เกียรติสถานศึกษาและนักเรียนที่
ประสบความสําเร็จในการทดสอบ  
O-NET ปการศกึษา 2562 
   2.1 วิเคราะหขอมูลผลการทดสอบ  
O-NET ของนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 
ปการศึกษา 2562 
   2.2 คัดเลือกสถานศึกษาและผูเรียน 
ที่มีผลการทดสอบ O-NET ตามเกณฑ 
ที่กําหนด  
   2.3 จัดพิธีมอบโลเชิดชูเกียรติและ
เกียรติบัตรพรอมกรอบใหสถานศึกษา
และผูเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET 
ตามเกณฑที่กําหนดในการประชุม
ผูบริหารสถานศึกษา 
  - คาโลเชิดชูเกียรต ิ
  - คาเกียรติบัตรพรอมกรอบ 

20,000 - 20,000 - 

3. กิจกรรม การพัฒนาเครื่องมือ 
วัดและประเมินผลการเรียนรูตาม
แนวทาง PISA และประยุกตใชโมเดล
โครงสรางความสามารถทางการเรียนรู 
   3.1 แจงโรงเรียนใหครูแกนนํา 5 
กลุมสาระการเรียนรู ครูวิชาการ และ
ครูวัดและประเมินผลที่เคยเขารับ 
การอบรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูจาก สพม.39  
ไดนําองคความรูและทักษะการสราง
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู       
ตามแนวทาง PISA และประยุกตใช
โมเดลโครงสรางความสามารถทาง 

- - - - 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

การเรียนรูไปใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและยกระดับคุณภาพผูเรียน 
และออกขอสอบอยางนอยคนละ 20 ขอ  
ในกลุมสาระการเรียนรูและระดับชั้น 
ที่สอนเพ่ือพัฒนาระบบคลังขอสอบ 
ของเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศึกษา  
   3.2 แจงหนังสือใหครูวิชาการและ
ครูวัดและประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพของขอสอบและเก็บรวบรวม
ขอสอบของครูผูสอนทุกคนสงให  
สพม.39 ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
   3.3 กลุมงานวัดและประเมินผล 
นําขอสอบเขาระบบคลังขอสอบใน
ปงบประมาณถัดไป 
4. กิจกรรม สรางเครือขายออนไลน
กลุมผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน 
และศึกษานิเทศกในการสงเสริม
สนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู
เก่ียวกับการพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผล การยกระดับคุณภาพ
ผูเรียนเพ่ือการทดสอบ O-NET 
   4.1 สรางเครือขายออนไลนดวย 
Application LINE กลุมผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูสอน และ
ศึกษานิเทศก  ใชชื่อวา “ยกระดับ
คุณภาพผูเรียนเพ่ือ O-NET สพม.39” 
   4.2 ประชาสัมพันธ แจงขาวสาร 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอื่นๆ  
ที่เก่ียวของ โดยมุงประโยชนใน 
การพัฒนาคณุภาพผูเรียนเพ่ือ 
การทดสอบ O-NET เปนหลัก 

- - - - 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

5. กิจกรรม นิเทศ กํากับ ติดตาม 
การดําเนินงานตามแนวทางยกระดับ
คุณภาพผูเรียนเพ่ือการทดสอบ  
O-NET ของ สพม.39  
   5.1 แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศกึษาโดยบูรณาการกับ
โครงการนิเทศระบบฯ 
   5.2 นิเทศ กํากับ ติดตามการยกระดับ
คุณภาพผูเรียนเพื่อการทดสอบ O-NET 
ของสถานศกึษาที่มีคะแนนเฉลี่ยผล 
การทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6  
ปการศึกษา 2561 ต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ (สถานศึกษาที่อยูใน 
กลุมสีดําและกลุมสีแดง) อยางตอเนื่อง  
3-5 ครั้ง/ภาคเรียน  

- - - - 

6. กิจกรรม การดําเนินงานสงเสริม
สนับสนุนและพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูของหนวยงาน
ตนสังกัดและหนวยงานที่เก่ียวของ 
โดยใชงบประมาณของหนวยงานตน
สังกัดและหนวยงานที่เก่ียวของ เชน 
ศูนย PISA ของ สพฐ. 

- - - - 

7. กิจกรรม สรุปและรายงานผล 
การดําเนินโครงการ 
   7.1 เก็บรวบรวมขอมูลผล 
การทดสอบ O-NET และความพึงพอใจ
ในการดําเนินการยกระดับคุณภาพ
ผูเรียน เพ่ือการทดสอบ O-NET  

- - - - 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

   7.2 ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห
ขอมูลและสรุปผลการดําเนินโครงการ 
   7.3 เขียนรายงานผลการดําเนิน
โครงการ 
   7.4 เผยแพรรายงานผลการดําเนิน
โครงการใหแกผูที่เก่ียวของ 

รวมเงินท้ังสิ้น 20,000 - 20,000 - 
 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ของผูเรียนสูงขึ้น 
  2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีขอมูลผลการวิเคราะหผล 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สําหรับบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด
นําไปใชในการกําหนดกลยุทธและแนวทางการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตาม
นโยบาย จุดเนน และเปาหมายที่กําหนดไว 
  3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และสถานศึกษาในสังกัดม ี
คลังขอสอบดานทักษะการคิดข้ันสูงตามแนวทางการประเมิน PISA และการประยุกตใชโมเดล
โครงสรางความสามารถทางการเรียนรู 
 

7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
   1. รอยละ (80) ของผูเรียนมีความตระหนักและ
เห็นความสําคัญของการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) 
   2. จํานวนสถานศกึษาที่มีผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมขึ้น
จากปการศึกษาที่ผานมา 

 
   1. การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปการศึกษา 2562 – 2563  
   2. การเปรียบเทียบผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพ้ืนฐาน  
(O-NET) ปการศึกษา 2562 กับ 
ปการศึกษา 2563  
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ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

   3. รอยละ (80) ของครูผูสอนมีความรูความเขาใจ
และสามารถสรางเครื่องมือวัดและประเมินผล 
การเรียนรูดานทักษะการคิดข้ันสูงตามแนวทาง 
การประเมิน PISA และการประยุกตใชโมเดล
โครงสรางความสามารถทางการเรียนรู  
เชิงคุณภาพ 
   1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของ สพม.39 สูงกวา
ระดับประเทศ  
   2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของ สพม.39 สูงกวา 
ปการศึกษาท่ีผานมา 
   3. นักเรียนที่ไดคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน 
มีจํานวนเพ่ิมขึ้น  

   3. การประเมินตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหนวยงานที่เก่ียวของ 
   4. การประเมินความพึงพอใจของ
ผูเกี่ยวของที่มีตอการดําเนินโครงการ 

 

 
8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 
การดําเนินการวิ เคราะหขอมูลโดยผูปฏิบัติงานอาจมีความคลาดเคลื่อนจาก 

การเตรียมขอมูล และการคํานวณดวยเครื่องคํานวณทั่วไป ซึ่งอาจสงผลตอการสรุปผล 
การวิเคราะหขอมูลท่ีไมถูกตองและไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ผูปฏิบัติงานควรมีการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร MS Excel และ 

ดาวนโหลดฐานขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามระบบรายงาน
อัตโนมัติ สทศ. (RPS) ทางเว็บไซตของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 
http://escore.niets.or.th/rps/Login.aspx 
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โครงการ  จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูทักษะอาชีพและการมีงานทํา 
นโยบาย สพฐ. ที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ตัวชี้วัด สพฐ. ขอที่ 4 รอยละผูเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศกึษา 

ปที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและ 
การมีงานทํา ตามความถนัด และความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพ 
ที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทาง 
การเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง 
ผูรับผดิชอบ/กลุม  นายสมเจตน พันธพรมและคณะศึกษานิเทศก/กลุมนิเทศฯ 
ระยะเวลาดําเนินการ    ไตรมาสที่ 1 -  4  
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10  ดานการศึกษาตองมุงสราง

พ้ืนฐานใหแกผูเรียนในดานการมีงานทํา มีอาชีพ  สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ 
การเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดเปนยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนา
กําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ มุงพัฒนากําลังคนใหมี
คุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะตรงความตองการของตลาดแรงงานภายในประเทศ เรียนจบแลวตองมีงานทํารองรับ
การเปนศูนยพัฒนาอาเซียน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและโครงการลงทุนขนาดใหญของ
รัฐบาลใหมีความเพียงพอและตรงความตองการของสถานประกอบการ มีขีดความสามารถ
แขงขันไดในระดับสากล และไดกําหนดกรอบวิธีการที่ตองจัดทําฐานขอมูลความตองการแรงงาน
รวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยที่สถานศึกษาจะตองมีฐานขอมูลการผลิตและพัฒนา
ผูเรียนใหเชื่อมโยงกับความตองการจําเปนในพื้นที่ของจังหวัดและอําเภอ และตรงทิศทาง 
การพัฒนาประเทศ ซึ่งจะตองใหภาคประชาชนในสังคม อันไดแกสถานประกอบการและกลุมอาชีพ
อิสระเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีการบูรณาการการเรียนรูคูไปกับการทํางานและรวมกับ
สถานประกอบการหรือกลุมอาชีพอิสระ โดยท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ไดกําหนดกรอบการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการมีงานทํา ตามแนวทางการจัด
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดําเนินการโดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 39 ดังนี ้

1. พัฒนาขอมูลสารสนเทศความตองการสาขาวิชาชีพ ลักษณะอาชีพ รวมถึงแหลงเรียนรู 
ปราชญภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัด โดยการสนับสนับสนุนของคณะกรรมการตามคําสั่งจังหวัด 
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2. ศูนยแนะแนวจังหวัดจัดเสนทางอาชีพนักเรียนรายบุคคล สรางความเขาใจครูแนะแนว 
ในการดําเนินการคัดกรองนักเรียนเขาสูแผนการเรียนหรือจัดรายวิชาเพ่ิมเติมรองรับเสนทางการเรียน
สูอาชีพ ประสานหนวยงานที่มีเครื่องมือวัดและประเมินบุคลิกภาพ ความถนัด แปลผลการประมวลผล  
นําเขาแฟมสะสมผลงาน(Portfolio) นักเรียนรายบุคคล  และพัฒนาการใชแฟมสะสมผลงานให
นักเรียนนําผลงานเชิงนวัตกรรม 

3. พัฒนาครูปรับกระบวนการเรียนรูจัดทําหนวยบูรณาการ ฐานสมรรถนะความรู ที่วัดผล
ความถนัดทางสาขาวิชา  พัฒนาแผนการเรียนโครงงาน/การศึกษาคนควาอิสระ โรงเรียนปรับหลักสูตร
สถานศกึษาเพื่อการมีงานทํา  

4. จัดเวทีนําเสนอผลงานการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการมีงานทํา 
เพ่ือใหการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําตามแนวทาง 

การจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา จึงจัดทํา
โครงการ การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อสนองนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค ดังนี้ 
 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาศกัยภาพผูเรียนสูทักษะอาชีพและการมีงานทํา

ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
2. เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําโดยการนําเสนอผลงานการขับเคลื่อน

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทํา   
 

3. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก
จํานวน 39 โรงเรียน และจังหวัดอุตรดิตถจํานวน 18 โรงเรียน ไดรับการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนสูทักษะอาชีพและการมีงานทําตามบริบทของตนเอง 

2. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก
จํานวน 39 โรงเรียน และจังหวัดอุตรดิตถจํานวน 18 โรงเรียน มีการจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทํา   

เชงิคุณภาพ 
นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก

จํานวน 39 โรงเรียน และจังหวัดอุตรดิตถจํานวน 18 โรงเรียนมีทักษะอาชีพในการทํางานหลังจาก
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่ 
ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562  ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563  ณ สถานที่ราชการ  

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน โดยวิเคราะหบริบทของแตละโรงเรียน 
จากโครงสรางหลักสูตร และแนวทาง จุดเนนในการจัดการศึกษาตาม
บริบทของโรงเรียน 

ธ.ค. 62 – ม.ค. 63 

2. จัดเตรียมขอมูลผลการวิเคราะหบริบท เพ่ือจัดทําเปนแนวทางใน 
การพัฒนาศกัยภาพของผูเรียนสูทักษะอาชีพและการมีงานทํา 

ก.พ. – มี.ค. 63 

3. พัฒนา ID Plan และ Portfolio ของนักเรียนรายบุคคล เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนสูทักษะอาชีพ การมีงานทํา และการศึกษาตอ 

เม.ย. – พ.ค. 63 
 

4. พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนสูทักษะอาชีพและ 
การมีงานทํา 

มิ.ย. – ก.ค. 63 

5. จัดทําเสนอผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนสูอาชีพและการมีงานทํา   

ก.ย. 63 
 

 
5. งบประมาณ 

งบดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 39 จํานวน 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียด
คาใชจายดังนี้  

 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาแนวทางการจัดทํา ID 
Plan และและหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียนสูทักษะและหลักสูตร
การมีงานทําดวยระบบ Track ของ 
โรงเรียนกรุงเทพครสิเตียน เพ่ือความ
หลากหลายในความตองการของผูเรียน 

10,000 3,000 7,000 - 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
- รองฝายวิชาการ/ครูผูรับผิดชอบงาน
หลักสูตร และศึกษานิเทศก รวมจํานวน 
70 คน 
กิจกรรมที่ 2 เสนอผลการดําเนินการ
ขับเคลื่อนการจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนสูอาชีพ 
และการมีงานทํา   
- นําเสนองานในระดับสหวิทยาเขต 
- คัดเลือกผลงานระดับสหวิทยาเขต  
สูระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

10,000 9,000 1,000 - 

รวมเงินท้ังสิ้น 20,000 12,000 8,000 - 

 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
 1. นักเรียนไดรับการพัฒนาแนวทางการรูจักตนเอง สงผลใหมี ID Plan และ Portfolio 
สําหรับการศึกษาตอในระดับอุดมศกึษา 
  2. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีความหลากหลายสอดคลองกับความตองการและ
ศักยภาพของนักเรียน 
 

7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
   1. รอยละของนักเรียนที่มี ID Plan และ Portfolio 
เพ่ือการศึกษาตอ และการมีงานทํา 
   2. รอยละของโรงเรียนที่มีหลักสูตรการเรียน 
การสอนที่สอดคลองตอความตองการดานอาชีพ 
ของนักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนมีแนวทางในการเขาศึกษาตอในระดับ 
ที่สูงขึ้น หรือมีงานทําตรงตามศักยภาพและ 
ความตองการของนักเรียน 

 
   1. แบบสํารวจการดําเนินการ
จัดทํา ID Plan  และ Portfolio ของ
นักเรียน 
   2. แบบสํารวจการจัดหลักสูตร 
การเรยีนการสอน 

 
   สํารวจความตองการการศึกษาตอ
และการมีงานทําของนักเรียนดวย
แบบสํารวจฯ 
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8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

 ความตองการในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานอาชีพและ
การศกึษาตอของแตละโรงเรียนอาจจะมีความแตกตางกัน  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 สรางความตระหนักในการพัฒนาหลักสูตรตามบริบทของตนเองเพ่ือใหพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนไดอยางครอบคลุม 
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โครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
นโยบาย สพฐ. ที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ตัวชี้วัด สพฐ. ขอที่ 4  รอยละผูเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและ 
การมีงานทํา ตามความถนัด และความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพ 
ที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผน 
ทางการเงนิที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

ลักษณะโครงการ    ตอเนื่อง   
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางรัญญาภัทร  อัยรา/กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ    ไตรมาสท่ี 1 – 4 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดตระหนัก 
ถึงความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาไทย โดยไดมีการสนับสนุนแนวทางในการจัดการศึกษา 
ที่บูรณาการทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) หรื อที่ เ รี ยกว า  
สะเต็มศึกษา เพ่ือยกระดับใหการศึกษาไทยใหกาวหนาทันสมัยตามสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร ซึ่งเปนสิ่งท่ีสําคัญที่มีสวนชวยให
เศรษฐกิจและสังคมเจริญกาวหนา 
           ทั้งนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ไดตระหนักถึงเหตุผลที่กลาวมาแลว
ขางตน  และเห็นความสําคัญใหมีการสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดในการขับเคลื่อนการจัด 
การเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อเตรียมบุคลากรทางดานวิทยาศาสตร เพื่อเปน
ตนแบบในการเรียนการสอน โดยการใชระบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เปนกลยุทธใน 
การพัฒนา ซึ่งเปนการปรับหลักสูตรและเปลี่ยนวิธีการสอน โดยมีการผสมผสานในแตละวิชากัน 
อยางลงตัว เพ่ือใหผูเรียนนําความรูทุกแขนงมาใชในการแกปญหา การคนควา และพัฒนาสิ่งตางๆ ใน
สถานการณโลกปจจุบัน และเพ่ือกอใหเกิดบูรณาการและพัฒนาความรูที่สามารถนําไปสูนวัตกรรมใหมๆ 
 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมและเผยแพรผลงานของครู คัดเลือกครูดี เดนสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) เพ่ือเปนตนแบบในการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 2. เพ่ือถายทอดความรูใหกับโรงเรียนศูนยฝกอบรมและใหคําปรึกษา STEM Education 
ประจําจังหวัด ดําเนินการเผยแพรไปยังครูในโรงเรียนพ้ืนที่กลุมเปาหมายที่รับผิดชอบตามประกาศ สพฐ. 
 3. เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่มีศักยภาพ 
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3. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. คัดเลือกครูดีเดนสะเต็มศกึษา (STEM Education) 3 สาขา คือวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และเทคโนโลย ีสาขาละ 3 รางวัล 
 2. จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูใหกับครูในโรงเรียนพ้ืนที่กลุมเปาหมายท่ีรับผิดชอบ 
ตามประกาศ สพฐ. โดยโรงเรียนศูนยฝกอบรมและใหคําปรึกษา STEM Education ประจําจังหวัด  
 3. การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในชั้นเรียนของกลุมเปาหมาย
เปนไปอยางมีศกัยภาพ 
 เชงิคุณภาพ 
 1. ครูผูสอนมีกระบวนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) เปนตนแบบที่ดี 
และเผยแพรได 
 2. โรงเรียนศูนยฝกอบรมและใหคําปรึกษา STEM Education ประจําจังหวัด ดําเนินการ
ถายทอดความรูใหกับครูในโรงเรียนพื้นที่กลุมเปาหมายที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. ครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และคอมพิวเตอรในโรงเรียนกลุมเปาหมายสามารถนํา
ความรูไปสูการปฏิบัตจิริงได  
   
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่ 
 ชวงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. การวางแผนเตรียมการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ต.ค.62 
2. การดําเนินกิจกรรมตามโครงการ พ.ย. 62 – ส.ค. 63  
3. การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

พ.ย. 62 – ส.ค. 63  

4. การสรุปและรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ก.ย. 63 
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5. งบประมาณ 
 งบดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) และรอจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติมอีก 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 25,000 บาท โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ 
รายละเอียดคาใชจายมีดังนี ้
 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกครูดีเดนสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education)   
- คาอาหารวาง-กลางวัน ผูเขาประชุม 
จํานวน 10 คน x 170 บาท 
- คาตอบแทนกรรมการคัดเลือกครู
ดีเดน จํานวน 10 คน x 500 บาท  
- คาโลรางวัล  
- คาเกียรติบัตร  

8,400  
 
 
 

5,000 
 
 

 
 

1,700 
 

 
 
 
 
 
 

1,200 
500 

กิจกรรมที่ 2 การเสริมสรางความรูให 
กับครูในโรงเรียนพ้ืนที่กลุมเปาหมาย 
ที่รับผิดชอบตามประกาศ สพฐ. และ
โรงเรียนศูนยฝกอบรมและใหคาํปรึกษา 
STEM Education ประจําจังหวัด 
(พิษณุโลกและอุตรดิตถ จังหวัดละ 1 จุด) 

11,600 3,000 8,000 600 

กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผล 
การดําเนินการและจัดทําเลมรายงานสรุป 

(5,000) - (4,000) (1,000) 

รวมเงินท้ังสิ้น 25,000 8,000 13,700 3,300 
 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูตามแนวทางของสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่มี
ประสิทธิภาพเปนตนแบบที่ดแีละสามารถเผยแพรได   

2. โรงเรียนศูนยฝกอบรม STEM Education ประจําจังหวัดสามารถใหคําแนะนําถายทอด
ความรูใหกับครูในโรงเรียนพื้นท่ีกลุมเปาหมายที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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7. การติดตามและประเมินผลความสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

1. ครูผานการคัดเลือกครูดี เดนสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 3 สาขา คือวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลย ีสาขาละ 3 รางวัล 
2. ถายทอดความรูใหกับโรงเรียนศูนยฝกอบรมและให
คําปรึกษา STEM Education ประจําจังหวัด เพ่ือดําเนินการ
เผยแพรไปยังครูในโรงเรียนพื้นที่กลุมเปาหมายที่รับผิดชอบ
ตามประกาศ สพฐ. 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ 
- แบบนิเทศ ติดตาม 

 
8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 
 การดําเนินงานตามชวงระยะเวลาที่กําหนด อาจมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากสาเหตุของ
การมีภารกิจเรงดวนจากหนวยงานตนสังกัด ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 เตรียมวางแผนบูรณาการในการดําเนินงานรวมกับโครงการอื่นๆ ที่สอดคลองและ
สัมพันธกัน         
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โครงการ   พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศ 
ที่สอง เพื่อการสื่อสารสูสากล         

นโยบาย สพฐ. ที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
ตัวชี้วัด สพฐ. ขอท่ี 4 รอยละผูเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัด และ 
ความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

ลักษณะโครงการ ใหม 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางสาววีรยา โพยมรัตน และนางสาวณภัทร จุลพงษ/กลุมนิเทศฯ 
ระยะเวลาดําเนินการ  ไตรมาสที่ 1 - 4 
 
1.หลักการและเหตุผล 

ตามที่รัฐบาลไดพยายามสรางความเขมแข็งใหกับประเทศไทยดวยการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของทรัพยากรมนุษยในทุกดานโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรูเพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรูพัฒนาตนเองได
เต็มศักยภาพตามนโยบายดานการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือให
ผูเรียนมีความรูความสามารถ การสื่อสารภาษาอังกฤษในการเปนประชากรโลก  กระทรวงศึกษาธิการ
จึงมีนโยบายยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและภาษา ตางประเทศท่ีสอง เปนเครื่องมือศึกษาคนควา
องคความรูท่ีเปนสากล และกาวทันโลก เพ่ือใชในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิต 

จากนโยบายดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงไดจัดทํา
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศที่สอง เพื่อการ
สื่อสารสูสากลข้ึน โดยมุงหวังที่จะพัฒนาใหครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศที่สอง  ที่เนนการสื่อสารใหกับผูเรียนเพื่อนําไปปรับ
ใชและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
    
2.วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาคณุภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศที่สอง
ของครูผูสอน  

2. เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติ ท่ีเปนเลิศในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศที่สอง  
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3. เพื่อพัฒนาเครือขายสงเสริมการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
และรวมกันหารือแนวทาง ปญหา อุปสรรค วิธีแกปญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
และภาษาตางประเทศที่สอง ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ครูผูสอนภาษาอังกฤษ สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 39 ทุกคน 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 39 ทุกคน   
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผูสอนภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศที่สอง  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดรับความรูดานเทคนิค วิธีการ และการแกไขปญหาในการจัดการ
เรียนการสอน จากการพัฒนาและการนิเทศติดตามฯ               

2. ผูเรียนมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ีสอง เปน
เครื่องมือศึกษาคนควาองคความรูที่เปนสากล และกาวทันโลก เพ่ือใชในการประกอบอาชีพและ
ดํารงชีวิต 

3. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไดรับการสงเสริมสนับสนุน ในการพัฒนา
เครือขายการใชภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศที่สอง  

 
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่ 

ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ณ สถานที่ราชการ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศที่สอง เพื่อการสื่อสารตามแนวทางของ Boot Camp 
จํานวน 57 โรงเรียน 

ม.ค. – มี.ค. 63 

2. การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศที่สอง 

ก.ค. 63 
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5. งบประมาณ  
 งบดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39จํานวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) และรอจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 
จํานวน 25,000 บาท โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้  
 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศที่สอง เพื่อการ
สื่อสารตามแนวทางของ Boot Camp 
จํานวน 57 โรงเรียน 

40,000 - 35,000 5,000 

กิจกรรมที่ 2 การประกวดผลการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษและภาษา 
ตางประเทศที่สอง 

(25,000) - (25,000) - 

รวมทั้งสิ้น 65,000 - 65,000 5,000 
 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   

สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ 
ที่สอง เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรูความสามารถและทักษะในการใชภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศท่ีสอง เพ่ือเปนเครื่องมือศึกษาคนควาองคความรูที่เปนสากล และกาวทันโลก  
เพ่ือใชในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได 
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7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ  
  1. รอยละ 100 ของครูผูสอนภาษาอังกฤษ ไดรับ 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตาม
แนวทางของ Boot Camp จํานวน 57 โรงเรียน 

แบบนิเทศ ติดตามฯ 

  2. รอยละ 80 ของครูผูสอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศไดรับการพัฒนาความสามารถ 
ในการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศที่สอง 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบรายงานฯ 

เชิงคุณภาพ  
   1. ครูผูสอนภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ 
ที่สอง  โรงเรียนสังกัด สพม.39 ไดรับความรูดานเทคนิค 
วิธีการ และการแกไขปญหาในการจัดการเรยีนการสอน 
จากการพัฒนาและการนิเทศติดตามฯ               

แบบนิเทศ ติดตามฯ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

แบบรายงานฯ 

   2. ผูเรียนมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
และภาษาตางประเทศท่ีสอง เปนเครื่องมือศึกษาคนควา
องคความรูท่ีเปนสากล และกาวทันโลก เพ่ือใช 
ในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิต 

แบบนิเทศ ติดตามฯ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

แบบรายงานฯ 

 
8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 
 การดําเนินงานตามชวงระยะเวลาที่กําหนด อาจมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากสาเหต ุ
ของการมีภารกิจเรงดวนจากหนวยงานตนสังกัด ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามระยะเวลา 
ที่กําหนด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 เตรียมวางแผนบูรณาการในการดําเนินงานรวมกับโครงการอื่นๆ ที่สอดคลองและ
สัมพันธกัน         
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โครงการ  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
นโยบาย สพฐ. ที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
ตัวชี้วัด สพฐ. ขอที่  7 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผู ให

คําปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู 
ลักษณะโครงการ ใหม 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นายสุรศักดิ์ กรไพร และนางสุภรีย หอมสะอาด/กลุมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสท่ี 2 - 4 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ทรัพยากรบุคคล นับวาเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาองคกรทุกประเภท เพราะคนเปน

ปจจัยสําคัญที่สุด ถาองคกรใดมีบุคลากรที่มีคุณภาพ หมายถึง เปนคนดี เปนคนเกงมีศักยภาพสูง  
มีเจตคติที่ดีตอการทํางานสามารถประสานและทํางานรวมกับบุคคลอื่นไดอยางมีความสุข ทุมเท
เสียสละในการทํางาน อยางไรก็ดี ทุกคนยอมตองการความกาวหนาในการทํางาน ในตําแหนงและ
หนาที่ที่รับผิดชอบโดยกําหนดเสนทางการพัฒนาอาชีพท่ีชัดเจน การพัฒนาบุคคลในองคกรก็เชนกัน
จําเปนตองไดรับการ “เพาะบม” ดานความรู ความสามารถและประสบการณการทํางาน เพ่ือให 
เกิดความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมากข้ึน ดังนั้น บุคลากรทุกคนจึงตองเรียนรูการพัฒนาตน 
ใหมีความทันสมัยในการทํางานอยูเสมอ ในขณะเดียวกัน องคกรก็จะตองสนับสนุนและใหโอกาส 
กับทุกคนไดรับการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหเด็กไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับ
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  

ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตองตระหนักถึงความสําคัญในอาชีพและหนาที่
ของตน โดยครูตองมีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง และ 
เปนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง เพื่อประโยชน 
ในการพัฒนาผูเรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” 
เปน “Coach” หรือ ผูอํานวยการการเรียนรูทําหนาที่กระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรู
และวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน และ 
มีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงมีนโยบายที่จะสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ใหเปนมืออาชีพตามนโยบายและกลยุทธของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และ
ตรงตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมและ
ยกระดับคุณภาพพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทฯ นี้ขึ้น เพื่อใหมี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพมีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจําเปนในการจัดการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ  
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2. วัตถุประสงค 
1. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมาย และมีทักษะ

ความสามารถที่สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุนทางดานความคิด 
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู 
เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได และไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะ
อาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกาย
และจิตใจ 

2. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะ 
การเรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และ 
เปนแบบอยางดานคุณธรรมและจริยธรรม 

3. บุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดรับ 
การพัฒนาใหมีความรูและทักษะนําไปสูการปฏิบัติอยางมืออาชีพ 
 
3. เปาหมาย 

เชงิปริมาณ  
ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท 
เชงิคุณภาพ 
1. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพ ไดรับการพัฒนา 

ตามจุดมุงหมาย และมีทักษะความสามารถที่สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
2. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

การจัดการเรียนรู และการวัดประเมินผลอยางมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพ 
ของผูเรียนแตละบุคคล 

3. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือผูอํานวยการการเรียนรู  
มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

4. บุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีความรู
และทักษะนําไปสูการปฏิบัติอยางมืออาชีพ  
 
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่ 

ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562  ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ณ สถานที่ราชการ
และเอกชน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ธ.ค. 62  
2. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัต ิ ธ.ค. 62 
3. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ธ.ค. 62 – ส.ค. 63 
4. การประชุมวางแผนการดําเนินงานและจัดทําหลักสูตรโครงการ
เสริมสรางศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ธ.ค. 62 – ส.ค. 63 

5. ประสานงาน เพ่ือเตรียมความพรอมในการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ 
รวมกับสถานศึกษาในสังกัด และหนวยงานที่เก่ียวของ 

ม.ค. – ก.ย. 63 

6. ดําเนินกิจกรรมโดยมีบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เปน
กลุมเปาหมายเขารวมโครงการฯ 
   กิจกรรมท่ี 1 - 2 
   กิจกรรมท่ี 3 
   กิจกรรมท่ี 4 - 7 

 
 

เม.ย. - ก.ย. 63 
ม.ค. - มิ.ย. 63 
ม.ค. - ก.ย. 63 

 
5. งบประมาณ    

งบดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 39 ซึ่งรอจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม จํานวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถวน) 

โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้  

 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กิจกรรมท่ี 1  จัดอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ ยนเรียนรูทาง
วิชาการ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 
40 คน จํานวน 3 วัน 
   - คาอาหารวางฯ 50 บาท/คน/มื้อ 
(รวม 6 มื้อ) 
   - คาอาหาร 600/วัน/คน (รวม 6 มื้อ) 
   - คาจางเหมารถ จํานวน 3 วัน 

134,000 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

12,000 
 

72,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

50,000 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กิจกรรมที่  2 การพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพของรองผูอํานวยการสถานศึกษา 
*จัดประชุมสัมมนาเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
จํานวน 30 คน จํานวน 2 วัน               
   - คาอาหารวางฯ จํานวน 2 วัน 4 มื้อๆ 
ละ 50 บาท  
   - คาอาหารกลางวัน 2 มื้อๆ ละ 250 
บาท จํานวน 30 คน  
   - คาอาหารเย็น 1 มื้อๆ ละ 250 บาท 
จํานวน 30 คน  
   - คาตอบแทนวิทยากร 
   - คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 
   - คาวัสด ุ
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพของครูผูชวย  
*จั ดอบรมสั มมนาเ พ่ื อให ครู ผู ช วย
ตระหนักถึงความสําคัญในอาชีพและ
หนาท่ีของตน โดยพัฒนาใหเปนครู เปน
ครูยุคใหม ปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” 
เปน “Coach” หรือ “ผูอํานวยการการ
เรียนรู” จํานวน 80 คน จํานวน 4 วัน 
   - คาอาหารวางฯ จํานวน 4 วัน 8 มื้อๆ 
ละ 35 บาท 
   - คาอาหารกลางวัน 4 มื้อๆละ 100 
บาท/คน 
   - คาอาหารเย็น 3 มื้อๆละ 100 บาท/คน      
   - คาตอบแทนวิทยากร  
   - คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 
   - คาวัสดุ 

71,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

122,900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,600 
 

 
 
 
 
 
 

6,000 
 

15,000 
 

7,500 
 
 

25,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,400 
 

32,000 
 

24,000 
20,000 
10,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,530 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กิจกรรมท่ี 4  การอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานของบุคลากรในสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 39 
ครั้ งที่  1 จัดประชุมคณะทํางานเพื่อ
วางแผนเตรียมการและดําเนินการ 
    - คาอาหารวางฯ จํานวน 2 ม้ือ 1 วัน 
จํานวน 11 คน มื้อละ 35 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อๆ 
ละ 100 บาท จํานวน 11 คน 
ครั้งที่ 2 จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
โดยการจัดใหผูปฏิบัติงานในสํานักงานได
มีโอกาสไปเยี่ยมชมหนวยงานหรือวิธีการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นๆ ที่มีการ
บริหารจัดการแนวใหมหรือเทคนิควิธีการ
ทํางานที่ทันสมัย เพ่ือใหผู ได รับการ
พัฒนาเกิดความรูความเขาใจในเทคนิค
และวิธีการทํางานของหนวยงานที่ไป
เยี่ ย มชมดู ง าน  และเป นการ เพิ่ ม
ประสบการณโดยตรง ทั้งยังไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนและสอบถามความรูตาง ๆ 
อันอาจนํามาใชปรับปรุงการทํางานและ
เกิดประโยชนในหนวยงาน จํานวน 45 
คน จํานวน 2 วัน 
    - คาอาหาร 600 บาท/วัน/คน      
    - คาที่พัก 600 บาท/วัน/คน 
    - คาเหมารถ   
กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก 
สรางความเขาใจการพัฒนาครูฯ ดวย
ระบบ TEPE Online 

127,870 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,800 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

770 
 

1,100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54,000 
27,000 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45,000 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563     

หนา 174 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1. ประชาสัมพันธโครงการฯใหขาราชการ
ในสังกัดทราบ 
2. ประชุมคณะกรรมการ จํานวน 20 คน 
   - คาอาหาร  จํานวน 20 คนๆ ละ 100 
บาท จํานวน 2 มื้อ  
   - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 
20 คนๆละ 35 บาท จํานวน 4 มื้อ  
กิจกรรมที่ 6 การยกระดับคุณภาพของ
บุคลากร กลุมตางๆ ในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
*เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 39 ไดรับการพัฒนาใหมีความรูและ
ทักษะนําไปสูการปฏิบัติอยางมืออาชีพ 
จํานวน 50 คนๆ ละ 2,500 บาท เพ่ือเปน
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
กิจกรรมที่  7 การประชุมสรรหาและ
คัดเลือกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล 7 รางวัล 
1. ประชาสัมพันธใหขาราชการในสังกัด
ทราบ 
2. ประชุมคณะกรรมการ จํานวน 10 คน 
- คาอาหาร  จํานวน 10 คน คนละ 100 
บาท จํานวน 1 มื้อ จํานวน 7 ครั้ง 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน 10 
คนๆละ 35 บาท 2 มื้อ จํานวน 7 ครั้ง  
กิจกรรมท่ี 8 สงเสริมใหครูเขารับการ
พัฒนาตามความตองการของตนเอง กับ
หนวยพัฒนาที่ ได รับการรับรองจาก
สถาบันครุุพัฒนา (งบ สพฐ.) 

 
 
 
 
 
 
 

125,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,900 
 
 
 

 
 
 

4,000 
 

2,800 
 

125,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,000 
 

4,900 

 
 
 

รวมเงินท้ังสิน้ 600,000 12,600 472,870 114,530 
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6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
เชิงปริมาณ 
ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศกึษาทุกประเภท 
เชิงคุณภาพ  
1. บุคลากรไดรับการพัฒนาศกัยภาพ มีความพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดี  
2. บุคลากรมีความกาวหนาในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามระเบียบของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
3. บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเนนของ

สพม.39 และ สพฐ. กระทรวงศกึษาธิการ 
4. บุคลากรมีวิสัยทัศนและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น 
5. บุคลากรไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู สามารถนําไปพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน  

มีการบูรณาการการทํางานรวมกัน 
6. บุคลากรมีจิตสํานึกที่ดี สามารถนําหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใชในการดําเนินชีวิต 
7. บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน เขาใจถึงวัฒนธรรมองคกร 

 
7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง 

ประจํา พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดรับ
การเขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่ทุกประเภทใหมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพมีศกัยภาพในการปฏิบัติงานครบตาม
ความจําเปนในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 

วิธีการประเมินตัวชี้วัด 
- ประเมินจากจํานวนผูลงทะเบียน
เขารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง 
- ประเมินจากจํานวนผูที่รับใบ
เกียรติบัตร 
- แบบประเมินตนเอง 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
เครื่องมือ 
- โดยใชแบบฟอรมการลงทะเบียน 
- โดยนับจากจํานวนผูที่เขารับใบ
เกียรติบัตร 
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ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงคุณภาพ 
1. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับ

การพัฒนาศกัยภาพ มีความพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดี 

2. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
ความกาวหนาในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 

3. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
มีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
นโยบายและจุดเนนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา
มัธยมศกึษา เขต 39 และสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 

4. ผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษามี
วิสัยทัศนและมีประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน 
เพ่ิมมากขึ้น 

5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู สามารถนําไปพัฒนาคุณภาพ
ในการปฏิบัติงาน มีการบูรณาการการทํางานรวมกัน 

6. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
มีจิตสํานึกที่ดี สามารถนําหลักคุณธรรม จริยธรรม 
มาใชในการดํารงชีวิต 

7. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
ความสุขในการปฏิบัติงาน เขาใจถึงวัฒนธรรมองคกร 

วิธีการประเมินตัวชี้วัด 
- สังเกตจากการเขารวมทํากิจกรรม
ในแตละวัน 
- ประเมินหลังจากที่กลับมาจาก
การเขารับการอบรมพัฒนาแลววา
นํามาใชในสถานศึกษา ใชกับ
นักเรียน หรือในชีวิตประจําวัน
หรือไม 
เครื่องมือ 
- การสังเกต การสัมภาษณ 
- การเขารวมกิจกรรม  
- แบบรายงานผลรายบุคคล 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 
1. การเดินทางไปเขารับการประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในบางชวงเวลา การเดินทางอาจจะประสบปญหาเรื่องเสนทางการเดินทาง 
ที่อยูในชวงของฤดูฝนที่อาจจะทําใหเกิดความลาชาในการเดินทาง  ไมทันกับกําหนดการที่หนวยงาน 
ที่จะไปศึกษาดูงานหรือรวมประชุมจัดเตรียมไว และตองระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุในขณะเดินทาง
เพราะบางครั้งรถยนตที่จางเหมาบริการในการเดินทางอาจจะไมคุนเคยกับเสนทางอาจเกิดปญหา 
ไดทุกขณะ 

2. ผูที่เขารับการประชุม อบรม  สัมมนา หรือศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา บางรายอาจจะประสบปญหาเรื่องการเจ็บปวยในระหวางประชุมอบรม  
สัมมนาหรือศึกษาดูงาน  ทําใหไมสามารถที่จะเขารวมการประชุมอบรม  สัมมนาหรือศึกษาดูงาน 
ไดครบตามหลักสูตร 

3. หนวยงานที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.39 จะไปศึกษาดูงานนั้น 
บางสถานที่หนวยงานอาจจะไมมีความพรอมในการใหบริการ เนื่องจากในขณะนั้นอาจจะมี
คณะกรรมการของการประเมินในเรื่องอ่ืนเขามาในชวงนั้นพอดี จึงทําใหโรงเรียนหรือหนวยงานนั้น 
ตองรับภาระในการตอนรับหรือใหการบริการในการศึกษาดูงานไดไมครบถวนตามที่ตองการหรือ 
สิ่งท่ีเปนเปาหมายของการศึกษาจะไดไมครบจึงทําใหอาจมีการเปลี่ยนกําหนดการหรือโปรแกรม
การศึกษาดูงานใหม 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. การเดินทางไปเขารับการประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา นั้นกอนที่จะกําหนดการเดินทางควรจะมีการสํารวจความตองการประชุม
อบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนเนื่องจากบางราย
อาจจะมีภารกิจที่สําคัญที่ไมสามารถเขารวมกิจกรรมนั้นได 

2. การเดินทางไปเขารับการประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาควรจะมีตรวจสอบพาหนะเดินทางกอนวามีสภาพอยางไร บุคคลที่ขับรถยนต 
ในการเดินทางแตละคนมีความพรอมหรือไมอยูในสภาพเชนไร  ถาหากเห็นวาอาจจะเกิดปญหาได 
ในระหวางเดินทางควรจะแจงกับบริษัทหรือหนวยงานนั้นกอนวาจะขอปรับเปลี่ยนรถยนต หรือ 
คนขับใหมเพราะเห็นวาไมมีความพรอมในการเดินทาง 

3. ควรจะมีการประสานกับหนวยงานที่จะไปประชุมอบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงานของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนมาในชวงนั้นมีการเปลี่ยนกําหนดการใดบางเพ่ือท่ีทาง 
สพม.39 จะไดมีการปรับเปลี่ยนกําหนดการใหมเพื่อไมใหเกิดการผิดพลาดในการประชุม อบรม 
สัมมนาหรือศึกษาดูงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและควรมีการจัดทําโปรแกรม
สํารองของการศึกษาดูงานไวดวยเผื่อกรณีมีเหตุการณที่ไมสามารถไปศึกษาดูงานในที่ที่กําหนดตั้งแต
แรกเริ่มไดจะไดมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมใหทันในชวงนั้น  
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โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยกระบวนการสรางชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

นโยบาย สพฐ. ที ่3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ตัวชี้วัด สพฐ.         ขอที่ 7 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูให

คําปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางมาราศรี  มีโชค/กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสท่ี 2 - 3   
 

1. หลักการและเหตผุล 
แนวคิดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพนับเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิรูปการจัดการ

เรียนรู โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งชุมชนการเรียนรู 
ทางวิชาชีพจะเปนการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมทํา และรวมเรียนรูรวมกันของครู ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา ศกึษานิเทศก และนักการศึกษา บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ
แบบกัลยาณมิตร ท่ีมีวิสัยทัศน คุณคา เปาหมาย และภารกิจรวมกันดําเนินการแบบทีมเรียนรู  
โดยครูเปนผูนํารวมกัน และผูบริหารเปนผูดูแลสนับสนุน เพ่ือรวมเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพ
เปลี่ยนแปลงคณุภาพตนเองสูคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนความสําเร็จหรือประสิทธิผลของผูเรียน
เปนสําคัญและความสุขของการทํางานรวมกันของสมาชิกในชุมชน 

ดวยความสําคัญของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพที่มีผลการวิจัยยืนยันวาการดําเนินการ
ในรูปแบบชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งดานวิชาชีพ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงได
เสนอโครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยกระบวนการสรางชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อเปนแนวทางในการสรางวัฒนธรรม
การเรียนรู  ปรับเปลี่ยนวิถีการทํางาน สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบกัลยาณมิตร มุงสู 
การพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อันจะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การเรียนรูอยางแทจริง และนําไปสูการพัฒนาวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาชีพตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาวิชาชีพและจัดกิจกรรม
การเรียนรู โดยใชกระบวนการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community 
: PLC) เปนนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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 2.เพื่อเปดเวทีนําเสนอนวัตกรรมหรือความสําเร็จจากชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC)  สําหรับผูบริหารและครูผู สอน สํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 
3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
 ผูบริหารและครูในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  

จํานวน 57 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 

 1.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 39 มีการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนางานในวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ  
สงผลใหเกิดการพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง 
 3.  บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีการใชชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพเปนวัฒนธรรมองคกรในการพัฒนาคุณภาพของงาน 
 

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที ่
ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562  ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 39 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. กิจกรรมเปดวง PLC ระดับสหวิทยาเขต 
- ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคโครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศกึษาดวยกระบวนการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 
- แบงกลุมผูบริหารระดับสหวิทยาเขตเพื่อเปดวง PLC และรวมกันวางแผน
ขับเคลื่อนการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
- วางแผน เตรียมความพรอม และประสานสถานศึกษา 

ม.ค. 63 
 

2. กิจกรรมประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ 
(Symposium) นําเสนอผลงานที่เปนเลิศ (Best Practice) ดานนวัตกรรม
หรือความสําเร็จของกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC) 
    - สรางเครอืขายชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  (Professional 
Learning Community : PLC)  และนําไปขยายผลภายในสถานศึกษา
ของตนเอง 
   - นิเทศ ติดตาม เยี่ยมชั้นเรียน  
   - จัดการประกวดผลงานที่เปนเลิศ (Best Practice) ดานนวัตกรรมหรือ
ความสําเร็จของกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  (Professional 
Learning Community : PLC) 

ก.พ. – เม.ย. 63 
 

3.สรุป /รายงานผลการดําเนินงาน พ.ค. 63 
 
5. งบประมาณ    

งบดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณ 
ทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้    
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. กิจกรรมเปดวง PLC ระดับสหวิทยาเขต 
- ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคโครงการ 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดวยกระบวนการสรางชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ(Professional Learning 
Community : PLC) 
- แบงกลุมผูบริหารระดับสหวิทยาเขต 
เพ่ือเปดวง PLC และรวมกันวางแผน
ขับเคลื่อนการศึกษาของสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
- วางแผน เตรียมความพรอม และ
ประสานสถานศึกษา 

- - 
 

- 
 
 

- 
 

2. กิจกรรมประชุมสัมมนาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ 
(Symposium) นําเสนอผลงานที่เปนเลิศ 
(Best Practice) ดานนวัตกรรมหรือ
ความสําเร็จของกระบวนการชุมชน 
การเรียนรูทางวิชาชีพ  (Professional 
Learning Community : PLC) 
- สรางเครือขายชุมชนการเรียนรู 
ทางวิชาชีพ  (Professional Learning 
Community : PLC) และนําไปขยายผล
ภายในสถานศึกษาของตนเอง 
- นิเทศ ติดตาม เยี่ยมชั้นเรียน  
- จัดการประกวดผลงานที่เปนเลิศ (Best 
Practice) ดานนวัตกรรมหรือความสําเร็จ
ของกระบวนการชุมชนการเรียนรู 
ทางวิชาชีพ  (Professional Learning 
Community : PLC) 
- สรุป /รายงานผลการดําเนินงาน 

20,000 - 20,000 - 
 

รวมเงินท้ังสิ้น 20,000 - 20,000 - 
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6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาวิชาชีพ 

ของตนเองและพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียน

การสอน พัฒนา การเรียนรูและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการทํางานรวมกันดวยความสัมพันธ 

แบบกัลยาณมิตร เกิดวัฒนธรรมแหงการเรียนรูเชิงบวก 
 

7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1. รอยละ 100 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 39  
มีการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
2. รอยละ 80 ของผูบริหารและครูมีการพัฒนางานในวิชาชีพ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  สงผลใหเกิดการพัฒนาผูเรียนอยาง
แทจริง 
3. รอยละ 80 ของบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  มีการใชชุมชน การเรียนรู 
ทางวิชาชีพเปนวัฒนธรรมองคกรในการพัฒนาคุณภาพของงาน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  มีการสรางชุมชนการเรียนรู 
ทางวิชาชีพ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนางานในวิชาชีพ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  สงผลใหเกิดการพัฒนาผูเรียน 
อยางแทจริง 
3. บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา 
เขต 39 มีการใชชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเปนวัฒนธรรม
องคกรในการพัฒนาคุณภาพของงาน 

 
แบบรายงานจํานวนผลงาน
และนวัตกรรมดาน PLC

ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลงานที่เปนเลิศ 
(Best Practice) ดาน

นวัตกรรมหรือความสําเร็จ
ของกระบวนการชุมชนการ

เรียนรูทางวิชาชีพ  
(Professional Learning 

Community : PLC) 
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8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 
ในวันจัดกิจกรรมอาจมีกิจกรรมอ่ืนเขาแทรก ทําใหบุคลากรไมสามารถเขารวมกิจกรรม

ไดครบตามจํานวน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 1. ประสานงานขอรายชื่อที่ชัดเจน ใหผูเขารวมประชุมยืนยันการเขารวมกิจกรรม 
 2. ประมาณการคาใชจายและดําเนินการในข้ันตอนที่จําเปนเปนอันดับแรก   
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นโยบายที่ 4 

ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ํา 

ทางการศึกษา 

 
ประกอบดวย 

 
1. โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ (หนา 186) 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม และขยายผลการดําเนินงาน  

(หนา 195) 
3. โครงการพัฒนาทักษะการใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสงเสริมการเรียนรู 

สูการเปนพลเมืองดิจิทัล (Technology Enhanced Learning for Digital 
Citizenship)(หนา 198) 

4. โครงการเพิ่มและกระจายโอกาสใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(หนา 203) 

5. โครงการยกระดับคุณภาพการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน (หนา 207) 
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โครงการ สงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
นโยบาย สพฐ. ที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน

และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
ตัวชี้วัด สพฐ. ขอที่ 1 ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเปน

มาตรฐานเสมอกัน 
ลักษณะโครงการ   ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นายกฤษฎา พรหมอินทร/กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ   ไตรมาสที่ 1 - 4 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหง
จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือเปนกลไกในควบคุม ตรวจสอบ
ระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น ใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อมั่น
ใหแกผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล  
ซึ่งไดกําหนดใหมีหนาที่ในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษาเพื่อใหการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดการนํานโยบายดังกลาวลงสู 
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงไดประกาศ 
แนวปฏิบัติการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ข้ึน  
เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนา สงเสริม กํากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ นอกจากจะกําหนดแนวทางใหสถานศึกษาดําเนินการแลว ยังได
กําหนดใหสํานักงานเขตพื้นการศึกษาดําเนินการติดตามผลการดําเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา พรอมทั้งใหเขารวมสังเกตการณและใหความรวมมือกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) : สมศ. ในการใหขอมูลเพ่ิมเติมในกระบวนการประเมิน
คุณภาพภายนอก ใหเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาว  
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ใหมีประสิทธิภาพสูเปาหมาย
ความสําเร็จอยางยั่งยืน ตามการประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องดังกลาว กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้นมา 
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2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มศกัยภาพของศึกษานิเทศกดานงานสงเสริมและพัฒนา

มาตรฐานการศกึษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2. เพื่อสังเคราะหผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งภายในและภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 39 
 3. เพื่อดําเนินการซักซอมการประเมินคุณภาพภายนอก (Mock Assessment) ใหกับ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ที่เขารับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ และเขารวมสังเกตการณพรอมใหขอมูลเพ่ิมเติมในกระบวนการของ 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 4. เพื่อดําเนินการคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 ใหรับรางวัล IQA AWARD ประจําปการศึกษา 2562 และเขารวมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการภายใตงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 
2562 ณ จังหวัดสุโขทัย 
 5. เพ่ือดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ใหคําปรึกษา ชวยเหลือและแนะนําเก่ียวกับ 
การประกันคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 39  
 6. เพ่ือสรุปและรายงานผลการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 39  
 

3. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. ศึกษานิเทศกของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดรับการพัฒนา
สมรรถนะและเพ่ิมศักยภาพดานงานสงเสริมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีขอมูลการสังเคราะหคุณภาพ
การศึกษาและการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา เพ่ือนําไปใชในการบริหารจัดการในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา  
 3. คณะศึกษานิเทศกของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดเขารวม
ซักซอมการประเมินคุณภาพภายนอก (Mock Assessment) ใหกับสถานศึกษาในสังกัดที่เขารับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และรวมใหขอมูลเพิ่มเติมแก สมศ.ตามกระบวนการของ 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
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 4. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ที่ผานเกณฑ
การคัดกรองคุณสมบัติตามที่ สพฐ.กําหนด ไดรับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล IQA AWARD 
ประจําปการศึกษา 2562 และเขารวมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการภายใตงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย 
 5. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดรับ 
การนิเทศ กํากับ ติดตาม ใหคําปรึกษา ชวยเหลือและแนะนําเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 จากคณะศึกษานิเทศก 
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ 
ผลการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในสังกัด  
 เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีระบบ 
การประกันคุณภาพการศกึษาภายในท่ีมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่ 
 ชวงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 
1. การวางแผนเตรียมการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ต.ค. 62 
2. การดําเนินกิจกรรมตามโครงการ พ.ย. 62 – ส.ค. 63  
3. การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 

พ.ย. 62 – ส.ค. 63  

4. การสรุปและรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

ก.ย. 63 
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5. งบประมาณ 
 งบดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) และงบประมาณจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 34,015 บาท (สามหมื่นสี่พันสิบหาบาทถวน)*  
สพฐ.จัดสรรใหกับโรงเรียน โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายมีดังนี ้

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะและ 
เพ่ิมศักยภาพของศึกษานิเทศกดานงาน
สงเสริมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
   - การเขาประชุมวิชาการระดับชาติ 
และนานาชาติประจําป  พ.ศ. 2562  
“การประกั นคุณภาพเพื่ อยกระดั บ
การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21” วันที่ 30 
พ.ย. 62 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา  
ศูนยราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร 
แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ) 

- 
 
 
 
 
 

- - - 

กิ จก ร รม ท่ี  2  ก าร สั ง เ คร า ะห ผ ล 
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศกึษาในสังกัด 
   2.1 จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผน
และดําเนินการสังเคราะหผลการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและผลการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึ กษาขั้ น พ้ืนฐานทั้ งภายในและ
ภายนอก ของสถานศึกษาในสังกัด สพม.39 
   2.2 สรุปและรายงานผลการดําเนินการ
สังเคราะหผลการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและผลการประเมินคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ทั้งภายในและภายนอกของ
สถานศกึษาในสังกัด สพม.39 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมที่ 3 การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ ของสถานศึกษาในสังกัด 
   3.1 ดําเนินการซักซอมการประเมิน
คุณภาพภายนอก (Mock Assessment) 
ใหกับสถานศึกษาในสังกัด สพม.39 ที่เขา
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
จํานวน 15 โรงเรียนๆ ละ 1 ครั้ง 
   3.2 เขารวมสังเกตการณพรอมใหขอมูล
เพ่ิมเติมในกระบวนการของการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่  (วันแรกและ 
วันสุดทาย) จํานวน 15 โรงเรียนๆ ละ 
2 ครั้ง 
   โรงเรียนในสังกัดท่ีรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ ประกอบดวย 1) ร.ร.อุตรดิตถ  
(งปม. 4,896 บ.) 2) ร.ร.ลับแลพิทยาคม (งปม. 
5,016 บ.) 3) ร.ร.พิชัย (งปม. 4,224 บ.) 4) ร.ร. 
ฟากทาวิทยา (งปม. 6,624 บ.) 5) ร.ร.ดารา 
พิทยาคม (งปม. 4,440 บ.) 6) ร.ร.พุทธชินราช
พิทยา (งปม. 240 บ.) 7) ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี  
(งปม. 264 บ.) 8) ร.ร.พิษณุ โลกพิทยาคม  
(งปม. 0 บ.)  9) ร.ร.ดอนทองวิทยา (งปม. 216 บ.) 
10) ร.ร.น้ํ ารินพิทยาคม (งปม. 1,745 บ.)  
11) ร.ร.บานกลางพิทยาคม (งปม. 1,752 บ.)  
12) ร.ร.บางกระทุมพิทยาคม (งปม. 768 บ.)  
13) ร.ร.ไทรยอยพิทยาคม (งปม. 4,464 บ.)  
14) ร.ร.วังโพรงพิทยาคม (งปม. 4,584 บ.) และ  
15) ร.ร.บอโพธิ์วทิยา (งปม. 5,862 บ.) 

40,000 - 
 
 
 
 
 

 
 

15,000 
 
 
 
 

25,000 

- 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 4 การคัดเลือกสถานศึกษาใน
สังกัดเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจําป
การศึกษา 2562  
   4.1 ดําเนินการคัดเลือกสถานศึกษาใน
สังกัด สพม.39 เพื่อรับรางวัล IQA AWARD 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
ประจําปการศึกษา 2562 (สพฐ. 5,000 
บาท)  
   4.2 สถานศึกษาในสังกัด สพม.39 ที่ไดรับ      
รางวัลระดับยอดเยี่ยม เขารวมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการภายใตงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 
ปการศึกษา 2562 ณ จั งหวัดสุ โขทัย 
(สพฐ. 29,015 บาท) 
กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ ติดตามการดําเนิน 
งานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ในสังกัด 
   5.1 จัดเตรียมราง สื่อ/เอกสาร/คูมือ/
เครื่องมือการนิเทศ กํากับ ติดตาม ให
คําปรึกษาชวยเหลือและแนะนําเก่ียวกับ
การประกั นคุณภาพการศึ กษาของ
สถานศึกษา ในสั งกัด สพม.39 ตาม
กฎกระทรวงที่กําหนด  
   5.2 จัดประชุมคณะศึกษานิเทศกเพ่ือ
วางแผนเตรียมการออกนิ เทศ กํากับ 
ติดตาม ใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และ
แนะนําการวางระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ในสังกัด สพม.39 
ตามกฏกระทรวงที่กําหนด 
   5.3 ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม  
ใหคําปรึกษาชวยเหลือและแนะนําการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในสังกัด สพม.39 (บูรณาการ
รวมกับการนิเทศ) 

(ใช งปม.
บูรณาการ
การนิเทศ) 

 
 
 

- - - 

   สรุปและรายงานผลการดําเนินการ
สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ

- - - - 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 

รวมเงินท้ังสิ้น 40,000 - 40,000 - 
 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการดําเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ 
ไดมาตรฐาน ตามที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด 
 2. สถานศึกษาในสังกัดบางแหงสามารถเปนแบบอยางของการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา และไดรับรางวัลจาก สพฐ.  
ตามกิจกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจําปการศกึษา 2562 

3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีขอมูลสารสนเทศดานการสงเสริม
และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือเปน
ฐานขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตอไป 
 
7. การติดตามและประเมินผลความสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชงิปริมาณ  

   1. ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบดานงานสงเสริมและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ไดเขารวมพัฒนาสมรรถนะและเพ่ิม
ศักยภาพด านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติประจําป พ.ศ.2562 “การประกันคุณภาพเพื่อ
ยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21” วันที่ 30 พฤศจิกายน 
2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็น ทารา ศูนยราชการและ 
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ) 

- การสอบถาม-สัมภาษณ
(แบบสอบถาม-สัมภาษณ)  
- การตรวจสอบขอมูลจาก 
การเขารวมกิจกรรมการ
พัฒนา (แบบตรวจสอบการ
เขารวมกิจกรรมการพัฒนา) 

   2. เอกสารรายงานผลการสังเคราะหการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

- การตรวจสอบเอกสาร 
รายงานการสังเคราะห
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ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ งภายในและภายนอกของ
สถานศกึษาในสังกัด สพม.39 

ขอมูล (แบบตรวจสอบ
เอกสาร) 

   3. รอยละสถานศึกษาในสังกัด สพม.39 ที่เขารับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ ไดรับการซักซอมการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (Mock Assessment)  และได รั บการเข าร วม
สังเกตการณพรอมใหขอมูลเพ่ิมเติมในกระบวนการของ 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จาก สมศ. 

- การประเมินความพึงพอใจ  
ของสถานศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม (แบบประเมิน
ความพึงพอใจ) 

   4. รอยละสถานศึกษาในสังกัด สพม.39 ที่ไดรับการคัดเลือก
ใหรับรางวัล IQA AWARD ประจําปการศึกษา 2562 และ 
ได เขารวมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการภายใต 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 
2562 ณ จังหวัดสุโขทัย 

- การตรวจสอบขอมูลจาก
สถานศึกษาที่ไดรับรางวัล
และเขารวมสัมมนาฯ  
(แบบตรวจสอบ) 

   5. รอยละของสถานศึกษาในสังกัด สพม.39 ที่ไดรับการนิเทศ 
กํากับ ติดตามใหคําปรึกษา ชวยเหลือและแนะนําเก่ียวกับ 
การประกันคณุภาพการศึกษา 

- การตรวจสอบขอมูลจาก 
สถานศกึษาที่ไดรับ 
การนิเทศฯ (แบบตรวจสอบ) 

   6. เอกสารรายงานผลการดําเนินการสงเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 39 

- การตรวจสอบเอกสาร  
(แบบตรวจสอบเอกสาร) 
 

เชิงคุณภาพ  

    สถานศึกษาในสังกัด สพม.39 มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

ระดับคุณภาพของประเด็น
การพิจารณาตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศึกษา
ในสังกัด สพม.39 ที่ผาน
เกณฑการประเมินระดับ
คุณภาพดีถึงดีเลิศ ไมต่ํากวา
รอยละ 80 
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8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

 การดําเนินงานตามชวงระยะเวลาที่กําหนด อาจมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากสาเหต ุ
ของการมีภารกิจเรงดวนจากหนวยงานตนสังกัด ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามระยะเวลา 
ทีกํ่าหนด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 เตรียมวางแผนบูรณาการในการดําเนินงานรวมกับโครงการอื่นๆ ที่สอดคลองและ
สัมพันธกัน         
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โครงการ พัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรวม และขยายผลการดําเนินงาน  
นโยบาย สพฐ. ที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน

และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
ตัวชี้วัด สพฐ. ขอที ่1 ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษา ที่มีคุณภาพเปน

มาตรฐานเสมอกัน 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิยศ/กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสท่ี 2 - 3 

 
1. หลักการและเหตุผล 

นโยบายสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายที่ 4 
สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา 
ทางการศึกษา มีแนวทางในการสรางโอกาสทางการศึกษา เพ่ือใหประชากรในวัยเรียนทุกคน และ 
ทุกกลุมเปาหมาย ซึ่งหมายรวมถึงกลุมผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ไดเขาถึงการบริการ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน โดยสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียน 
ที่มีความตองการจําเปนพิเศษ  มีขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับ
หนวยงานที่เก่ียวของทุกระดับ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีแผน 
การดําเนินงานสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล 
และตามสภาพและตามประเภทของความพิการใหสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมทั้งระบบ  
เพ่ือสามารถจัดการศึกษาแบบเรียนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ  
มีแผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติเชิงรุก เนนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การทํางานแบบมีสวนรวมที่ผูเรียนสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ (Transitional Services)  
หรือการสงตอ (Referral) เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกันและระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ รวมทั้ง
การดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล โดยการสงเสริมสนับสนุนใหทุกสถานศึกษา
ในสังกัดมีความพรอมทั้งระบบ เพ่ือสามารถจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ทั้งยังจัดใหมีศึกษานิเทศก
ผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ติดตาม ชวยเหลือ และสนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการ 
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ   
 
2. วัตถุประสงค  

เพ่ือนิเทศ กํากับ ติดตาม การวัด ประเมินผล ถอดบทเรียนผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
(Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศกึษา และวิจัยและพัฒนาโรงเรียนเรียนรวม  
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3. เปาหมาย    
เชิงปริมาณ  
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนไดเขารวมการพัฒนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพจัดการ

เรียนรวม และขยายผลการดําเนินงาน ในปตอไป 
เชิงคุณภาพ  
โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรวม ผูเรียนเรียนรวมไดรับการจัดทํา

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และการประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
(การเขารวมกิจกรรม) 
 

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่ 
      ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ           ม.ค. 63 
2. การนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียนที่เขารวม
โครงการ จํานวน 57 โรงเรียน   

ม.ค. – ก.พ. 63 

3. การยกยองเชิดชูเกียรติ โรงเรียนในสังกัดที่ไดดาํเนินการและมีผลการ
ดําเนินงานในเชิงประจักษ 

เม.ย. 63 
 

4. การสรุปและรายงานผล พ.ค. 63 
 

5. งบประมาณ    
งบดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 10,000 บาท 

(หนึ่งหมื่นบาทถวน) และขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี ้
 

 รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
โดยใชประชุมเชิงปฏิบัติการ จาํนวน 10 
คน (คาอาหารวางเครื่องดื่มและอาหาร
กลางวัน 1 วัน 10 คน x 170 บาท)  

1,700 - 1,700 
 
 

- 

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ กํากับ ติดตาม 
การดําเนินงานของโรงเรียนท่ีไดรับ
คัดเลือก นิเทศออนไลน 

- - - - 



แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563     

หนา 197 

 รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กิจกรรมที่ 3 การยกยองเชิดชูเกียรติ 
โรงเรียนในสังกัดท่ีไดดําเนินการและ 
มีผลการดําเนินงานในเชิงประจักษ  
โลรางวัล จํานวน 5 อัน X 1000 บาท 
เกียรติบัตร 40 ฉบับ X 35 บาท  

6,400 
 

- - 6,400 
 

กิจกรรมที่ 4 การสรุปและรายงานผล 
เอกสารจํานวน 20 เลม  

1,900 - - 
 

1,900 

รวมเงินท้ังสิ้น 10,000 - 1,700 8,300 
 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
การปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการวิจัยและพัฒนา

โรงเรียนเรียนรวม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 

7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
   โรงเรียนในสังกัด จํานวน 57 โรงเรียน  
ไดรับการพัฒนาตามโครงการพัฒนา 
เชิงคุณภาพ 
   ใหผูเรียนเรียนรวมไดรับการจัดทําแผนการจัด
การศกึษาเฉพาะบุคคล และการประเมินตาม 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล รอยละ 100   

 
การเขารวมกิจกรรม แบบบันทึก 

 
 

การนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ 
การสังเกต แบบสังเกต 

การรายงานผลการดําเนินงาน  
แบบรายงาน 

 

8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง  
ความรวมมือและความตระหนักถึงการจัดการเรียนรวมอยางมีคณุภาพสําหรับผูเรียน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
การนิเทศ กํากับ ติดตาม   
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โครงการ พัฒนาทักษะการใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสงเสริมการเรียนรูสูการเปน
พลเมืองดิจิทัล (Technology Enhanced Learning for Digital 
Citizenship)  

นโยบาย สพฐ.  ที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคณุภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

ตัวชี้วัด สพฐ. ขอที่ 6 สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปน
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ลักษณะโครงการ ใหม 
ผูรับผิดชอบ/กุลม นางสาววีรยา โพยมรัตน และนางสาวณภัทร จุลพงษ/กลุมนิเทศฯ 
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสท่ี 1 - 4 
 

1. หลักการและเหตุผล  
การรูดิจิทัลเปนทักษะของบุคคลในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการเขาถึงและการสื่อสาร 

กันใชในการจัดการ วิเคราะหประเมินผลสารสนเทศ เพ่ือนําไปสูการสรางความรูใหม และสื่อสาร 
ไปยังผูอื่นไดซึ่งมีความสําคัญเปนอยางมาก เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลเปนการเปดโอกาสของ 
การมีสวนรวมในการเรียนรูแบบใหมมีผลตอสังคมโดยรวมในการสรางโอกาสการเขาถึงขอมูลตางๆ 
เกิดความคิดสรางสรรคและการสรางนวัตกรรมและความเปนพลเมืองดิจิทัล (Sommarat 
Pibulmanee, 2017) ทักษะการรูดิจิทัลเปนทักษะที่เกี่ยวของกับการรูสารสนเทศ (Information 
Literacy) ท่ีผูใชควรมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือคนหา ประเมิน สราง  
และสื่อสารสารสนเทศดิจิทัล โดยใชทั้งทักษะพุทธิพิสัยและทักษะทางเทคนิค โดยเปนการใชงาน 
อยางมีวิจารณญาณ และมีความตระหนักรูทางสังคม ดังนั้นทักษะการรูดิจิทัลจึงเปนทักษะที่สําคัญ 
ในยุคปจจุบันและทักษะสําคัญของการเรียนรูสําหรับศตวรรษที่  21 และเปนสมรรถนะหลัก 
ในการเรียนรูตลอดชีวิตของกลุมสหภาพยุโรป (แววตา เตชาทวีวรรณ, 2559) เนื่องจากการเรียน 
ในปจจุบันไดถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบไปดวยการใชอุปกรณที่ทันสมัยอยางแลปท็อป แท็บเล็ต โทรศัพท 
เคลื่อนที ่การสงขอมูลผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกสการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนผานสื่อสังคมออนไลน 
สภาพแวดลอมในการเรียนรูท่ีเปลี่ยนไปทําใหความรูและทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ไมไดมีแคความรู 
ในเนื้อหาเทานั้น แตยังตองรวมไปถึงทักษะดานขอมูลและการสื่อสาร ทักษะในการคิดและ 
การแกไขปญหา ทักษะการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และทักษะในการรูจักใชประโยชนจาก
เครื่องมือสมัยใหมอยางเชน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วรพจน วงศกิจรุงเรืองและอธิป 
จิตตฤกษ, 2554) 

นโยบายของรัฐ มุงเนนใหคนไทยพัฒนาตนเองเพ่ือเตรียมความพรอมประชากรวัยเรียน 
ใหมีความรูเพ่ือการกาวมั่นไปสูความเปนพลโลกในยุค Digital สามารถพัฒนานวัตกรรมแขงขันกับ
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ตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นควรมีการเตรียมความพรอมดานเทคโนโลยีทางการศึกษา
ใหกับบุคลากรทางการศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูมีหนาที่จัดการเรียนรูใหกับผูเรียน  
เพ่ือนําไปขยายความรู ความเขาใจ และพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีไปสูผูเรียน เพ่ือใหเปนไปตาม
นโยบายของรัฐ และเปาหมายของนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ขอที่ 3 ครู เปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนยําทางวิชาการ และ 
มีทักษะการจัดการ เรียนรูที่หลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม 
และทักษะในการใชเทคโนโลย ี

จากวิสัยทัศนและเปาหมายดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาทักษะการใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสงเสริมการเรียนรูสูการเปน
พลเมืองดิจิทัล (Technology Enhanced Learning for Digital Citizenship) ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาความรู ความเขาใจ และทักษะความสามารถดานการใชสื่อและเทคโนโลยี

ดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 39 

2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดิจิทัลผูที่มีความสามารถในการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเพ่ิมศกัยภาพการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   

 

3. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 57 

โรงเรียน  
2. ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
3. นักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 39 
เชิงคุณภาพ 
1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 39 ทราบถึงสภาพความตองการ และ

ปญหาการจัดการศกึษาโดยใชสื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรูของโรงเรียน 
2. ครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีความรู ความเขาใจ 

และทักษะความสามารถดานการใชสื่อและเทคโนโลยีดิจทิลัในการจัดการเรียนการสอน 
3. ผูเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดรับความรู 

ความเขาใจและสามารถนําความรูท่ีไดไปปรับใช เพ่ือการเปนพลเมืองดิจิทัลและสามารถใชประโยชน
จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการเพ่ิมศกัยภาพการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่ 
ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. การศกึษาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนดวยการใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู 

ม.ค. – มี.ค. 63 

2. การพัฒนาทักษะการใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสงเสริมการเรียนรูสู
การเปนพลเมืองดิจิทัล (Technology Enhanced Learning for Digital 
Citizenship) สําหรับครูผูสอน  

พ.ค. 63 

3. การนิเทศออนไลน หองเรียนสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสงเสริม 
การเรียนรูสูการเปนพลเมืองดิจิทัล (Technology Enhanced Learning 
for Digital Citizenship) ของครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษามัธยมศึกษา เขต 39  

มิ.ย. – ก.ค. 63 

4. การประกวดและจัดทําคลังสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
ที่ประสบผลสําเร็จ  

ส.ค. 63 

5. การประชุมสรุป และรายงานผลการดําเนินงาน ก.ย. 63 
 

5. งบประมาณ 
งบดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยรอจัดสรร

งบประมาณเพ่ิมเติม จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) และขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ 
รายละเอียดคาใชจายดังนี้ 

 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาสภาพปญหา
และความตองการในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนดวยการใชสื่อและ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู  

- - - - 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาทักษะการใชสื่อ
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสงเสริมการ
เรียนรูสูการเปนพลเมืองดิจิทัล 
(Technology Enhanced Learning for 
Digital Citizenship) สําหรับครูผูสอน  

20,000 - 20,000 - 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศออนไลน 
หองเรียนสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
สงเสริมการเรียนรูสูการเปนพลเมือง
ดิจิทัล (Technology Enhanced 
Learning for Digital Citizenship) 
ของครูผูสอน 

- - - - 

กิจกรรมที่ 4 การประกวดและจัดทํา
คลังสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
ที่ประสบผลสําเร็จ  

- - - - 

กิจกรรมที่ 5 การประชุมสรุป และ
รายงานผลการดําเนินงาน 

- - - - 

รวมเงินท้ังสิ้น 20,000 - 20,000 - 
 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สามารถสงเสริม สนับสนุน และ

พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชสื่อและเทคโนโลยีดิจัลในการจัดการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัด 
อันจะสงผลใหผูเรียน มีความรู ความเขาใจ สามารถนําความรูท่ีไดไปปรับใชเพ่ือการเปนพลเมือง
ดิจิทัลและสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเพ่ิมศักยภาพการเรียนรูและพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  
 

7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ  
รอยละ 100 สพม.39 ทราบถึงสภาพ ความตองการ และปญหา
การจัดการศึกษา โดยใชสื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรูของ
โรงเรียนในสังกัด 

แบบเก็บขอมูล 
 

รอยละ 80 ครูผูสอนในสังกัด สพม.39 มีความรู ความเขาใจ
และทักษะความสามารถดานการใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดี 

แบบนิเทศ ติดตามฯ 
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ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 
รอยละ 80 ของผูเรียนในสังกัด สพม.39 ที่ไดรับการจัดการเรียน
การสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล มีความรูความเขาใจ
และสามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชเพ่ือการเปนพลเมืองดิจิทัล
และสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเพ่ิม
ศักยภาพการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยูในระดับดี 

แบบประเมินความรู  
ความเขาใจ  

แบบประเมินความพึงพอใจ 

เชิงคุณภาพ  
ครูผูสอนในสังกัด สพม.39 มีความรู ความเขาใจและทักษะ
ความสามารถดานการใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัด 
การเรียนการสอน 

แบบนิเทศ ติดตามฯ 

ผูเรียนในสังกัด สพม.39 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใช
สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล มีความรู ความเขาใจและสามารถนํา
ความรูที่ไดไปปรับใชเพ่ือการเปนพลเมืองดิจิทัลและสามารถใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการเพิ่มศกัยภาพการเรียนรู
และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

แบบประเมินความรู  
ความเขาใจ  

แบบประเมินความพึงพอใจ 
สรุปผลการแขงขันของ
นักเรียนในการแขงขัน

วิชาการ 
 

8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

 การดําเนินงานตามชวงระยะเวลาที่กําหนด อาจมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากสาเหต ุ
ของการมีภารกิจเรงดวนจากหนวยงานตนสังกัด ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามระยะเวลา 
ที่กําหนด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 เตรียมวางแผนบูรณาการในการดําเนินงานรวมกับโครงการอื่นๆ ที่สอดคลองและ
สัมพันธกัน         
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โครงการ    เพ่ิมและกระจายโอกาสใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
นโยบาย สพฐ.   ที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ  
ตัวชี้วัด สพฐ. ขอที่ 5 รอยละของผูเรียนในกลุมชาติพันธุ กลุมดอยโอกาส และกลุมที่อยู 

ในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดาร 
และนโยบาย สพฐ.   ที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศกึษาที่มีคณุภาพ มีมาตรฐาน

และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
ตัวชี้วัด สพฐ.  ขอที่ 7 รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน

และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางชวนชม  นิ่มเจริญ/กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสท่ี 1 - 3 
 

1. หลักการและเหตุผล   
 เพ่ือใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ 

สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ มาตรา 17 กําหนดวา 
“ใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาปโดยใหเด็กซึ่งมีอายุอยางเขาปที่เจ็ดเขาเรียนในสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก เวนแตสอบไดชั้นปที่เกาของการศึกษาภาคบังคับ” และมาตรา 
11 กําหนดวา “บิดา มารดา หรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคล ซึ่งอยูในความดูแลไดรับ
การศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่เก่ียวของตลอดจนใหไดรับการศึกษา
นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับตามความพรอมของครอบครัว” ประกอบกับมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 โดยมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 
ไดกําหนดใหผูปกครองสงเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่ เจ็ดจนถึงอายุยางเขาปที่สิบหกเขาเรียน 
ในสถานศึกษา เวนแตเด็กจะสอบไดชั้นปท่ีเกาของการศึกษาภาคบังคับ  ซึ่งมีความสําคัญยิ่งตอ 
การวางรากฐานชีวิตของบุคคลใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรู 
คูคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 

2. วัตถุประสงค  
           1. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหประชากรวัยเรียนตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ไดรับโอกาส
ทางการศึกษาเพ่ิมขึ้นและไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ พรอมทั้งสนับสนุนใหนักเรียนที่จบ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ครบทุกคน  
 2. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรียนตอ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ เพ่ิมมากขึ้น  
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3. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในเขตพ้ืนท่ีบริการ ศึกษาตอ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
          2. จํานวนของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
ทั้งสายสามัญและสายอาชีพเพ่ิมขึ้น   

เชิงคุณภาพ 
ประชากรวัยเรียนตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับทุกคน ไดรับโอกาสทางการศึกษาและ

ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที ่

ชวงเวลาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ สถานที่ราชการ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ต.ค. 62 
2. เสนอรางประกาศฯ กับการรับนักเรียนปการศึกษา 2563 ต.ค. 62 
3. แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา พ.ย. 62 
4. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน  ธ.ค. 62 
5. สมัครรับนักเรียน (รอบ 2)  6 - 8 เม.ย. 63 
6. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน เพ่ือจัดหาที่เรียนใหนักเรียน (รอบ 2)   9 เม.ย. 63 
7. ติดตามและตรวจสอบการรายงานขอมูลและผลการรับนักเรียน เม.ย. - พ.ค. 63 
8. วิเคราะห สรุป และรายงานผลการดําเนินงานรับนักเรียน ปการศกึษา 
2563 พรอมจัดทํารายงาน 

พ.ค. - มิ.ย. 63 

 
5. งบประมาณ    

งบดําเนินงาน จํานวน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน) โดยเปนงบประมาณ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 10,000 บาท และงบประมาณ 
ซึ่งรอจัดสรรเพิ่มเติม ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 6,000 บาท 
โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้  
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ - - - - 

กิจกรรมที่ 2 เสนอรางประกาศฯ กับ
การรับนักเรียนปการศึกษา 2563 

- - - - 

กิจกรรมที่ 3 แตงตั้งคณะกรรมการ 
รับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

- - - - 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมเจาหนาที่รับ
นักเรียนและผูเก่ียวของ เพื่อกรอกขอมูล
ลงโปรแกรมการรับนักเรียนของ สพฐ. 
จ.พิษณุโลก 39 คน จ.อุตรดิตถ 18 คน 
และผูที่เก่ียวของ 3 คน รวม 60 คน 
(คาอาหารกลางวัน 1 มื้อและคาอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม 1 มื้อ  
60 คนๆ ละ 135 บาท) 

8,100 - 8,100 
 
 

- 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมคณะกรรมการรับ
นักเรียนจังหวัดละ 15 คน x 2 จังหวัด 
(คาอาหารกลางวัน 1 มื้อและคาอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม 1 มื้อ 30 คนๆละ 
135 บาท)  

4,050 - 4,050 - 

กิจกรรมที่ 6 คาตอบแทนเจาหนาที่
สมัครรับนักเรียน (รอบ 2) ในวันหยุด 
จํานวน 2 วัน 5 คน  

3,325 - 3,325 - 

กิจกรรมที่ 7 ประชุมคณะกรรมการรับ
นักเรียน เพ่ือจัดหาที่เรียนใหนักเรียน 
(รอบ 2) (คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 
1 มื้อ 15 คนๆละ 35 บาท)  

525 - 525 - 

กิจกรรมที่ 8 ติดตามและตรวจสอบ 
การรายงานขอมูลและผลการรับ
นักเรียน 

- - - - 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กิจกรรมที่ 9 วิเคราะห  สรุป และ
รายงานผลการดําเนินงานรับนักเรียน  
ป 2562 พรอมจัดทํารายงานเปนรูปเลม 

- - - - 

รวมเงินท้ังสิ้น 16,000 - 16,000 - 
  
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ครบทุกคน 
 2. นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปที่ 3 เขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ทั้งสายสามัญและ 
สายอาชีพรอยละ 80 
    

7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
    1. รอยละของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 6 เรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
    2. รอยละของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 3 เรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ทั้งสายสามัญ  
และสายอาชีพ    
เชิงคุณภาพ 
     ประชากรวัยเรียน ตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับทุกคน 
ไดรับโอกาสทางการศึกษา และไดรับการพัฒนา 
อยางเต็มตามศักยภาพ   

 
แบบสํารวจ 

เว็บไซตรายงานการรับ
นักเรียนของ สพฐ. 

 
 
 

รายงานการรับนักเรียนฯ  
ปการศึกษา 2563 

 

8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 
การดําเนินงานประกาศแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนไมทันตามกําหนดปฏิทิน 

ที่ สพฐ. ประกาศไว เนื่องจากตองผานคณะกรรมการหลายคณะ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ติดตาม ประสานงานคณะกรรมการแตละคณะ ใหดําเนินการประชุมตามกําหนดปฏิทิน 
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โครงการ ยกระดับคุณภาพระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน 
นโยบาย สพฐ.   ที่ 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐาน

และลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา 
ตัวชี้วัด สพฐ.    ขอท่ี 7 สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและ 

การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง   
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางเปรมฤด ีเกลาพมิาย/กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนนิการ ไตรมาสที ่1 – 4 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนดนโยบายใหปการศึกษา 2562 – 

2564 เปนปแหงการรูจัก รัก เขาใจ หวงใย ไมทิ้งใครไวขางหลัง และใหสถานศึกษาในสังกัด 
ทุกแหงจัดใหมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและดําเนินการอยางจริงจัง ตอเนื่อง เพ่ือใหเกิด 
ความย่ังยืน  โดยนักเรียนทุกคนจะตองไดรับการดูแลชวยเหลือ พิทักษ ปกปอง คุมครอง 
อยางรอบดาน ดวยกระบวนการที่ถูกตอง เหมาะสม และทันการณ และไดรับการพัฒนาในทุกมิติ
เพ่ือใหเปนคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปจจุบัน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 ไดขับเคล่ือนการบริหารจัดการและดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือและ
คุมครองนักเรียน รวมกับสถานศึกษาในสังกัด เชน รณรงคจัดกิจกรรมเย่ียมบานนักเรียนและ 
จัดประชุมผูปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง การคัดกรอง
นักเรียน การสรางภูมิคุมกันเสริมสรางทักษะชีวิต รวมทั้งการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  
โดยมุงหวังที่จะพัฒนานักเรียนในทุกระดับใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
เจตนารมณและความมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มตามศักยภาพ ไดรับการดูแล 
อยางทั่วถึงและใกลชิด โดยการมีสวนรวมของบุคลากรและเครือขายที่เกี่ยวของทั้งภายใน ภายนอก
สถานศึกษา และทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ  รวมถึงการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการปองกัน  
สงเสริม พัฒนา แกไขและสงตอนักเรียนอยางเปนระบบอันจะสงผลตอคุณภาพชีวิตและคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียน ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการและดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ 
และคุมครองนักเรียน ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับสถานศึกษา มีคุณภาพมาตรฐาน  
มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลเชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธภิาพ  จึงไดจัดทําโครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน 
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2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัด ดําเนินงานตามระบบการดูแล

ชวยเหลือและคุมครองนักเรียน 
2. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและบุคลากรที่บริหารจัดการและดําเนินงานระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางเปน 
องครวมทุกดาน  
 

3. เปาหมาย 
   เชงิปรมิาณ    
โรงเรียนในสงักัด จํานวน 57 โรงเรียน ดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน 

เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ไดรับการดูแลชวยเหลืออยางทั่วถึง 
ใกลชิดและสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

2. ทุกโรงเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพระบบการดแูลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน   
       

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานท่ี 
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ณ สถานท่ีราชการและเอกชน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 

ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. กําชับใหสถานศึกษาดําเนินการตามระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน  
และพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง 
ใหสถานศึกษา 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 

2. สงเสริมสนับสนนุการสรางภูมิคุมกนัทางสังคม พัฒนาทกัษะชีวิตนักเรียน
ผานกิจกรรมสรางสรรคเชิงบวก 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 

3. การพัฒนาสงเสริมความประพฤตินักเรียน ยกระดับการเฝาระวงัปองกัน 
และแกไขพฤติกรรมนักเรียน 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 

4. การคุมครองและพิทักษสิทธิเด็กท่ีเผชิญเหตุ หรือไมไดความเปนธรรม 
จากระบบการศึกษา 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 

5.  สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของศูนยเฉพาะกจิคุมครองและ
ชวยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 

6. สงเสริมสนับสนนุ กํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน ต.ค. 62 - ก.ย. 63 
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5. งบประมาณ    
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 140,000 บาท (หนึ่งแสนส่ี

หมื่นบาทถวน) จากสํานักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จํานวน 15,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้ 
 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1. กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน กํากับ
ติดตาม ใหสถานศึกษาดําเนินกจิกรรม 
5 ขั้นตอนของระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน เชน เยี่ยมบานนักเรียน 
ประชุมผูปกครองชั้นเรียน คัดกรอง
นักเรียนเปนรายบุคคล สงเสริม/พัฒนา 
ปองกัน/แกไข และสงตอ 

10,000 
(สพฐ.) 

- 10,000 - 

2. กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน กํากับ
ติดตาม การลดความเหล่ือมลํ้าทาง 
การศึกษาของสถานศึกษาตามโครงการ
จัดสรรเงนิอุดหนุนนักเรียนยากจน/
ยากจนพิเศษแบบมเีง่ือนไข   

15,000 
(กสศ.) 

- 15,000 - 

3. กิจกรรมคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
  3.1 แตงต้ังคณะกรรมการประชุม
พิจารณาคัดเลือกผลงานดานเอกสาร
และเชิงประจักษ 
  3.2. มอบโล เกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ  

35,000 
(สพฐ.) 

5,000 20,000 10,000 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

4. กิจกรรมสรางภูมิคุมกันทางสงัคม 
   -พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อแกไขปญหา
พฤติกรรมไมพึงประสงค เชน 
การต้ังครรภในวัยรุน การคามนษุย  
การใชความรุนแรง  ทะเลาะวิวาท   
ติดเกม/อินเทอรเน็ต ฯลฯ   
ผานกิจกรรมสรางสรรคเชิงบวก 

40,000 
(สพฐ.) 

10,000 27,000 3,000 

5. กิจกรรมสงเสริมเฝาระวัง 
ความประพฤตินักเรยีน 
    5.1 ประชุมจดัทาํแผนออกตรวจ
พ้ืนที่จุดเสี่ยงชวงเทศกาลสําคัญ 
ชวงเปด/กอนปดภาคเรียน และ 
ชวงสอบนอกสถานศึกษา 
    5.2 คัดเลือก สงเสริมสวัสดิการ  
ยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษา/
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเฝาระวงัชวยเหลือ
และคุมครองนักเรียนดีเดน 
    5.3 อบรมพฒันาบุคลากรสงเสริม
ความประพฤตินักเรยีน ประสาน 
ความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน และ
สรางเครือขายประสานงานรายงานเหตุ 

10,000 
(สพฐ.) 

2,000 8,000 - 

6. กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามภารกิจของศูนยเฉพาะกิจคุมครอง
และชวยเหลอืนักเรียน (ฉก.ชน.) 
    6.1 การลงพ้ืนที่ของนักจิตวิทยา
โรงเรียนประจําเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    6.2 การประชุม/อบรมพัฒนา
ศักยภาพเจาหนาท่ีศนูย ฉก.ชน.สพม.39 

45,000 
(สพฐ.) 

20,000 22,000 3,000 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

    6.3 การอบรมสงเสริมศักยภาพ
บุคลากรครูในการดูแลชวยเหลือวัยรุน
กลุมเส่ียง 

รวมเงินทั้งสิ้น 155,000 37,000 102,000 16,000 

 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือ
และคุมครองนักเรียน โดยการมีสวนรวม เกิดความเขมแข็งและยั่งยืน  

2. นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
รอยละของสถานศกึษามีระบบการดูแลชวยเหลือ

และคุมครองนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนทุกคนไดรบัโอกาสทางการศึกษา พัฒนา
ตนเองไดตามศักยภาพจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 1. การกํากับติดตามประเมนิผลและ 
การรายงาน 
 2. แบบรายงานคัดกรองนักเรียน   
 3. แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม   
 4. เอกสารรายงานผลการดําเนินงาน  

 
8. การบริหารจดัการความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจยัความเสี่ยง 
1. โรงเรียนดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ไมครอบคลุมกระบวนการ 

5 ข้ันตอน   
2. สภาพปญหาสังคมปจจุบันทั้งดานครอบครัว เศรษฐกจิ ส่ิงแวดลอม ส่ือโซเชยีล วัตถุ

นิยมภัยคุกคามรูปแบบใหม ฯลฯ เปนปจจัยสงผลกระทบตอนักเรียนในเชิงบวกและเชิงลบ    
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3. นักเรียนไมสามารถปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงตามยุคสมัยได อาจกอใหเกิด
ความทุกข ความวิตกกังวล ความเครียด หรืออ่ืนๆ ที่สงผลเสียตอสุขภาพจิตและสุขภาพกาย 
ของนักเรียน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. ประชุมชี้แจงใหความรูแกบุคลากรท่ีเกี่ยวของดานการดําเนินงานระบบการดูแล

ชวยเหลือและคุมครองนักเรียน    
2. ดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนทุกคน ตรงตามสภาพปญหาและความตองการ 
3. สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนที่เก่ียวของ เพ่ือเปนกลไกสําคัญใน 

การขับเคลื่อนการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน 
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นโยบายที่ 5 

ดานการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 
ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 
ประกอบดวย 

 
1. โครงการสงเสริมสถานศึกษาปลอดขยะและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (หนา 214) 
2. โครงการสงเสริม พัฒนาสํานักงาน และสถานศึกษาสีเขียว (Green office)  

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (หนา 219) 
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โครงการ สงเสริมสถานศึกษาปลอดขยะและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
นโยบาย สพฐ. ที ่5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ตัวชี้วัด สพฐ. ขอที่ 1 - 7 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางสาวภัทรโรบล จันทรดํา/กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา                                    
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสท่ี 3 – 4 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตฉิบับที่ 12 ไดกําหนดใหมี

การบูรณาการเชิงยุทธศาสตรประเด็นการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอมกับหนวยงานที่เก่ียวของ
ดานการบริหารจัดการขยะ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนวยงานหลัก 
ที่เก่ียวของในการสรางพลเมือง ท่ีมีคุณภาพในการใหความรู สรางเจตคติ นําไปสูการมีความตระหนัก
และมีจิตสํานึกที่ดีในดานการจัดการขยะ มุงเนนการสรางจิตสํานึกที่สําคัญใน 2 ประเด็นหลัก คือ 
การสรางจิตสํานึกลดปริมาณขยะใหเหลือเฉลี่ย 1 กิโลกรัมตอคนตอวันและการใชประโยชนจากขยะ
สรางจิตสํานึกและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

การเพ่ิมของขยะเปนปญหาใหญ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท้ังในระดับจุลภาคและ 
มหภาค โครงการสงเสริมสถานศึกษาปลอดขยะและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนโครงการหนึ่ง 
ที่จะสงเสริมใหสถานศึกษาดําเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชน รวมถึง 
การรวบรวมขยะ เอาสงไปกําจัดอยางถูกตอง ปลูกฝงจิตสํานึกการลด คัดแยกขยะ และนําขยะ
กลับมาใชประโยชนใหมในสถานศึกษา สรางกระบวนการเรียนรูแกผูเรียนผานกิจกรรมตางๆ และ
สงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดการขยะท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา หากผูเรียน 
ซึ่งเปนเยาวชนของชาติ มีความรูความเขาใจ และชวยกันลดปริมาณขยะตั้งแตตนทางโดยใช 
หลัก 3Rs ซึ่งไดแก การลดปริมาณขยะ (Reduce) การนํากลับมาใชซ้ํา (Reuse) และการนํากลับมา
ใชใหม (Recycle) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหมในการดําเนินชีวิตประจําวันอยางพอเพียง จะทําให
เปนการปลูกฝงลักษณะนิสัยรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมแกผูเรียนเพ่ือมุงสูโรงเรียนปลอดขยะ 
อยางแทจริง และขยายตอจนกลายเปนสังคมรีไซเคิลได  

จากนโยบายดังกลาว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงไดจัดทํา
สงเสริมสถานศึกษาปลอดขยะและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษาและเยาวชน
ตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา และพัฒนากิจกรรม
อยางตอเนื่องเพ่ือดําเนินงานไดอยางยั่งยืนตอไป 
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2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือคัดเลือกและประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษา 

ในสังกัด 
2. เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจและการสรางวินัยเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยภายใน

สถานศกึษา เพื่อมุงสูการเปนโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) อยางแทจริง 
3. เพ่ือกระตุนรณรงค เสริมสรางจิตสํานึก และการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดการขยะ

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และชวยกันลดปริมาณขยะตั้งแตตนทางโดยใชหลัก 3Rs ซึ่งไดแก 
การลดปริมาณขยะ (Reduce) การนํากลับมาใชซ้ํา (Reuse) และการนํากลับมาใชใหม (Recycle)      

4. เพ่ือสนับสนุนใหสถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนการสอนเก่ียวกับการจัดการขยะและ
สิ่งแวดลอม จัดแผนการสอนที่สอดแทรกองคความรูเรื่องการจัดการขยะและสิ่งแวดลอมในรายวิชา
ตางๆ ที่เกี่ยวของ 

5. เพ่ือใหครูและนักเรียนมีความคิดสรางสรรค นํามาตอยอดในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
จัดทํางานวิจัยดานการสรางสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงนํามา
ประยุกตใชในโรงเรียน ชีวิตประจําวันและชุมชนตอไป 

 
3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 39 จํานวน 57 แหง 

ตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา และพัฒนา
กิจกรรมอยางตอเนื่อง 

เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีนโยบาย 

การสนับสนุน สงเสริมความรูความเขาใจ และการสรางวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย 
ในสถานศึกษา และการดําเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะโดยใชหลัก 3Rs ซึ่งไดแก การลด
ปริมาณขยะ (Reduce) การนํากลับมาใชซ้ํา (Reuse) และการนํากลับมาใชใหม (Recycle)      
 
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่ 

   ระหวางเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ณ สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศกึษามัธยมศกึษา เขต 39  และสถานศึกษาในสังกัด โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. การประกวดผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice)  
        (1) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
        (2) การประชุมวางแผนการดําเนินงาน และจัดทําหลักเกณฑ 
การพิจารณาตัดสินผลงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 
        (3) จัดทําเอกสารหลักเกณฑการพิจารณาผลงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ 
(Best Practice) 

เม.ย. 63 

2. สถานศึกษาสงผลงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)  
        (1) การพิจารณาคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 
        (2) ประกาศผลการคัดเลือก ผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  
(Best Practice)  
         - คาจัดจางทําปายอะคริลิค และเกียรติบัตรพรอมกรอบรางวัล
สถานศึกษาที่มีผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  (Best Practice)  

กลุม 1  โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ/ขนาดใหญ 
กลุม 2  โรงเรียนขนาดกลาง  
กลุม 3  โรงเรียนขนาดเล็ก   

มิ.ย. 63 

3. การติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดําเนินงานสถานศึกษา
ที่มีผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) การประชุมสรุปผล 
การดําเนินงานฯ 

ก.ย. 63 

 

5. งบประมาณ   

งบดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณ 
ทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้  
 
 
 
 
 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน และ
จัดทําหลักเกณฑการพิจารณาตัดสิน
ผลงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best 
Practice)  

4,000 - 4,000 - 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
2. จัดทําเอกสารหลักเกณฑ 
การพิจารณาผลงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ 
(Best Practice)  

6,000 - - 6,000 

3. ประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงาน 
วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice)  

4,000 - 4,000 - 

4. มอบรางวัลสถานศึกษาที่มีผลงานวิธี
ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ดังนี้       
         กลุม 1  โรงเรียนขนาดใหญ
พิเศษ/ขนาดใหญ 
         กลุม 2  โรงเรียนขนาดกลาง  
         กลุม 3  โรงเรียนขนาดเล็ก   

16,000 - - 16,000 

รวมเงินท้ังสิ้น 30,000 - 8,000 22,000 

 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   

1. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ขับเคลื่อน
นโยบายการจัดการขยะ สนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการสราง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีนโยบาย
การสนับสนุน สงเสริมความรูความเขาใจ และการสรางวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยใน
สถานศึกษา และการดําเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะโดยใชหลัก 3Rs 

3. ครูและนักเรียนมีความคิดสรางสรรค นํามาตอยอดในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
จัดทํางานวิจัยดานการสรางสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงนํามา
ประยุกตใชในโรงเรียน ชีวิตประจําวันและชุมชนตอไป 
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7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
         รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ สนองนโยบาย
รัฐบาลและยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการสราง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
เชิงคุณภาพ 

 รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
มนีโยบายการสนับสนุน สงเสริมความรูความเขาใจ 
และการสรางวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยใน
สถานศึกษา และการดําเนินกิจกรรมโรงเรียน 
ปลอดขยะโดยใชหลัก 3Rs 

 
- สรุปผลการคดัเลือกรางวัล
สถานศกึษาที่มีผลงานวิธีปฏิบติัที่เปน
เลิศ (Best Practice) ตามโครงการ
สงเสริมสถานศึกษาปลอดขยะและ 
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
- แบบรายงานขอมูล 
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โครงการ การสงเสริม พัฒนา สํานักงาน และสถานศึกษาสีเขียว (Green office)  
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

นโยบาย สพฐ. ขอ 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ตัวชี้วัด สพฐ. ขอที ่8 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนา

บุคลากร และสถานที่ใหเปนสํานักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซื้อ 
จัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน 

ลักษณะโครงการ  ใหม 
ผูรับผิดชอบ/กลุม จาสิบตรจีิรกร บุญศรีภูม/ิกลุมอํานวยการ 
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 3 - 4   

1. หลักการและเหตุผล 
   ตามนโยบายของรัฐบาลไดเนนในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลาวถึงการเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนและสงเสริมการผลิตและสงเสริมการผลิตการบริโภค 
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปนวงกวางมาก ซึ่งเปนความสําคัญของการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี 
โดยเฉพาะกลุมงานในสํานักงาน หลักการสําคัญของการดําเนินงานสํานักงานสีเขียว คือ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคคลากรในสํานักงาน เพ่ือลดการใชพลังงานและทรัพยากร และดําเนินกิจกรรม 
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช การใชซ้ําการนํากลับมาใชใหม  
การลดและเลิกใชสารเคมีอันตราย การจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลใหเกิด 
การปลอยกาซเรือนกระจก (Green House Gases : GHG) ในทุกกิจกรรมและตลอดหวงโซการผลิต
และการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เห็นถึงความสําคัญของการจัดการ
สิ่งแวดลอม จึงไดจัดทําโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐาน
สํานักงานที่ เปนมิตรกับสิ่ งแวดลอมมากขึ้น มีการใชทรัพยากรและพลังงานอยางคุมคา มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี สงผลใหลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 
ลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร นําความรูสํานักงานสีเขียวไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน

อยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 2. เพื่อจัดการสิ่งแวดลอม ปองกันมลพิษ และปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ใหมีสภาพแวดลอมที่ดีอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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 3. เพื่อมุงมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดตางๆ  ท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและพลังงาน 

 4. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหใชสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 5. เพ่ือมุงม่ันในการสรางความตระหนักในดานปญหาสิ่งแวดลอม 
 6. เพ่ือเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเก่ียวกับนโยบายสิ่งแวดลอม 

ใหกับสาธารณชนหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือผูสนใจทราบ 
 7. เพ่ือสรางตนแบบการจัดการขยะในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแบบมีสวนรวม 

ในการลด คัดแยกขยะตอการนําขยะมูลฝอยไปใชประโยชน และลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตอง
สงไปกําจัด 

3. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ผูบริหารการศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษา 
2. ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการใชทรัพยากรและพลังงาน 

อยางคุมคามีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดีสงผลใหลดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจก ลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม การอนุรักษสิ่งแวดลอมและพลังงาน 

2. การดําเนินกิจกรรมลด คัดแยกขยะมูลฝอย เปนการลดขยะใน 4 ประเภท ไดแก 
การลดขยะมูลฝอย การลดใชถุงพลาสติก การลดใชแกวพลาสติกใชครั้งเดียวทิ้ง และการลด
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร  

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที ่
ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563  ณ สํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 39  
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ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 
กิจกรรม   การสงเสริม สรางความตระหนักในสํานักงาน 
และสถานศึกษาสีเขียว (Green office) เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม  
     ดําเนินการจัดกิจกรรมตามมาตรฐานสํานักงานสีเขียว 
(Green Office) ในรูปแบบเครือขายพัฒนา หมู – ดอกไม      
วิธีดําเนินงาน 
     1. จัดทําโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) 
ในรูปแบบเครือขายพัฒนา หมู – ดอกไม      
     2.จัดสภาพแวดลอมในสํานักงานตามหลักการ สํานักงาน
สีเขียว 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
 

5. งบประมาณ   
งบดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 12,500  บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) โดยขอถัวจาย
งบประมาณทุกรายการรายละเอียดคาใชจายดังนี ้

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช 
งบประมาณตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรม   การสง เสริม สรางความ
ตระหนัก ใหสํานักงาน และสถานศึกษา 
สี เ ขียว  (Green Office) เปน มิตร กับ
สิ่งแวดลอม      
รายละเอียดการใชงบประมาณ 
   จัดกิจกรรมร วมพัฒนาในรู ปแบบ
เครือขายพัฒนา หมู – ดอกไม  (5 หมู  
ดอกไม) ในการปรับปรุงภูมิทัศน และ 
การลดขยะในสํ านั กง าน เขต พ้ื นที่
การศึกษา (หมู – ดอกไม ละ 2,500 บาท 
x 5)   

12,500 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

12,500 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

รวมเงินท้ังสิ้น 12,500 - 12,500 - 
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6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. องคกรมีสภาพแวดลอมที่ดีเหมาะสมในการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากการจัดการ
สิ่งแวดลอมและปราศจากมลพิษ มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมที่ดีอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
  2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการทํางานเปนทีม มีความมุงมั่นในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอกําหนดตาง ๆ ที่เก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมและพลังงาน และนําความรู 
ที่ไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอองคกร 
 3. สินคาและและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจะเปนที่รูจักแพรหลายและไดรูวา 
มีประโยชนอยางไร 
 4. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนท่ัวไปไดรับทราบถึงภัยอันตราย
ตางๆ อันเกิดจากปญหาสิ่งแวดลอม จึงมุงมั่นและตระหนักแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
  5. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปไดทราบขอมูลขาวสารตางๆ 
เก่ียวกับนโยบายสิ่งแวดลอม 
  6. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เปนตนแบบในการจัดการขยะในสํานักงานฯ สําหรับเปน 
Best Practice ในการขยายผลไปสูสํานักงานอ่ืนๆ ได 

7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
     ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

 
- แบบประเมิน 

เชิงคุณภาพ 
     1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการใช
ทรัพยากรและพลังงานอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ 
     2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอย และการใชประโยชนจากขยะในสํานักงานฯ 

 
- แบบประเมิน 
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นโยบายที่ 6 

ดานการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหาร 
จัดการศึกษา 

 

ประกอบดวย 
 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและการสรรหาบุคลากรทดแทนอัตรากําลังในสถานศึกษา 
ที่ขาดแคลน (หนา 224) 

2. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานดานการเงิน บัญชี การพัสดุ 
เพื่อปองกันการทุจริตทุจริตในการปฏิบัติราชการ (หนา 234) 

3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติราชการและบริหาร
จัดการศึกษา (หนา 239) 

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณ
และการรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (หนา 248) 

5. โครงการเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หนา 253) 
6. โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (หนา 257) 
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษาของ

สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา (หนา 260) 
8. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของ สพม.39 (หนา 264) 
9. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ITA (หนา 267) 

10. โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพดานวินัยสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (หนา 274)   

11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(หนา 278) 

12. โครงการสงเสริมการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา (หนา 284) 

13. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณขององคกรที่ มี
ประสิทธิภาพ (หนา 248) 
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โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและการสรรหาบุคลากรทดแทนอัตรากําลังในสถานศึกษาที่ขาดแคลน  

นโยบาย สพฐ. ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด สพฐ.    ขอท่ี 6 สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปน

อิสระ 
ลักษณะโครงการ    ตอเนื่อง    
ผูรับผิดชอบ/กลุม   นางเตือนใจ พรมม ีนางสาววิภา เทียนขาว และนางกาญจนา รัตนชัยพิพัฒน   

/กลุมบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาดําเนินการ  ไตรมาสท่ี 1- 4                             
 

1. หลักการและเหตุผล 
  ในแตละปการศึกษาจะมีการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูล เชน จํานวนนักเรียน จํานวนครู 
เนื่องจากในแตละปสถานศกึษาจะมีนักเรียนที่จบการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา และมีนักเรียนเขาใหม
ในตนปการศึกษา ขาราชการครูสวนหนึ่งไดเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการกอนกําหนด 
จึงเปนเหตุใหมีการเกลี่ยอัตรากําลังครู การตัดโอนอัตรากําลังขาราชการครูไปกําหนดยังสถานศึกษา 
ที่ขาดแคลนอัตรากําลังครู  ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงมี 
ความจําเปนตองจัดทําขอมูลความตองการอัตรากําลังครูทุกปการศึกษา เพ่ือใชวางแผนอัตรากําลัง
ขาราชการครูในสถานศึกษาเพ่ือใหมีขอมูลครูที่ถูกตองตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กําหนด เปนประโยชน
ในการบริหารงานบุคคล และการขอรับสนับสนุนอัตรากําลังจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนใช 
ในการสรรหาและบรรจุแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได 

งานสรรหาและบรรจุแตงตั้งเปนงานที่มีกระบวนการและขั้นตอนมาก ทุกขั้นตอนม ี
ความละเอียดออนสลับซับซอน ยุงยาก ขอมูลตองถูกตอง ชัดเจน และตองดําเนินการตามระเบียบ 
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ซึ่งแตละเรื่องจะตองนําเขาองคคณะบุคคลพิจารณา ฉะนั้น
จะตองกําหนดแนวทาง องคประกอบ เกณฑการประเมิน จึงทําใหภารกิจหลักของงานสรรหาและ
บรรจุแตงตั้งที่จะตองดําเนินการจัดทํา คือฐานขอมูลจะตองถูกตอง ครบถวน เปนธรรม โปรงใส 
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาขององคคณะ
บุคคลตางๆ ซึ่งจะตองจัดทําฐานขอมูลเปนรายบุคคล มีองคประกอบเกณฑการประเมินอีกมาก เพ่ือ
ประกอบการพิจารณากลั่นกรองการยายขององคคณะบุคคลในการดําเนินการทุกเรื่องการจัดทําขอมูล
ตองเปนปจจุบันมีระบบ สามารถสืบคนไดสะดวก รวดเร็ว ทันภายในกําหนดเวลา เพื่อเสนอตอ
คณะทํางาน/อกศจ./กศจ.พิษณุโลก และอุตรดิตถ หนวยงานหรือบุคลากรที่ตองการทราบขอมูล 
ตรวจสอบขอมูล จึงตองพัฒนากระบวนการจัดทําขอมูล ระบบฐานขอมูล และข้ันตอนการดําเนินการ
สรรหาและบรรจุแตงตั้งตองบริสุทฺธิ์ ยุติธรรม ดังนั้น เพ่ือใหการสรรหาและบรรจุแตงตั้งดําเนินการได
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ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได รวดเร็ว ทันภายในกําหนดเวลา ตามระเบียบและหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนด ที่จําเปนตองจัดทําโครงการนี้ข้ึน  
 

2. วัตถุประสงค  
1. เพ่ือเสริมสรางความรู  ความเขาใจ  บทบาทหนาที่และภารกิจในการจัดทําขอมูล

อัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
2. เพ่ือใหสถานศึกษาในสังกัดมีอัตรากําลังขาราชการครูที่พอเพียงกับจํานวนนักเรียน 

หองเรียนและตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด   
3. เพื่อบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเหมาะสมกับ

สภาพอัตรากําลัง ของสถานศกึษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 39 
4.  เพื่อใหมีการพัฒนาขอมูลสารสนเทศ ขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และขอมูลอ่ืนๆ ดานการบริหารงานบุคคลสามารถนําฐานขอมูลไปใช 
ในการพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

5. เพื่อดําเนินการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนอัตรากําลัง 
ที่วางในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตามสาขาวิชาเอก 
ที่ขาดแคลน ใหตรงกับความจําเปนและความตองการของสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากําลัง  และสรรหาฯ บุคลากรที่มีความรูความสามารถ 
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

6. เพ่ือดําเนินการสรรหาพนักงานราชการ ครูอัตราจาง ลูกจางชั่วคราว เพ่ือสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากําลัง  ตามสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน 
 

3. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. มีขอมูลวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 57 โรงเรียน โดยสามารถจัดการเรียน
การสอนครบทุกหอง และตรงวิชาเอก 

2. จัดทําขอมูลสารสนเทศ ขอมูลทะเบียนประวัติ และพื้นฐานดานการบริหารงาน
บุคคลอ่ืนๆ ดานการบริหารงานบุคคล ไปใชในการพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิภาพตอไป ดังนี ้

 - ขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จํานวน  2,441   คน  
 - ขอมูลพนักงานราชการ  จํานวน      71   คน 
 - ขอมูลลูกจางชั่วคราว   จํานวน     144  คน 
 - ขอมูลลูกจางประจํา  จํานวน      84  คน 
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3. สามารถบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราวทุกตําแหนงที่ไดรับ
จัดสรรทั้งกระบวนการสรรหา การเกลี่ยอัตรากําลัง จํานวน  57  โรงเรียน  

4. สามารถจัดทําขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาไดตาม
กําหนดเวลาและทันตอการความตองการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 - ทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  2,197 ราย 
 - ทะเบียนประวัติลูกจางประจํา จํานวน      84 ราย 
5. สามารถดําเนินการจัดทําขอมูลการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพ่ือไปทดแทนอัตรากําลังที่วางในสถานศึกษา ตามสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน 
6. สามารถจัดประชุมคณะทํางาน/คณะกรรมการดานตางๆ ในการบริหารงานบุคคล 

ไดเกิดประสิทธิภาพ สําเร็จลุลวงไปดวยดีในทุกขั้นตอน  
เชิงคุณภาพ 
1. สามารถวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

นําขอมูลไปใชเพ่ือบริหารจัดการศกึษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และขอมูลพื้นฐานดานการบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ ของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดที่มีประสิทธิภาพ 

3. สามารถบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราวสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกตําแหนงที่ไดรับการจัดสรรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4. สามารถดําเนินการบริหารอัตรากําลังและดําเนินการสรรหาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

5. สามารถดําเนินการบริหารอัตรากําลังและดําเนินการสรรหาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที ่
ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ณ สํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 39 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. เตรียมความพรอมเก่ียวกับการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

2. คณะกรรมการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ อัตราจางชั่วคราว ประชุมพิจารณา 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

3. การสรรหาลูกจางชั่วคราว ครูอัตราจาง พนักงานราชการ  
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา เชน  ธุรการโรงเรียน บุคลากร
วิทยาศาสตร บุคลากรคณิตศาสตร เปนตน 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

4. การสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู
ความสามารถใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นหรือเปลี่ยนตําแหนง
ใหม เชน ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2),(1)   

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

5. การสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
(ยาย 2 รอบ) 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

6. การสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนง
ผูบริหารสถานศกึษา  

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

7. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส และ
ระบบเอกสาร 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

5. งบประมาณ 
      งบดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 80,000 บาท 
(แปดหมื่นบาทถวน) และรอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จํานวน 120,000 บาท โดยขอถัวจาย
งบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้  

รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 เตรยีมความพรอมเกี่ยวกับ
การบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 
35 บาท 60 คน 
- คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 100 บาท 
60 คน 

 (15,200)  -   
 
 

(4,200) 
 

(6,000) 
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รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
- คาวัสดุ ตอบแทนและใชสอยในการ
ดําเนินงาน                

(5,000) 

กิจกรรมที่ 2  ประชุมคณะกรรมการ
บริหารอัตรากําลังขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ อัตราจางชั่วคราว 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 20 มื้อๆละ 
35 บาท 10 คน 
- คาอาหารกลางวัน 10 มื้อๆละ 100 
บาท 10 คน 
- คาวัสดุ ตอบแทนและใชสอยในการ
ดําเนินงาน      

(19,050) -  
 
 
 

(7,000) 
 

(10,000) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(2,050) 

กิจกรรมที่ 3 การสรรหาลูกจางชั่วคราว 
ครูอัตราจาง พนักงานราชการ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการศึกษา เชน ธุรการ
โรงเรียน บุคลากรวิทยาศาสตร 
บุคลากรคณติศาสตร เปนตน 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 10 มื้อๆละ 
35 บาท 20 คน 
- คาอาหารกลางวันคณะทํางาน/
ผูเก่ียวของ 5 มื้อๆละ 100 บาท 20 คน 
- คาวัสดุ ตอบแทน ใชสอย ในการ
ดําเนินการสอบ 

 (28,000) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6,000) 

 
 
 
 
 

(7,000) 
 

(10,000) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5,000) 

กิจกรรมที่ 4 การสรรหาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู
ความสามารถใหดํารงตําแหนงในระดับ
ที่สูงขึ้นหรือเปลี่ยนตําแหนงใหม เชน 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค. (2),(1)   

(15,750)  
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รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 10 มื้อๆละ 
35 บาท 15 คน 
- คาอาหารกลางวันคณะทํางาน/
ผูเก่ียวของ 5 มื้อๆละ 100 บาท 15 คน 
- คาวัสดุ ตอบแทน ใชสอย  
ในการดําเนินการสอบ 

 
 
 
 

(3,000) 

(5,250) 
 

(7,500) 

กิจกรรมที่ 5 การสรรหาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงคร ู
(ยาย 2 รอบ) 
- คาอาหารกลางวันคณะกรรมการจัดทํา
ขอมูลการยายขาราชการครู 10 มื้อๆละ 
100 บาท 14 คน  
- คาอาหารเย็นคณะกรรมการจัดทํา
ขอมูลการยายขาราชการครู 6 มื้อๆละ 
100 บาท 14 คน   
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการจัดทําขอมูลการยาย
ขาราชการครู 20 มื้อๆละ 35 บาท 14 คน  
- คาวัสดุ ตอบแทนและใชสอยในการ
ดําเนินการยายขาราชการครู                        

47,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 

 
 
 

14,000 
 
 

8,400 
 
 

9,800 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,800 

กิจกรรมที่ 6 การสรรหาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา  
- คาอาหารกลางวันคณะกรรมการจัดทํา
ขอมูลการยายผูบริหารสถานศึกษา 3 
มื้อๆละ 100 บาท 38 คน    
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการจัดทําขอมูลการยาย
ผูบริหารสถานศกึษา 6 มื้อๆละ 35 บาท 
38 คน   

 33,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

11,400 
 
 

7,980 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563     

หนา 230 

รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
- คาวัสดุ ตอบแทนและใชสอยในการ
ดําเนินการยายผูบริหารสถานศึกษา                                                

9,500 4,120 

กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส 
และระบบเอกสาร 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม วิทยากร/
คณะทํางาน/ผูเขาอบรม 4 มื้อๆละ 35 
บาท 70 คน 
- คาอาหารกลางวัน วิทยากร/
คณะทํางาน/ผูเขาอบรม จํานวน 2 มื้อๆ
ละ 100 บาท 70 คน  
- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ การจัดทําทะเบียนประวัติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารายบุคคล และขอมูลทะเบียน
ประวัติในฐานขอมูลอื่นๆ ดานเอกสาร              
- คาวัสดุสํานักงาน 

(42,000) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(15,000) 
 

 
 
 

(9,800) 
 
 

(14,000) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3,200) 
รวมทั้งสิ้น 200,000 45,500 132,330 22,170 

 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
 1. มีการวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในสถานศึกษาให
เหมาะสมสอดคลองกับการจัดการศึกษาใหครูครบตามเกณฑ และใหมีขาราชการครูตรงตาม
มาตรฐานวิชาเอกตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด และมีการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กอยางมีคุณภาพ 
 2. มีการพัฒนาขอมูลสารสนเทศ ขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  และขอมูลอ่ืน ๆ ดานการบริหารงานบุคคล สามารถนําฐานขอมูลไปใชในการพัฒนา
องคกรใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

 3. มีการบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เปนไปอยางมีระบบ เหมาะสม มีความคลองตัวในการบริหาร
จัดการ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
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 4. มีการพัฒนางานดานการบริหารงานบุคคล เกิดประสิทธิภาพ ชวยพัฒนางาน 
ดานตางๆ ในเขตพ้ืนที่การศึกษาชวยสงเสริมใหขวัญกําลังใจขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและสงเสริมใหมีการปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ 
อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
 5. มีฐานขอมูลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนระบบ ถูกตอง สะดวก 
รวดเร็วตอการคนหา และการนํามาใชตอไป 
 6. มีขอมูลความตองการและความขาดแคลนวิชาเอกของโรงเรียน เพื่อใชในการบริหาร
อัตรากําลัง 
 7. มีการดําเนินการสรรหาและบรรจุแตงตั้งไดอยางยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได  
ตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารบานเมืองที่ด ี
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7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ  
   1. ไดขอมูลวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 39 จํานวน 57 โรงเรียน โดยสามารถจัดการ
เรียนการสอน ครบทุกหอง และตรงวิชาเอก 
   2. ไดขอมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับขอมูลขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอมูลพนักงานราชการ ขอมูล
ลูกจางชั่วคราว ขอมูลลูกจางประจํา ขอมูลทะเบียนประวัติ 
และพื้นฐานดานการบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ ดานการบริหารงาน
บุคคล ไปใชในการพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 
จํานวน 2,740 อัตรา 
   3. สามารถบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจาง
ชั่วคราวทุกตําแหนงท่ีไดรับจัดสรรท้ังกระบวนการสรรหา  
การเกลี่ยอัตรากําลังจํานวน  57  โรงเรียน 
   4. สามารถจัดทําขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา จํานวน 2,281 ราย 
ไดตามกําหนดเวลาและทันตอความตองการของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
   5. สามารถดําเนินการจัดทําขอมูลการยายขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือไปทดแทนอัตรากําลังท่ีวางใน
สถานศึกษา ตามสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน 
   6. สามารถจัดประชุมคณะทํางาน/คณะกรรมการดานตางๆ 
ในการบริหารงานบุคคลได เกิดประสิทธิภาพ สําเร็จลุลวงไป
ดวยดีในทุกขั้นตอน 

 
- แบบสอบถาม 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงคุณภาพ 
   1. ไดวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา นําขอมูลไปใชเพ่ือบริหารจัดการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ 
   2. ไดมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ขอมูลทะเบียนประวัติ
ขาราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา และขอมูลพ้ืนฐาน
ดานการบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ ของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดท่ีมีประสิทธิภาพ 
   3. สามารถบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจาง
ชั่วคราวสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ทุกตําแหนงที่ไดรับการจัดสรรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
   4. ไดดําเนินการบริหารอัตรากําลังและดําเนินการสรรหา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด 
และเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
   5. ไดดําเนินการบริหารอัตรากําลังและดําเนินการสรรหา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเกิดประโยชน
สูงสุด และเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
- แบบรายงาน 

  
8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 
 การบริหารงานบุคคล ทุกกระบวนการตองมีความถูกตองและตรงกับความเปนจริง   
ถาขอมูลไมเปนปจจุบันและไมถูกตองจะทําใหการบริหารงานที่ผิดจากความเปนจริง  จึงตองมี
การประชุมชี้แจงและทําการเกลี่ยอัตรากําลังใหเปนปจจุบัน และจําเปนตองใชบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถหลายๆ ดาน เพ่ือมาประมวลผลการดําเนินการ แตหนวยงานไมเคยมีงบประมาณ
สนับสนุนในการดําเนินการดังกลาวแตอยางใด จึงเห็นควรดูแลในเรื่องการบริหารงานหลายๆ 
ดานในการบริหารงานงานบุคคล 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ดําเนินการพิจารณาและมีงบประมาณดูแลในสวนนี้ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรทางการศึกษา และเปนการแบงเบาภาระความรับผิดชอบของผูที่รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงานตอไป 
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โครงการ            พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานดานการเงิน การบัญชี การพัสดุ  
เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

นโยบาย สพฐ.    ที ่6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด สพฐ.    ขอที่ 2 สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไดรับการพัฒนาใหเปน

หนวยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมที่จะปรับตัวใหทนัตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน 
สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล 

ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง   
ผูรับผิดชอบ/กลุม    นางสาวอรุณประไพ  เพ็งสลุด/กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
ระยะเวลาดําเนินการ     ไตรมาสท่ี 4 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี การพัสดุภาครัฐไดพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงไปอยางมากโดยมีการนําเอาระบบอิเล็กทรอนิกสเขามาใชในการปฏิบัติงานตางๆ 

มากขึ้น ซึ่งเปนการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหเปนไปตาม
แนวทางที่กรมบัญชีกลางกําหนดในการกระจายอํานาจการจัดการดานการเงิน และการบริหาร
งบประมาณ ใหแกสวนราชการตามแผนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ สวนราชการจําเปน
จะตองมีการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี และการพัสดุที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและ
ตรวจสอบได รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในภาครัฐที่เขมแข็ง เพ่ือเปนกลไกในการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐในภาพรวมของสวนราชการมีความถูกตอง ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับและ
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ประกอบกับการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังภาครัฐ มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานมากข้ึน และตองดําเนินการดวยความรวดเร็ว ถูกตอง ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคบั ที่เก่ียวของเพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกทางราชการในการปฏิบัติงานดังกลาว 
  ดังนั้น กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ไดตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนา 
ขดีความสามารถของผูปฏิบัติงานดานการเงินของสถานศึกษาในสังกัด จึงไดจัดโครงการฝกอบรม
ผูปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และพัสดุ สามารถปฏิบัติงาน 
ไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ ทําใหการใชจายเงินภาครัฐของสวนราชการ มีความโปรงใส 
ตรวจสอบไดและเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการรวมทั้งเสริมสรางสัมพันธภาพอันดีระหวาง 
ผูเขารับการฝกอบรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และตอบสนองกับการบริหารราชการ
แนวใหมทีมุ่งเนนการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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2. วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือเสริมสรางความเขาใจในเจตนารมณของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ 
รวมถึงเขาใจในข้ันตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน ตลอดจนการดําเนินการดานความรับผิดชอบทางละเมิดอยางถูกตอง และ
สามารถนําไปปรับใชในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  2. เพ่ือสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณในการปฏิบัติงาน 
ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข เพ่ือประโยชนตอการปฏิบัติราชการ 
  3. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการกํากับ ติดตาม การใชทรัพยากรทางการศึกษาของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 
 
3. เปาหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี และพัสดุ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 39 จํานวน 57 โรงเรียนๆ ละ 2 คน บุคลากร
ใน สพม.39 จํานวน 15 คน รวมทั้งหมด 129 คน  
  2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, ลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 113 คน บุคลากร สพม.39 จํานวน 15 คน รวมทั้งหมด 
128 คน 
  เชิงคุณภาพ 
  1. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สามารถ
ปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี และพัสดุ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และ 
ทันกําหนดเวลาที่ทางราชการกําหนด  
  2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี และ 
พัสดุ สามารถนําความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานมาปฏิบัติไดอยางถูกตอง  
  3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, ลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ มีสิทธิ
รับบําเหน็จบํานาญ ไดรับความรู มีความสามารถดําเนินการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส (Pensions Electronic Filing) ไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ สามารถ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไดทุกขั้นตอน พิมพเอกสารที่เก่ียวของ หรือ
ตรวจสอบขอมูลการเบิกจายไดตลอดเวลาผานระบบคอมพิวเตอร และโทรศัพท 
 4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สามารถรายงานตัวชี้วัด  
ไดอยางครบถวน และถูกตอง 
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที ่
  ชวงเวลา เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563  ณ  สวนราชการ
ตามที่กําหนด  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาศกัยภาพบุคลากรทางการดานการเงิน  
การบัญชี และพัสดุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กํากับ 
ติดตามการใชทรัพยากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. แตงตั้งคณะทํางานในการพัฒนาศักยภาพ 
2. วางแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
3. เสริมสรางทักษะการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพใหบุคลากร 
4. ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดําเนินงาน  

ก.ค. 63 – ก.ย. 63 

กิจกรรมที่ 2  การเสริมสรางทักษะของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส 
1. แตงตั้งคณะทํางานในการเสริมสรางทักษะและพัฒนาศักยภาพ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,  
2. วางแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3. เสริมสรางทักษะการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพใหบุคลากร 
4. ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

ก.ค. 63 – ก.ย. 63 

5. งบประมาณ  
งบดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณ
ทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี ้

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการดานการเงิน บัญชี และ
พัสดุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ กํากับ ติดตามการใชทรัพยากร
ทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษา  

47,040 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
- คาอาหาร (129 คน x 100 บาท) 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (129 คน x 
35 บาท x 2 มื้อ) 
- คาวิทยากร ชม.ละ 600 บาทx 7 ชม. 
- คาวัสดุ 
กิจกรรมที่ 2 การเสริมสรางทักษะของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวย
ตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส  
- คาอาหาร (128 คน x 100 บาท) 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (128 คน x 
35 บาท x 2 มื้อ) 
- คาวิทยากร ชม.ละ 600 บาท x 7 ชม. 
- คาวัสดุ 

 
 
 
 
 

27,960 

 
 
 

4,200 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,200 
 

12,900 
9,030 

 
 
 
 
 
 
 

12,800 
8,960 

 

 
 
 
 

20,910 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
                               รวมทั้งสิ้น 75,000 8,400 43,690 22,910 

 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. สถานศึกษา มีระบบการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี และพัสดุ สามารถดําเนินงาน
และบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, ลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ มีสิทธ ิ
รับบําเหน็จบํานาญ ไดรับความรู มีความสามารถดําเนินการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง 
ทางอิเล็กทรอนิกส (Pensions Electronic Filing) ไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ 
  3. ผูรับบําเหน็จบํานาญสามารถติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไดทุกขั้นตอน
และพิมพเอกสารที่เกี่ยวของหรือตรวจสอบขอมูลการเบิกจายไดตลอดเวลาผานระบบคอมพิวเตอร 
และโทรศัพท 
 4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา สามารถรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการไดอยางครบถวน ถูกตอง 
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7.  การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 

 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

1. ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่เปน
ผูปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ รอยละ 80    
มีความรูความเขาใจระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
งานการเงิน การบัญชี และพัสดุในสถานศึกษาไดถูกตอง
ตามระเบียบ 
2. บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
สามารถปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ ไดอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ การพัฒนางาน
ใหมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ 
และเพ่ิมความเขมแข็งในการปฏิบัติงาน 
3. ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา, 
ลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการไดรับเงินบํานาญ 
ไดอยางครบถวน ถูกตอง 

แบบสอบถามการดําเนินงาน 
แบบรายงานผล 

การเขารับการอบรม 
 

 
8. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
  ปจจัยความเสี่ยง 
  1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ปฏิบัติหนาที่ทางดานการเงิน บัญชี 
และพัสดุ ขาดความรูความเขาใจเรื่องระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ เนื่องจากมีการปรับปรุงแกไข
ตลอดเวลา 
  2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดท่ีเกษียณอายุราชการ ขาดความชํานาญ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1. จัดอบรมดานการเงิน การบัญชี และพัสดุ เปนประจําทุกป 
  2. จัดทําคูมือดานการเงิน การบัญชี และพัสดุ ใหสถานศึกษาสําหรับใชเปนคูมือใน 
การปฏิบัติงาน 
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โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติราชการและบริหารจัด
การศกึษา   

นโยบาย สพฐ.  ท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษา 
ตัวชี้วัด สพฐ. ขอที่ 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง    
ผูรับผิดชอบ/กลุม จาสิบตรี จิรกร  บุญศรีภูม/ิกลุมอํานวยการ 
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 – 4 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่  3)  
พ.ศ. 2562 มาตรา 6 มาตรา 34 วรรคสอง ไดกําหนดใหมีการแบงสวนราชการภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ ไดออกประกาศกระทรวงศึกษา ลงวันที่  
22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 
และประกาศกระทรวงศกึษาธิการ ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2561 เรื่อง การแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 เพ่ือกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาใหเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแตละเขตพื้นที่
การศึกษา ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและงานบริหารทั่วไป ใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง เพ่ือมุงใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง เพ่ิมความคลองตัว
ในการบริหารจัดการศึกษา และเปนการเพ่ิมศักยภาพหนวยงานใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงทําใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีภารกิจรับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด ทั้งดานการบริหารจัดการศึกษา การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
รวมทั้งภารกิจดานอ่ืนๆ ที่สามารถสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่ีรับผิดชอบใหมีผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค ดังนั้น 
ผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาที่มีการบริหารงานการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
และนําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good - Governance) มาใชในการบริหาร
จัดการศึกษาจะทําให เปนหนวยงานงานและมีการบริหารจัดการท่ีดี  มีความพรอมใน 
ทุกๆ ดานทําใหการจัดการศึกษาในการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน มีผลสัมฤทธิ์สูง  
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอทางราชการ 
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ดังนั้น กลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงไดจัดทํา
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติราชการและบริหารจัดการศึกษา 
เพ่ือใหการประสานการปฏิบัติราชการมีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบนพื้นฐาน
ของความถูกตองและโปรงใส สรางความเขาใจ ไดรับขาวสารความเคลื่อนไหว ระเบียบ ขอกฎหมาย 
และแนวปฏิบัติของทางราชการที่ทําใหการพัฒนาองคกรกาวหนาเปนไปตามเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
2. วัตถุประสงค 
      1. เพ่ือจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปนไปตามมาตรฐานสํานักงาน 
      2. เพื่อใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ประสานงาน อํานวยการ และยกระดับคุณภาพ 
การบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  
มีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน 
      3. เพ่ือใหบริการและเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานเก่ียวกับการจัดการศึกษาของ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดตอสาธารณชน กอใหเกิดความรู ความเขาใจ 
การดําเนินงาน และใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 4. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพแกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
 

3. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           1. ผูบริหารการศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษา 
           2. ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
      เชิงคุณภาพ 
           1. สถานศึกษาไดขอเสนอแนะในการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาและหลักเกณฑ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไดอยางถูกตองตามวัตถุประสงค 
           2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ตามแผนการศึกษาแหงชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษา
ที่กําหนด 
           3. การประสานงานมีสวนรวมกับสถานศึกษาและหนวยงานอ่ืน สวนราชการภายนอก 
องคกรตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที ่
  ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563  ณ สถานท่ีราชการตาม
กําหนด ดังนี ้

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัต ิ
     1.1 การพัฒนาศักยภาพผูบริหารการศึกษาขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและรวมกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่นๆ    
     1.2 การพัฒนาศักยภาพผู บริหารสถานศึกษา 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
การดําเนินงาน 
1. แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือขับเคลื่อนดําเนินงานในสวนที่
เก่ียวของตามภารกิจ 
2. จัดเตรียมขอมูล เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ
ดําเนินงานการพัฒนาศักยภาพ 
3. พัฒนาศักยภาพเพ่ือขับเคลื่อนตามภารกิจ 
4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผล และรายงานผลการดําเนินงาน 
กิจกรรมที่  2 การบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  (มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
การดําเนินงาน 
1. แตงตั้งคณะทํางานการพัฒนาศักยภาพเพื่อดําเนินงาน
ในสวนที่เกี่ยวของตามภารกิจ 
2. ทบทวนคูมือการประเมินตนเอง สรางความรูความเขาใจ 
เกี่ยวกับมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment) 
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดทําแฟมขอมูล 
เอกสาร หลักฐาน สําหรับอางอิงตัวชี้วัด 
4. วิเคราะห สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผล 
การดําเนินงาน 

 
 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

กําหนดระยะเวลา 3 เดือน/ครั้ง 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
กําหนดระยะเวลา 5 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 

เดือน เม.ย. - มิ.ย. 63  
และ ก.ค. - ก.ย. 63 

จํานวน 2 ครั้ง 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 
กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาประสิทธิภาพดานเทคโนโลยีการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ 
การดําเนินงาน 
1. แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาและดูแลระบบ 
2. เตรียมขอมูล เอกสาร/หลักฐานประกอบการดําเนินงาน 
3. พัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ เพื่ อ
ขับเคลื่อนตามภารกิจ 
4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
5. วิเคราะห สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผล 
การดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 4 การพัฒนาปรับปรุงระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (my – office) 
การดําเนินงาน 
1. แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาปรับปรุงระบบ 
2. วิเคราะหระบบขอมูล เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการ
ดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงระบบ 
3. คณะทํางานพัฒนาปรับปรุงระบบ 
4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงาน   
กิจกรรมที่  5 การประเมินตัวชี้ วัดสวนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(มาตรา 44) 
การดําเนินงาน 
1. แตงตั้งคณะทํางานการขับเคลื่อนเพ่ือดําเนินงานในสวน
ที่เก่ียวของตามภารกิจ 
2. สรางความรูความเขาใจ กําหนดใหมีผู กํากับดูแล
ตัวชี้วัดผูจัดเก็บขอมูลในแตละตัวชี้วัด 
3. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment) 
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เอกสาร หลักฐาน
สําหรับอางอิงตัวชี้วัดรายงานผานระบบ KRS 
4. วิเคราะหขอมูล สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผล
การดําเนินงาน 

ระหวางเดือน ก.ค. – ก.ย. 63 
จํานวน 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระหวางเดือน ต.ค. – ธ.ค. 62 
จํานวน 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 

ระหวางเดือน ม.ค. – มี.ค. 63 
ระหวางเดือน ก.ค. – ก.ย. 63 

จํานวน 2 ครั้ง 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทําระบบการ
ควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การดําเนินงาน 
1. แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจ 
ในสวนที่เกี่ยวของ 
2. จัดเตรียมขอมูล เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ
ดําเนินงาน 
3. ขับเคลื่อนการจัดทําระบบการควบคุมภายในของ สพท. 
และสถานศึกษา 
4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงาน 

ระหวางเดือน ก.ค. – ก.ย. 63 
จํานวน 1 ครั้ง 

5. งบประมาณ  งบดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 152,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นสองพันบาทถวน)  
และรอจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม จํานวน 50,000 บาท โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ
รายละเอียดคาใชจายดังนี้ 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู 
การปฏิบัต ิ
     1.1 การพัฒนาศักยภาพผู บริ หาร
การศึกษา ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสํ านั กงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอื่นๆ  
     1.2 การพัฒนาศักยภาพผู บริ หาร
สถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศกึษา 
 
 

 
 
 

(50,000) 
 
 
 
 

100,000 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
รายละเอียดการใชงบประมาณ 
     1 .  การพัฒนาศั กยภาพผู บริ หาร
การศึกษา ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสํ านั กงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอื่นๆ (จํานวน 2 ครั้ง) 
-  ค าอาหาร (100 บาท x 65 คน  x  
1 มื้อ)  4 ครั้ง 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 65 คน x 2 มื้อ) 4 ครัง้ 
- คาวัสดุ 
     2 .  การพัฒนาศั กยภาพผู บริ หาร
สถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศกึษา 
-  ค าอาหาร (100 บาท x 80 คน  x  
1 มื้อ)  5 ครั้ง 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (35 บาท x 80 
คน x 2 มื้อ) 5 ครั้ง 
- คาสถานที่ (2,000 x 5) 
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง (2,500 x 5) 
- คาวัสดุ 
กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา(มาตรฐานสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา) 
รายละเอียดการใชงบประมาณ 
1.  ค าอาหาร (100 บาท x 25 คน x  
1 มื้อ)  2 ครั้ง   
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (35 บาท x 
25 คน x 2 มื้อ)  2 ครัง้ 
3. คาวัสด ุ
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมที่  3 การพัฒนาประสิทธิภาพ 
ดานเทคโนโลยีการสื่อสารและประชาสัมพันธ 
รายละเอียดการใชงบประมาณ 
1.  ค าอาหาร (100 บาท x 10 คน x  
1 มื้อ)  1 ครั้ง   
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (35 บาท x 
10 คน x 2 มื้อ) 1 ครั้ง 
3. คาวัสด ุ
4. คาเชา Hosting ของสํานักงานสําหรับ
เผยแพรขาวสารประชาสัมพันธ 
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาปรับปรุงระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส (my – office) 
รายละเอียดการใชงบประมาณ 
1. คาเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 2 คน x 2 วัน) 
2. คาที่พัก (600 บาท x 2 คน x 2 วัน) 
3. คาน้ํามันเชื้อเพลิง (517.5 กม. x 4 บาท 
x 2 เที่ยว)   
4. คาปรับปรุง พัฒนา ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (my – office) 
กิจกรรมที่  5 การประเมินตัวชี้วัดสวน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) 
รายละเอียดการใชงบประมาณ 
1 .  ค า อาห าร  ( 100  บาท  x 20 คน  
x 1 มื้อ)  2 ครั้ง   
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (35 บาท x 
20 คน x 2 มื้อ)  2 ครั้ง 
3. คาวัสด ุ
กิจกรรมที่  6 การพัฒนาประสิทธิภาพ 
การจัดทําระบบการควบคุมภายในของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
รายละเอียดการใชงบประมาณ 
1.  ค าอาหาร (100 บาท x 57 คน x  
1 มื้อ)  1 ครั้ง   
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (35 บาท x 
57 คน x 2 มื้อ)  1 ครั้ง 
3. คาวัสด ุ

 
 
 
 

 
5,700 

 
3,990 

 
 

 
 
 
 
 

310 
รวม 202,000 - 181,390 20,610 

 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. การจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาเปนไปตามมาตรฐานสํานักงาน 
  2. การใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ประสานงาน อํานวยการ และยกระดับคุณภาพ 
การบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  
มีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน 
  3. การใหบริการและเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานเก่ียวกับการจัดการศึกษาของ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดตอสาธารณชน กอใหเกิดความรู ความเขาใจ 
การดําเนินงาน และใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  4. การสงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพแกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศึกษา 
 

7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
   ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศกึษาในสังกัด 

 
- การตรวจสอบเอกสาร  
- การประเมิน 
- รายงานการประชุม 
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ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงคุณภาพ 
   1 . สถานศึกษาไดขอเสนอแนะในการกระจายอํานาจ 
การบริหารจัดการศึกษาและหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไดอยางถูกตอง
ตามวัตถุประสงค 
   2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร การกระจายอํานาจเปนไปตาม
นโยบายที่กําหนด 
   3. ประสานการมีสวนรวมกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่นๆ 
องคกรตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
- การตรวจสอบเอกสาร 
- การประเมิน 
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โครงการ              เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณ และ
การรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

นโยบายสพฐ, ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด สพฐ.  ขอที่ 2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดไดรับการพัฒนาให

เปนหนวยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกตําบล 

ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง   
ผูรับผิดชอบ นางสาวอรสิณียาพ  ศรีสองเมือง/กลุมนโยบายและแผน 
ระยะเวลาดําเนินการ   ไตรมาสท่ี 1 - 4                                            
 

1. หลักการและเหตุผล 
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพรพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนหาป  ซึ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอ
รัฐสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ และมาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวน
ราชการเปนแผนหาปตามมาตรา 16 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ใหจัดทําเปนแผนสามปโดยมีหวง
ระยะเวลาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2565  และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของสวนราชการใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนอ่ืนที่เก่ียวของ และ 
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพรพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง 
ที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 วรรค 4 กําหนดให “เม่ือสิ้นปงบประมาณให สวนราชการจัดทํารายงาน
แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจําป......” 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีเปาหมายของการพัฒนาการศึกษา การนํา
ยุทธศาสตร นโยบาย กลยุทธ สูการปฏิบัติใหบรรลุผลนั้นเปนเรื่องสําคัญ ซึ่งจําเปนตองอาศัยเงื่อนไข
หรือปจจัยแหงความสําเร็จหลายประการ เชน การเริ่มตนดวยการกําหนดยุทธศาสตร นโยบาย กลยุทธ 
ที่ดี การบริหารการเปลี่ยนแปลง การออกแบบการดําเนินงานที่ดี เหมาะสม เอื้อตอการประสานงาน  
การวางรูปแบบกํากับดูแล ควบคุม การสรางแรงจูงใจที่เหมาะสม การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร  
การมีภาวะผูนํามุงมั่น จริงใจ รวมถึงการกระตุนใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
นโยบาย กลยุทธ สูการปฏิบัติ จึงจัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ การจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ การติดตาม ประเมินผลตามนโยบายตัวชี้วัด และการรายงานผลการดําเนินงาน
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ประจําป เพ่ือนําแผนไปสูการปฏิบัติ การใชงบประมาณอยางคุมคา ตลอดจนนําผลการดําเนินงานมา
ปรับปรุงพัฒนางาน และรายงานตอหนวยงานตนสังกัดตอไป 
 

2. วัตถุประสงค  
      1. เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ป ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไวใชเปนกรอบและ
แนวทางในการบริหารจัดการ โดยมีการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ
และแผนงาน/โครงการ/กิจรรม ไวอยางชัดเจน 
 2. เพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ และสรางความมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพทุกหนวยงานในสังกัดและหนวยงานอ่ืน ๆ ในการสนับสนุนกิจกรรมดานการจัด
การศกึษา 
 3. เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณใหสอดคลองตอการดําเนินงาน และการใชงบประมาณ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 4. เพ่ือติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห 
วางแผนแนวทางการปฏิบัติงาน ใหเกิดประสิทธิภาพในปงบประมาณตอไป 
 

3. เปาหมาย 
          เชิงปริมาณ 
   1. มีแผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป  
(พ.ศ. 2563 - 2565) 
 2. สถานศึกษาทุกแหงไดรับจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณ เปนไปตามเปาหมาย 
 3. มีรายงานผลการดําเนินงานประจําปเผยแพรและใชเปนขอมูลในการพัฒนา 
การดําเนินงานในปถัดไป 
          เชิงคุณภาพ 
          1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีคุณภาพใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
          2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และสถานศึกษาในสังกัดมีความรู
ความเขาใจในการบริหารจัดการงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ  
          3. นําผลการปฏิบัติงานเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารจัดการ 
และปรับปรุงพัฒนาใหเกิดคุณภาพตอไป 
 

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที ่
ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 สถานที่ดําเนินการ  

ในสถานที่ราชการ และสถานที่เอกชน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ชั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. วางแผนดําเนินการ/แตงตั้งคณะกรรมการฯ ต.ค. 62 
2. จัดทําแผนปฏิบัตริาชการประจําป, แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป ต.ค. 62 – ม.ค. 63 
3. จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ และบริหารงบประมาณท่ีสอดคลอง
กับการดําเนินงาน และการใชงบประมาณ 

ต.ค. 62– ก.ย. 63  
 

4. ติดตามเก็บขอมูลดานโครงสรางพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัด ม.ค. – ก.ย. 63 
5. รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศกึษาธิการ มี.ค. - ก.ย. 63 
6. กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ทบทวน/
ปรับแผนปฏิบัติราชการ  

พ.ค. – ก.ย. 63 
  

7. กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และการรายงานผล 
การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติราชการประจําป 

มิ.ย. – ก.ย. 63 
 

8. สรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําป ก.ย. 63 
 

5. งบประมาณ 
งบดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 130,000 

บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้   
 

รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนางานนโยบายและ
แผน 
  - การวิเคราะหนโยบาย สรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิ บัติราชการ 
จํานวน 55 คน (อาหาร 100 บาท x 55
คน + อาหารวางและเครื่องดื่ม 35บาท
x55คนx2มื้อ) 
  - การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปจํานวน 
75 คน 2 วัน (คาอาหาร, อาหารวาง,  
คาพาหนะ, คาที่พัก, คาเบ้ียเลี้ยง) และ
จัดทํารูปเลม 

80,000 
 
 
 
 
   

- 
 
 
 
 

 
 

9,350 
 
 
 
 

65,250 
 
 
 
 
 
 

- 
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รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
  - การติ ดตามโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนปฏิบั ติ ราชการ (20คนx 
135บาทx2ครั้ง) 

5,400 
 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนางานวิ เคราะห
งบประมาณการจัดตั้ ง จัดสรร และ
บริหารงบประมาณ 
   - การวิเคราะหสังเคราะหจัดตั้งและ
จัดสรรงบประมาณ จํานวน 10 ครั้งๆ 1 
วัน (อาหารวางเครื่องด่ืม 35บาทx9ครั้ง
x20คน, อาหาร 4มื้อx20คนx100บาท) 
    -  การติ ดตาม เ ก็บข อมู ล ด าน
โครงสรางพื้นฐาน จํานวน 5 คน 2 ครั้ง ๆ  
ละ 1 วั น  (240บาทx5คนx2ครั้ ง ,  
คาพาหนะ 800บาทx2ครั้ง)    

20,000 -  
 
 

16,300 
 
 
 

3,000 

 
 
 

700 

กิ จกรรม ท่ี  3  การ กํ า กับ ติ ดตาม 
ประ เมิ นผลการดํ า เนิ น งาน และ 
การรายงานผลการปฏิบัติ งานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป 
    - การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน (คาอาหารวาง 50คนx35
บาทx2ครั้ง)   
    - การรายงานติดตามฯ ตามตัวชี้วัด 
จํานวน 2 ครั้ง (คาอาหาร 100บาทx50
คนx2มื้อ คาอาหารวางเครื่องดื่ม 35บาท
x50คนx4มื้อ)  
    - การวิเคราะห สังเคราะห ผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พรอมทั้งจัดทํารายงานผล
จํานวน 100 เลมๆ ละ 95 บาท 

30,000 
 

-  
 
 
 

3,500 
 
 

17,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,500 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 130,000 - 119,800 10,200 
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6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และสถานศึกษาในสังกัด สามารถ

บริหารจัดการศึกษาไดอยางมีเกิดประสิทธิภาพ มีความเขมแข็ง ผานการประเมินตามตัวชี้วัด 
สพฐ. และมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดําเนินการบริหารงบประมาณ 
การจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณไดอยางถูกตองบรรลุตามวัตถุประสงค 

3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ กิจกรรม เปนเครื่องมือในการพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 39 และ
สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 57 โรงเรียน ปฏิบัติงาน
สอดคลองตามนโยบาย จุดเนน และตัวชี้วัดของหนวยงาน
ตนสังกัด รอยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ผาน 
การประเมินตัวชี้วัด สพฐ. และมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาในระดับดีข้ึนไป 

 
การรายงานผลการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 39 
 
 

การประเมินตามตัวชี้วัด สพฐ. 
และมาตรฐานสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา 
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โครงการ เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบาย สพฐ.    ที ่6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด สพฐ.    ขอที่ 2 สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไดรับการพัฒนาใหเปน

หนวยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน 
สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล 

ลักษณะโครงการ ใหม 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางสุภรีย  หอมสะอาด/กลุมบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสท่ี 1 - 4  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ 
ประจําป พ.ศ. 2561 - 2562 และขาราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่ไดปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ อุทิศตน สมควรไดรับการยกยอง 
เชิดชูเกียรติใหเปนแบบอยางที่ด ี
 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ และที่จะเกษียณอายุราชการ 
 2. เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และที่จะเกษียณอายุราชการ 
 

3. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
จํานวน 300 คน  

2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราชการ จํานวน  101 คน  
เชิงคุณภาพ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ เกิดความภาคภูมิใจ 
ในการปฏิบัติหนาที่ของตน    
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่   
 ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563  ณ สถานที่ราชการ
และเอกชน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 
ศึกษาและวิเคราะหขอมูล ธ.ค. 62 
วางแผนการดําเนินการ ธ.ค. 62 
จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ ธ.ค. 62 
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
     -  กิจกรรมท่ี 1 
     -  กิจกรรมท่ี 2 

 
เม.ย. 63 - ก.ย. 63 
ก.ค. 63 - ก.ย. 63 

 

5. งบประมาณ   
งบดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 126,500 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหารอยบาทถวน) โดยขอ
ถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจาย ดังนี ้

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 พิจารณาจัดสรร
เครื่องราชอิสริยาภรณใหแก
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 1 วัน 
- คาอาหารวาง (2ม้ือx35บาทx9คน) 
- คาอาหารกลางวัน (1มื้อx100บาท
x9คน) 

1,500 -  
 
 
 

600 
900 

- 

กิจกรรมที่ 2 เชิดชูเกียรติโดยจัดพิธี
มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ จํานวน 
300 คน จํานวน 1 วัน 
- คาอาหารวาง (1มื้อx35บาทx 
300คน)  

 - คาอาหารวางฯและอาหาร
กลางวัน สําหรับคณะทํางาน (1ม้ือ
x100บาทx20คน) 

25,000 -  
 
 

10,500 
 

2,000 
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รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
- คาจางเหมาบริการจัดสถานที่ 
- คาพาหนะ 

 
2,500 

10,000 
 

กิจกรรมที่ 3 สรางความรูความ
เขาใจแกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีจะเกษียณอายุ
ราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
- คาอาหารวาง (110คนx50บาท
x2ม้ือ) 
- คาอาหารกลางวัน (110คน
x250x2มื้อ) 
- คาตอบแทนวิทยากร (7.5ช.ม.
x600บาท) 
- คาเอกสาร (100ชุดx45บาท)  
- คาของที่ระลึก (100ชุดx200บาท) 

100,000  
 
 
 
 
 
 
 

4,500 

 
 
 
 

11,000 
 

55,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,500 
25,000 

รวมเงินท้ังสิ้น 126,500 4,500 82,500 39,500 
 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
และที่จะเกษียณอายุราชการไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ เกิดความภาคภูมิใจแกตนเองและ 
วงศตระกูล  
 2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
และท่ีจะเกษียณอายุราชการมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน การดําเนินชีวิต รวมถึงรักษา 
คุณงามความดีเปนแบบอยางใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุนหลังตอไป 
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7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน 
เชิงปริมาณ 
     ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เขารวม
กิจกรรมไมต่ํากวารอยละ 95 
เชิงคุณภาพ 

1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ไดรับการเชิดชูเกียรต ิ

2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และที่จะเกษียณอายุ
ราชการ มีขวัญและกําลังใจ 

3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และที่จะเกษียณอายุ
ราชการ มีความพึงพอใจ 

 
บัญชีลงเวลา 
แบบสอบถาม 
 
 
 

 

8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ 

 ปจจัยความเสี่ยง 
 กลุมเปาหมายไมสามารถเขารวมกิจกรรมครบ 100 %  

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 สรางความตระหนักในบทบาทหนาที่และความสําคัญของการเขารวมกิจกรรม 
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โครงการ  สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษา 
นโยบาย สพฐ. ที ่6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด สพฐ. ขอที ่1, 2, 6, 8, 9  
ลักษณะโครงการ ใหม 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางวราภรณ  สนสกล/กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสท่ี 2 - 4 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งการนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากร
ภายในโรงเรียนเกิดการพัฒนาทั้งดานสมรรถนะ ศักยภาพ คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งตอง
ดําเนินการนิเทศโดยใชโรงเรียนและเครือขายโรงเรียนเปนฐานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูรับการนิเทศเห็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
คุณภาพครู คุณภาพสถานศึกษา และคุณภาพของการบริหารจัดการ มีความรูความสามารถที่จะ
ปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด กอใหเกิด 
การทํางานทีเ่ปนระบบมีประสิทธิภาพ 

จากหลักการดังกลาว  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงไดจัดทํา
โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาข้ึน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 39  

 
2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 

 

3. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

 โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 57  
โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่ 

ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563  ณ โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 39  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. สงเสริม สนับสนุนการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานวิชาการใน
การบริหารจัดการศึกษา 

ม.ค. – ก.ค. 63 

2. นิเทศ ติดตามการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ม.ค. – ก.ค. 63 
3. ยกยอง เชิดชูนวัตกรรมสรางสรรคที่เดนเปนแบบอยาง มิ.ย. – ก.ค. 63 
4. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน ส.ค. 63 

 

5. งบประมาณ    
งบดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) และรอจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติมอีก จํานวน 530,000 บาท โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ 
รายละเอียดคาใชจายดังนี้  

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. กิจกรรม สงเสริม สนับสนุนการใช
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานวิชาการ
ในการบริหารจัดการศึกษา  

- - 
 

- - 

2. กิจกรรม นิเทศ ติดตามการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
จํานวน 9 สหวิทยาเขต 

150,000 - 150,000 
 
 

- 

3. กิจกรรม ยกยอง เชิดชนูวัตกรรม
สรางสรรคท่ีเดนเปนแบบอยาง 

- - - - 

4. กิจกรรม ขับเคลื่อนเครือขายคุณภาพการ
บริหารจัดการการศึกษาอยางมีสวนรวม  
  - พัฒนาเครือขายการจัดการศกึษาโดย
ใชรูปแบบสหวิทยาเขต (30,000 บาท/
สหวิทยาเขต 9 สหวิทยาเขต = 
270,000) 

(360,000) - (360,000) - 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
  - พัฒนาเครือขายโดยใชศูนยพัฒนา
วิชาการ (5,000 บาท/ศนูยฯ 18 ศูนย = 
90,000 บาท) 
6. กิจกรรม สรุปรายงานผล 
การดําเนินงาน 

- - - - 

รวมเงินท้ังสิ้น 510,000 - 510,000 - 
 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
 1. สถานศึกษาในสังกัดมรีะบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

  2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีนวัตกรรมสรางสรรคที่เดนเปน

แบบอยาง 
 

7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด 

เชิงคุณภาพ 
        โรงเรียนในสังกัด สพม.39  มีระบบบริหารการจัด
การศึกษาและการจัดการเรียนรู ให กับผู เ รี ยนอยางมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทันสมัยทันตอการเปลี่ยนแปลง  สามารถขับเคลื่อนสู
ความสําเร็จ ตามเปาหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษา  

 
การรายงาน/ 

รายงานผลการดําเนินงาน 
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โครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษาของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

นโยบาย สพฐ.   ที ่6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด สพฐ.  ขอที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาให

เปนหนวยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมท่ีจะปรับตัวใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน 
สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล  

ลักษณะโครงการ ใหม 
ผูรับผิดชอบ/กลุม ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน และนางสาวสินีนาถ เส็งหนองแบน/ 
 กลุมนโยบายและแผน  
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสท่ี 1 - 4  
 

1. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีภารกิจเก่ียวกับการจัดการสงเสริม

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ซึ่งเปนแผนที่วางกรอบเปาหมาย
และทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาส
และความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาคนใหมีสมรรถนะในการทํางานที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษา
ประกอบดวย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือ 
ความเทาเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy) และหลักการมีสวนรวมของสังคม (All For Education) โดยนํานโยบายและจุดเนนของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาดําเนินการ
ปฏิบัติใหบรรลุผล  

ทั้งนี้  เพ่ือใหการประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เปนไปโดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี มีความยืดหยุน คลองตัวในการดําเนินงาน สามารถปรับองคกรใหทันตอ 
การเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคมโลก โดยมีการวัดผลสําเร็จของงานไดอยางเปนรูปธรรม โปรงใส 
สามารถตรวจสอบได ทําใหผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่มีสวนเก่ียวของ ไดรับ
การบริหารจัดการและการบริการที่ดี สรางภาพลักษณอันดีงามและความเปนที่นาเชื่อถือตอ
สาธารณชน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงไดจัดทําโครงการนี้ เพื่อพัฒนา
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ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
และสถานศึกษาในสังกัดใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
ตามนโยบายและเปาหมายของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา 
 2. เพ่ือใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตลอดจนสามารถ
แกไขปญหาในการบริหารจัดการศกึษาภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 39 
2. องคคณะบุคคล และผูมีสวนไดสวนเสียในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
เชิงคุณภาพ 
1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และสถานศึกษาในสังกัด 

มีการบริหารจัดการศกึษาที่ไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สามารถแกไขปญหาเรงดวน 

ในการบริหารการจัดการศกึษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
 

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที ่
ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ในสถานท่ีราชการและ

เอกชน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. การแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวนของสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในการบริหารจัดการศึกษา 
และเพ่ือรองรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ต.ค. 62 -  
ก.ย. 63 

2. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน ก.ย. 63 
 

5. งบประมาณ  
งบดําเนินงาน ของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 

400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้  
 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมขับเคลื่อน
นโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 สงเสริม พัฒนา 
บุคลากรในสังกัด  
กิจกรรมที่ 3 สงเสริม สนับสนุน
ภารกิจเรงดวน และแกไขปญหา
ความจําเปนในการจัดการศกึษา 

100,000 
 
 
 
 

200,000 
 

100,000 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 

100,000 
 
 
 
 

200,000 
 

100,000 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 

รวมเงินท้ังสิ้น 400,000 - 400,000 - 
 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการศึกษาโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี มีความยืดหยุน คลองตัวในการดําเนินงาน 
สามารถปรับองคกรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคมโลก โดยมีการวัดผลสําเร็จของงาน
ไดอยางเปนรูปธรรม โปรงใส สามารถตรวจสอบได ทําใหผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนที่มีสวนเก่ียวของ ไดรับการบริหารจัดการและการบริการท่ีดี สรางภาพลักษณอันดีงาม 
และความเปนที่นาเชื่อถือตอสาธารณชน  
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7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
   ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และผูเก่ียวของไดรับประโยชนจากการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการศึกษา  
เชิงคุณภาพ 
   1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
ไดพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  
   2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
สามารถแกไขปญหาเรงดวนในการบริหารการจัดการศึกษา
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ  

การสัมภาษณ 
 
 

ผลการประเมินจาก
สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน และ

หนวยงานอื่นๆ  
ที่เก่ียวของกับ 

การจัดการศึกษา 
 
8. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 
 ปญหาเฉพาะหนาและความจําเปนตามนโยบายเรงดวนท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาได 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 
 1. การเฝาระวังและติดตามสถานการณตางๆ ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด 
รวมถึงติดตามนโยบายของรัฐบาลและหนวยงานตนสังกัด  
 2. การระดมความคิด ในการวางแผนตัดสินใจ และกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ 
เพ่ือหาวิธีการแกไขปญหาที่ดีท่ีสุด เกิดประโยชนสูงสุด และมีความคุมคาตอภารกิจ  
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โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา
มัธยมศกึษา เขต 39 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นโยบาย สพฐ.  ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษา 
ตัวชี้วัด สพฐ. ขอที ่2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความโปรงใส  

ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางสุวณี นอยผา และนางจารุนันท โพธิ์ทอง/หนวยตรวจสอบภายใน   
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสท่ี 2 – 4 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

ดวยโรงเรียนในสังกัดเปนหนวยงานยอยที่ไดรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประกอบกับโรงเรียนมีการเก็บเงินบํารุงการศึกษา
จากนักเรียนและผูปกครองมีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวน เพ่ือการบริหารจัดการ 
ดานการศึกษาและดานการบริหารจัดการภายในโรงเรียนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง อีกทั้ง 
การดําเนินการตองเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ จุดเนน และหลักธรรมภิบาล   

ทั้งนี้  เพ่ือใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 
ตลอดจนความตองการชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึกษา เพ่ือแกไขใหการดําเนินงานถูกตอง 
ครบถวน ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชนสูงสุด 
แกทางราชการ มีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนวยตรวจสอบภายในดําเนินการคัดเลือกโรงเรียน จํานวน 
20 โรงเรียนเปนหนวยรับตรวจ จากทั้งหมด 57 โรงเรียน โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบ 
ของปที่ผานมา ซึ่งเปนโรงเรียนท่ียังมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณตลอดจน 
การควบคุมดูแลรักษาทรัพยสินของสวนราชการใหมีความเสี่ยงลดลง 

 
2. วัตถุประสงค 

1.  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเบิกจายงบประมาณ การจัดทําบัญชี  
ของโรงเรียนถูกตองครบถวนเปนไปตามระเบียบและแนวปฏิบัต ิ

2. เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจายเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและเงินปจจัยพ้ืนฐานยากจน 

3. เพ่ือตรวจสอบความมีจริง การใชประโยชน การบํารุงรักษา และการควบคุม
ทรัพยสินของโรงเรียนใหถูกตอง ครบถวน เปนไปตามระเบียบและแนวปฏิบัต ิ   
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3. เปาหมาย  
เชิงปริมาณ 
ตรวจสอบดําเนินงานและตรวจสอบตามกฎระเบียบ จํานวน  20  โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนสามารถเบิกจายงบประมาณ จัดทําบัญชี ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ควบคุมดูแล

รักษาและจําหนายทรัพยสินของโรงเรียนไดถูกตอง  ครบถวน  เปนไปตามระเบียบและแนวปฏิบัต ิ
 

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่ 
ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 สถานที่โรงเรียน

เปาหมาย จํานวน 20 โรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1.  แจงปฏิทินการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ม.ค. 63 
2.  ลงภาคสนาม/ตรวจสอบภายในโรงเรียน ก.พ. – มิ.ย. 63 
3.  สรุปขอตรวจพบพรอมแจงโรงเรียน  มิ.ย. 63 
4.  ตรวจสอบกํากับ/ติดตามผลการตรวจสอบ  ก.ค. – ส.ค. 63 
5.  รายงานผลการตรวจสอบพรอมแจงโรงเรียน ส.ค. 63 

 

5. งบประมาณ    
งบดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 50,000 บาท โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียด
คาใชจายดังนี้  
 
 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 แจงปฏิทินการตรวจสอบ
ภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- 
 

- 
 

- - 

กิจกรรมที่ 2 ลงภาคสนาม/ตรวจสอบ
ภายในโรงเรียน 
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 20 ร.ร. (ระยะทาง 
3,260 กม. x กม.ละ 4 บาท x 2 เที่ยว)  
- คาเบี้ยเลี้ยง 19 ร.ร. (38 วัน x 240 
บาท x 3 คน)  

50,000  
 

 
26,080 

 
21,920 
2,000 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

- คาที่พัก (1 คืน x 1 หอง x 1200 
บาท) + (1 คืน x 1 หอง x 800 บาท) 
กิจกรรมที่ 3 สรุปขอตรวจพบพรอม
แจงโรงเรียน 

- - - - 

กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบกํากับ/ติดตาม
ผลการตรวจสอบ 

- 
 

- 
 

- - 

กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการตรวจสอบ
พรอมแจงโรงเรียน 

- - - - 

รวมทั้งสิ้น 50,000  50,000  
 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
 1. สามารถเขาตรวจสอบโรงเรียนตามเรื่องที่กําหนดไว ครบตามจํานวน 20  โรงเรียน 
 2. ผูบริหารและครูที่รับการตรวจสอบ  มีความพึงพอใจตอการเขาตรวจสอบ อยางนอย 
รอยละ 60 
 

7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
   ตรวจสอบการเงนิ บัญชีและพัสดุโรงเรียน  20  โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
   ผูบริหารและครูที่ไดรับการตรวจสอบ มีความพึงพอใจ  
มีความรู ความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานการเงิน บัญชี
และพัสดุไดอยางนอยรอยละ 60 

 
ตรวจสอบ สอบทาน สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 

 

8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 
 เปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานใหม  มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับงานที่นอยมาก ทําให

การปฏิบัติงานไมถูกตอง ไมครบถวนตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 แนะนําคูมือเพ่ือศึกษาคนควาและอธิบายวิธีการปฏิบัติระหวางเขาตรวจสอบ 
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โครงการ บูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 39 

นโยบาย สพฐ. ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด สพฐ.  ขอที่ 4 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีความโปรงใส  

ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ขอที่ 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศึกษาในสังกัดผานการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางธันยรดา  พันธพุทธรัตน/กลุมอํานวยการ 
 นายสมเจตน  พันธุพรม/กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
 นางสาวณัชชนิฎฐา  พุมชุม/กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสท่ี 2 – 4 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ดวย ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & 
Clean Thailand)” มีพันธกิจในการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลใน 
การบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตทั้งระบบใหมีมาตรฐานสากล โดยมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร คือ ประเทศไทยไดรับ 
การประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 
50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
ยังมีความสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร
ที่ 6 ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(ยุทธศาสตรการปลูกฝง “คนไทยไมโกง” และยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคม 
ธรรมาภิบาล) อีกดวย ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสําคัญที่เก่ียวของกับ
การดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตรที่ 6  
ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสรางกลไก “ยับยั้ง”  
และ “สรางความตระหนักรู” เพ่ือปองกันการทุจริต ที่กลาวถึงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใตกรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสรางองคความรูและ
กระบวนการเรียนรูที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง  ปลูกจิตสํานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคณุลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
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  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตระหนักในความสําคัญของการเตรียม 
การดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อรวม
สรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัว ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  
โดยดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพ่ือวางรากฐาน
การปลูกจิตสํานึก ซึ่งเปนกลไกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาต ิ
 
2. วัตถุประสงค 
  1. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรม
รวมตานการทุจริตในวงกวาง ทั้งในระดับสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  
  2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด 
  3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมปองกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ  
 
3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 39 จํานวน 40,684 คน 
2. ครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศกึษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 39 จํานวน 2,915 คน 
 3. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 57 

โรงเรียน ประกอบดวย 
1) โรงเรียนสุจริตตนแบบ       จํานวน  1  โรง 
2) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 10 จํานวน  5  โรง 
3) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 20 จํานวน  11 โรง 
4) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 30 จํานวน  17 โรง 
5) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 40 จํานวน  24 โรง 

เชิงคุณภาพ 
   1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานการปองกันการทุจริต สราง
ความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหนักเรียน ครูและผูบริหาร มีทัศนคติ
และคานิยมรวมตานทุจริตในวงกวาง ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับหนวยงาน และระดับชุมชน  
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  2. สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่ีรับการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปรงใสในการดําเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุง
หรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปรงใส 
ในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
 
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่ 
  ระหวางเดือนมกราคม  พ.ศ. 2563  ถึงเดือนกันยายน  พ.ศ. 2563 ณ สํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และสถานที่ราชการ, เอกชน ตามท่ีกําหนด โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวม 
ในการตอตานการทุจริต ป.ป.ช.สพฐ. นอย   

ม.ค. 63 – มี.ค. 63 

2. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวม 
ในการตอตานการทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

ม.ค. 63 – มี.ค. 63 

3. กิจกรรมสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานบริษัทสรางการดี  
สู Marketing 4.0 

ม.ค. 63 - ก.ย. 63 

4. กิจกรรม คายเยาวชน "คนดีของแผนดิน" (เยาวชนไทยหัวใจSTRONG) ม.ค. 63 - ก.ย. 63 
5. กิจกรรมสรางจิตสํานึกพลเมือง (Project Citizen) ม.ค. 63 – มิ.ย. 63 
6. กิจกรรมสรางคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ใหแกสังคมดวยนวัตกรรมสื่อ
สาธารณะเชิงสรางสรรค (สื่อภาพยนตรสั้น) 

เม.ย. 63 – มิ.ย. 63 

7. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรตานทจุริตศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ม.ค. 63 - ก.ย. 63 
8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีในการนําหลักสูตรตานทุจริต
ศึกษาไปใช 

ก.ค. 63 – ก.ย. 63 

9. การติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา ม.ค. 63 – ก.พ. 63 
ก.ค. 63 – ส.ค. 63 

10. กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ดานความโปรงใส ม.ค. 63 – มี.ค. 63 
11. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียน
สุจริต   

เม.ย. 63 – มิ.ย. 63 

12. กิจกรรมนิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ม.ค. 63 - ก.ย. 63 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

13. กิจกรรมเสริมสรางธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 - พัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน 
การดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  
  - รับการติดตาม และใหคําปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปรงใส ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ม.ค. 63 - ก.ย. 63 

14. กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA Online ม.ค. 63 
15. กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซตหนวยงานในสังกัดเพ่ือรองรับ 
การประเมิน ITA 

ม.ค. 63 – ก.พ. 63 

16. กิจกรรมการประเมิน ITA สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มี.ค. 63 – ก.ค. 63 
17. กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา ก.พ. 63 – มี.ค. 63 

 
5. งบประมาณ    

งบดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณ 
ทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี ้

  

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. พัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขาย
และการมีสวนรวมในการตอตาน 
การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. นอย 

5,000 - 5,000 - 

2. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสราง
เครือขายและการมีสวนรวมใน 
การตอตานการทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. 
ชุมชน 

5,000 - 5,000 - 

3. กิจกรรมสนับสนุนสงเสริม 
การดําเนินงานบริษัทสรางการดี  
สู Marketing 4.0 

5,000 - 5,000 - 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

4. กิจกรรม คายเยาวชน "คนดีของ
แผนดิน" (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) 

5,000 - 5,000 - 

5. กิจกรรมสรางจิตสํานึกพลเมือง 
(Project Citizen) 

5,000 - 5,000 - 

6. กิจกรรมสรางคานิยมความซื่อสัตย
สุจริต ใหแกสังคมดวยนวัตกรรมสื่อ
สาธารณะเชิงสรางสรรค  
(สื่อภาพยนตรสั้น) 

5,000 - 5,000 - 

7. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริต
ศึกษาของสถานศกึษาสังกัดในสังกัด 

15,000 - 15,000 - 

8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการนําหลักสูตรตานทุจริตศกึษา 
ไปใช 

15,000 - 15,000 - 

9. กิจกรรมการติดตามและประเมินผล
การใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 

10,000 - 10,000 - 

10. กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริต
พระราชทาน ดานความโปรงใส 

10,000 - 10,000 - 

11. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการถอด
บทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต  

10,000 - 10,000 - 

12. กิจกรรมนิเทศ กํากับ ติดตามผล 
การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

10,000 - 10,000 - 

13. กิจกรรมเสริมสรางธรรมาภิบาล 
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 - พัฒนาและยกระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสใน 
การดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  

200,000 - 200,000 - 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

  - รับการติดตาม และใหคําปรึกษาใน
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
14. กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือ 
การประเมิน ITA Online 

10,000 - 10,000 - 

15. กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต
หนวยงานในสังกัดเพ่ือรองรับ 
การประเมิน ITA 

15,000 - 15,000 - 

16. กิจกรรมการประเมิน ITA 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

25,000 - 25,000 - 

17. กิจกรรมการประเมิน ITA 
สถานศึกษา 

50,000 - 50,000 - 

รวมเงินท้ังสิ้น 400,000 - 400,000 - 
 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
  1. นักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 2. สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีกลไกและกระบวนการปองกันการทุจริต
ที่เขมแข็งและเทาทันตอสถานการณการทุจริต 
  3. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 
มีแนวโนมที่ดีข้ึน  
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7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
   1.รอยละ 50 ของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดม่ัน
ความซื่อสัตยสุจริต 
   2. รอยละ 50 ของประชาชนที่มีวัฒนธรรม คานิยมสุจริต  
มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอตานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 
   3. รอยละ 80 ของหนวยงานที่ผานเกณฑการประเมิน ITA 
เชิงคุณภาพ 
   1.รอยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่น 
ความซื่อสัตยสุจริต 
   2. รอยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม คานิยมสุจริต  
มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอตานการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 
   3. รอยละของหนวยงานที่ผานเกณฑการประเมิน ITA   

 
แบบประเมิน 
แบบสํารวจ 
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โครงการ   เสริมสรางประสิทธิภาพดานวินัยใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
นโยบาย สพฐ.    ที ่6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด สพฐ. ขอที่ 4 สถานศกึษา และหนวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรงใส  
 ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ขอที่ 5 สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผานการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
ลักษณะโครงการ ใหม 
ผูรับผิดชอบ/กลุม ส.ต.ท.ธีระ ลิ้มสวุรรณ และนายสวิท ชัยอํานาจ/กลุมกฎหมายและคด ี 
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสท่ี 3 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ดวยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได
กําหนดนโยบายโดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศในอนาคตเปนแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ซึ่งม ี
นโยบายที่สําคัญไดแก นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา  
ซึ่งในการดําเนินการตามนโยบายดังกลาวสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ในสังกัดผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความโปรงใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และบุคลากรทาง 
การศึกษาจะตองปฏิบัติหนาที่อยูในกรอบของวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดวย และการดําเนินการทางวินัยขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษานั้นเปนเครื่องมือที่สําคัญของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมปองกันและ
ปราบปรามมิใหบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัย ซึ่งจะสงผลตอการเสริมสรางการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน แตเนื่องจาก
ในชวงที่ผานมาพบวา สถานศึกษาบางแหงมีการดําเนินการทางวินัยกับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ไมถูกตอง  ตามระเบียบและแนวทางที่กฎหมายกําหนด ดําเนินการลาชา 
และสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและครู และยังพบวาปจจุบันมี
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีความสุมเสี่ยงที่จะกระทําผิดวินัยเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจเกิด
จากความไมรูกฎหมาย หรือการดําเนินการทางวินัยไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตาม
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานในดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษา เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการยกระดับการจัดการศกึษาใหมีประสิทธภิาพดี
ยิ่งข้ึน จึงไดจัดใหมีการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้                       



แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563     

หนา 275 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถ และ

เพ่ิมพูนทักษะในการดําเนินการทางวินัย 
2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถบริหารงานดานบุคคลอยางมี

ประสทิธิภาพ 
3. เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรทางการศึกษามีความรูดานกฎหมายดีข้ึนและกระทําผิดวินัย

ลดลง 
4. เพ่ือสนับสนุนมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ

ราชการ 
 
3. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง รวมจํานวน 
57 คน (โรงเรียนละ 1 คน) ไดรับการพัฒนาความรูดานการดําเนินการทางวินัย (100%) 
 เชิงคุณภาพ 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษามีความรูความสามารถ และ
ทักษะในการดําเนินการทางวินัยอยางมีประสิทธิภาพ 
 
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที ่

ระหวางเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. พัฒนาเสริมสรางประสิทธิภาพดานวินัยใหแกขาราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษาผูปฏิบัติงานทางดานวินัยของสถานศึกษาในสังกัด 
จํานวน 65 คน จํานวน 2 วัน ใหความรูทางดานกฎหมายท่ีเก่ียวกับ 
การดําเนินการทางวินัย โดยมีการแบงกลุมฝกภาคปฏิบัติ และ 
แบงกลุมอภิปราย  

เม.ย. – มิ.ย. 63 

2. การสรุปและรายงานผล มิ.ย. 63 
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5. งบประมาณ 
งบดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 40,000 บาทโดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียด
คาใชจายดังนี้  

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
กิจกรรมพัฒนาเสริมสรางประสิทธิภาพ
ดานวินัยใหแกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยจัดอบรมสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการใหกับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูปฏิบัติงาน
ทางดานวินัยของสถานศึกษาในสังกัด 
จํานวน 65 คน ระยะเวลา 2 วัน 
1. คาอาหารกลางวัน 2 มื้อ 65 คนๆ ละ 
100 บาท (65 คน X 100 บาท X 2 วัน) 
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 4 มื้อ 
65 คน (65 คน X 35 บาท X 4 มื้อ) 
3. คาตอบแทนวิทยากร (3 คน X 600 
บาท X 9 ชม.) 
4. คาวัสดุและเอกสารที่เก่ียวของใน
การสัมมนา 

 
 
 
 
 
 
 

13,000 
 

9,100 
 

16,200 
 

1,700 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

16,200 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

13,000 
 

9,100 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

1,700 

รวมเงินท้ังสิ้น 40,000 16,200 22,100 1,700 
 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   

1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษามีความรูความสามารถและทักษะที่เพ่ิมพูน
ในการดําเนินการทางวินัย 

2. สถานศึกษาไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหสามารถบริหารงานดานบุคคลอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนมีความรูดานกฎหมายดีขึ้นและกระทําผิด
วินัยลดลง 

4. มีการดําเนินการสนับสนุนมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบในระบบราชการ 
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7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
           ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกแหงท่ีสังกัด สพม.39 จํานวน 57 คน 
(โรงเรียนละ 1 คน) ไดรับการพัฒนาความรูดานการ
ดําเนินการทางวินัย (100%) 

  
ประเมินผล 

ตามแบบสอบถาม 
 

เชิงคุณภาพ 
           ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ และ
ทักษะในการดําเนินการทางวินัยอยางมีประสิทธิภาพ   

  
ประเมินผล 

ตามแบบสอบถาม 
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โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
นโยบาย สพฐ.    ที่ 4 และ 6 
ตัวชี้วัด สพฐ.   นโยบายที่ 4 ขอที่ 8  และนโยบายที่ 6 ขอที่ 3, 6, 7, 9  
ลักษณะโครงการ ใหม 
ผูรับผิดชอบ/กลุม นายคณิน อุดมความสุข/กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
ระยะเวลาดําเนินการ  ไตรมาสท่ี 1 - 4  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาล มีนโยบาย Thailand 4.0 ในการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศใหมีความกาวหนา  
ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เชนเดียวกันกับนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวสูการปฏิบัติ ดวยการจัดทําฐานขอมูล 
(Big Data) ใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย  และปรับสมดุล พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา  
โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบเนน 
การเรียนรูและการบริหารจัดการ รวมถึงการรายงานขอราชการตางๆ ท่ีตองรับผิดชอบในการกํากับ 
ติดตามและรายงานผล 
 อีกทั้ งตอบสนองนโยบายที่  4 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการดานการศึกษาที่ มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลด 
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปนเครื่องมือในการติดตาม สนับสนุนและ
ประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกันและสิทธิการไดรับการศึกษาที่ มีคุณภาพของประชาชน  
และนโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยสงเสริมสถานศกึษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการและ
ตัดสินใจทั้งระบบ โดยมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด และสนับสนุนใหสถานศึกษามีขอมูลรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง
ขอมูลตางๆ นําไปสูการวิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียน (Big Data Technology) 
รวมถึงทําใหมีระบบสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผนการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  

2. วัตถุประสงค 
 1. เ พ่ือจัดทําระบบขอมูล Big Data SPM 39 ใหครอบคลุมทุกประเด็น สําหรับ 
การบริหารและจัดการศกึษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 39  
 2. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของครู เจาหนาที่ ที่รับผิดชอบระบบจัดเก็บขอมูล
นักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) จํานวน 57 โรงเรียน  
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 3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหไดรับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการตาม 
ความจําเปน 
  4. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา โดยใชรูปแบบการประชุมทางไกล 
และการติดตามขอราชการที่สําคัญ เรงดวนตางๆ ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 5. เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 39 ใชวัสดุ ครุภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ มีความเสถียร 
อยางตอเนื่อง 
 
3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มรีะบบขอมูล Big Data SPM 39 
ในการบริหารจัดการศึกษา 
 2. ครู เจาหนาที่ ที่รับผิดชอบระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) จํานวน 57 
โรงเรียน เขารวมโครงการ 
 3. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดรับ 
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการตามความจําเปน 
 4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีระบบการจัดประชุมทางไกล 
การติดตามสําหรับขอราชการที่สําคัญ เรงดวน ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รองรับการดําเนินการ  
 5. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีครุภัณฑคอมพิวเตอรสวนกลาง 
มีวัสดุ ครุภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีความเสถียร เพียงพอ 
ตอการใชงาน 

เชิงคุณภาพ 
 1. การบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
โดยใชระบบขอมูล Big Data SPM 39 ชวยใหการบริหารจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ  
มปีระสิทธิภาพ 
 2. ครู เจาหนาที่ ที่รับผิดชอบระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) จํานวน 57 
โรงเรียน ทุกคนที่ผานการพัฒนาทักษะ สามารถสนับสนุนการดําเนินงานใหสถานศึกษามีขอมูล
รายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลตางๆ นําไปสูการวิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรยีน 
(Big Data Technology) ตอไป 
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 3. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีศักยภาพ 
ในการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจเพื่อวางแผน 
การทํางาน 
 4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สามารถประสานการปฏิบัติ
ราชการ การรายงานผล ไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง ครบถวน ทันเวลาที่กําหนด  
 5. บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สามารถปฏิบัติ
ราชการโดยมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ชวยใหการทํางานบรรลุตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคของภารกิจในการพัฒนาการจัดการศึกษา  
 
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่ 

ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ณ สถานที่ราชการ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

กิจกรรมท่ี 1 การจัดทําระบบขอมูล Big Data SPM 39 ธ.ค. 62 – เม.ย. 63 
กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ก.พ. – มี.ค. 63 
กิจกรรมท่ี 3 การประชุมทางไกล การติดตาม และการพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง 

ธ.ค. 62 – ก.ย. 63 

กิจกรรมท่ี 4 การปรับปรุง ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ธ.ค. 62 – ก.ย. 63 

5. งบประมาณ    
งบดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 80,000 บาท 

(แปดหมื่นบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้  
 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กิจกรรมท่ี 1 การจัดทําระบบขอมูล  
Big Data SPM 39 
- ประชุมครั้งที่ 1 (27 คน x คาอาหาร
วาง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน  
170 บาท) 

50,000  
 
- 
 
 
 

 
 

4,590 
 
 
 

 
 

1,100 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 

หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

- ประชุมครั้งที่ 2, 3  (60 คน x 2 ครั้ง x 
คาอาหารวาง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 
170 บาท) 
- ประชุมครั้งที่ 4  (90 คน x คาอาหาร
วาง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 170 
บาท) 

- 
 
 
- 

20,400 
 
 

15,300 

4,900 
 
 

3,710 

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาระบบจัดเก็บ
ขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) (65 คน 
x คาอาหารวาง 2 มื้อ และอาหาร
กลางวัน 170 บาท) 

16,000 - 11,050 4,950 

กิจกรรมท่ี 3 การประชุมทางไกล  
การติดตาม การพัฒนาศักยภาพตนเอง 
- ประชุมทางไกล 2 ครั้ง  
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
เพ่ือติดตามประเมินผล และเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

14,000 -  
 

3,400 
10,600 

- 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 4 การปรับปรุง ซอมแซมวัสดุ 
ครุภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

- - - - 

รวมเงินทั้งสิ้น 80,000 - 65,340 14,660 

หมายเหต ุ: คาวัสดุกิจกรรมที่ 4 จํานวน 71,000 บาท ประกอบดวย ซอฟตแวร Antivirus 55 
ชุด 40,000 บาท แบตเตอรี่เครื่องสํารองไฟ 25 กอน 25,000 บาท , Switch Hub แบบ 
GIGABIT 16 port จํานวน 1 ชุด 6,000 บาท  (คาใชจายกิจกรรมนี้ ขอใชงบกลางของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39) 
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6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สามารถพัฒนาระบบขอมูล Big Data 

SPM 39 ใหครอบคลุมทุกประเด็น สําหรับการบริหารและจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  

2.  ครู  เจ าหนาที่  ที่ รับผิดชอบระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล (Data 
Management Center : DMC) จํานวน 57 โรงเรียน รวมดําเนินการใหสถานศึกษามีขอมูล
รายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลตางๆ นําไปสูการวิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรยีน 
(Big Data Technology) ตอไป 
 3. บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
การปฏิบัติราชการตามความจําเปน เพียงพอในการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใน 
การบริหารจัดการและตัดสินใจเพ่ือวางแผนการทํางาน 
 4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีการประสานการปฏิบัติราชการ 
โดยใชรูปแบบการประชุมทางไกล ในขอราชการที่สําคัญ เรงดวนตางๆ ผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ชวยใหเกิดความคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุดกับทางราชการ 
 5. บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีวัสดุ ครุภัณฑ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ มีความเสถียร ใชงานอยางตอเนื่อง 
 
7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
     1. ครู เจาหนาที่ ที่รับผิดชอบระบบจัดเก็บขอมลู
นักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : 
DMC) จํานวน 57 โรงเรียน เขารวมการประชุม 

2. บุคลากรกลุม  ICT ไดเขารับการพัฒนา
ศักยภาพ 

3. วัสดุ ครุภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ไดรับการปรับปรุง ซอมแซม ใหสามารถใช
งานไดเพียงพอ 

 

 
1. แบบลงชื่อเขารวมการประชุม 
 
 
2. รายงานการเขารวมประชุม  
อบรม ฯลฯ 
3. แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชงาน  
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ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงคุณภาพ 
1. มีระบบขอมูล Big Data SPM 39 ใชงาน และมี

ความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวนของระบบขอมูล
นักเรียนรายบุคคล (DMC) รอยละ 100  

2. มีการประชุมทางไกล ในการติดตาม 
ขอราชการที่สําคัญเรงดวน ใหบรรลุตามเปาหมายของ
ภารกิจ 

 
1. รายงานสรุปขอมูล 

 
 

2. รายงานเสนอผูบริหาร 
 

 
8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 
 การดําเนินกิจกรรมตามโครงการขางตนอาจเกิดภาวะแทรกซอนจากภารกิจสําคัญอ่ืน 
ที่ถูกมอบหมายดวยเหตุเปนเรื่องเรงดวน หรือสําคัญ ทําใหความเชื่อมโยง ประสานสัมพันธ  
ทั้งกิจกรรมและบุคคล ไดรับผลกระทบที่สงผลตอการเบี่ยงเบนของวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ควรเรงประสานความรวมมือของบุคลากรที่เก่ียวของ เพ่ือรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ
กิจกรรมตางๆ ใหสําเร็จลุลวง ดวยกลวิธีหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม  
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โครงการ        สงเสริมการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ
การศกึษา 

นโยบาย สพฐ.    ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษา 
ตัวชี้วัด สพฐ.      ขอที ่1 - 5 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง  
ผูรับผิดชอบ/กลุม  นางทิพวรรณ ถาวรโชติ และคณะ/กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ระยะเวลาดําเนินการ   ไตรมาสท่ี 1 - 4    
             

1. หลักการและเหตุผล 
ดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนที่

การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ไดกําหนดข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 มาตรา 20 วรรค 3 กําหนดใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือทําหนาท่ีในการกํากับ ดูแล 
การบริหารและจัดการศึกษาดานวิชาการท่ีเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและการดําเนินงานโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษา 
ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหนวยงาน
ภายนอก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษามีบทบาทหนาที่ทํางาน
รวมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในการดําเนินงานแบบองครวม เพ่ือใหการจัดการศึกษามี 
การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง มีการประสานงาน ความรวมมือในการนําไปขับเคลื่อนกําหนด
นโยบายพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานมีพลังขับเคลื่อนไปสูจุดหมายที่ทรงคุณคาตอการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของคุณภาพการศึกษาที่อยูในการกํากับ 
ดูแล รับผิดชอบของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในฐานะบทบาท “ผูเชื่อมโยง” จึงเห็นความสําคัญของ 
การสงเสริมการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
ของเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเปนเรื่องสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่ง จึงจัดทําโครงการสงเสริม 
การดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อน 
การพัฒนาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดข้ึน 
 

  



แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563     

หนา 285 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ใหสามารถพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ในการขับเคลื่อนการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในสังกัดใหพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามบริบทเพ่ิมข้ึน 

3. เพ่ือสรางชองทางรับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหาร
การศึกษา การดําเนินงานตามแผนและใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง 

 
3. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จํานวน 12 คน 
มีสวนรวมในการสงเสริมและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศกึษามัธยมศกึษา เขต 39 

2. โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 57 
โรงเรียน ไดรับการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

เชงิคุณภาพ 
 1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ไดมีสวนรวมใน
การสงเสริมเพิ่มประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 39 ไดมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา มีสวนรวมใน 
การนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในสังกัดให
พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามบริบทเพ่ิมข้ึน 

 
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่ 

ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2563  ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

กิจกรรมท่ี 1 การวางแผนการดําเนินงาน ม.ค. – มี.ค. 63 

กิจกรรมท่ี 2 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. รวมกับคณะ
ศึกษานิเทศก  

ม.ค. – ก.ย. 63 

 
5. งบประมาณ 
  จากงบดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 
50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)  โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจาย
ดังนี้ 
 

รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 
    ที่ใช 

หมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กจิกรรมที่ 1 การวางแผนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
จํานวน 2 ครั้ง  
1. คาตอบแทน คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
(ประธาน 1,250 บาท กรรมการคนละ 
1,000 บาท) 
2. คาอาหารกลางวัน 12 คนๆ ละ 80 
บาท 
3. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ 
ละ 35 บาท 
4. คาพาหนะ 10 คน (คนละ 500, 
300 และ 200 บาท) 
5. คาเอกสารประกอบการประชุม 

13,800  
 
 

9,250 

 
 
  
 
 
 

960 
 

840 
 

 1,800 
 

950 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. รวมกับคณะ
ศึกษานิเทศก จํานวน 2 ครั้ง 
  1. คาเบี้ยเลี้ยง 12 คนๆ ละ 240 
บาท 

36,200 -  
 
 
 

5,760 
 

- 
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รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 
    ที่ใช 

หมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

  2. คาพาหนะในการนิเทศฯ 3 สาย 
  3. สรุปรายงาน-คาจัดทําเอกสารสรุป
รายงานโครงการ 

28,440 
2,000 

รวมทั้งสิ้น 50,000 9,250 40,750 - 
 
 
 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. มีการดําเนินการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ที่สามารถขับเคลื่อนระบบงานตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลตอการดําเนินงานของเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาในสังกัดที่มีคุณภาพ  

2. การดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศกึษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เปนแบบอยางที่ดีใหกับเขตพ้ืนท่ีอื่นๆ 
 
7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
   คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จํานวน 12 ทาน มีสวนรวมใน 
การสงเสริมและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัด
สพม.39  จํานวน 57 โรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 เชิงคุณภาพ 
   สถานศึกษาในสังกัด สพม.39 ไดรับการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาทําใหไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง มีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึนและบรรลุเปาหมาย
ตามมาตรฐานการศกึษา 

 
รายงานการประชุม  

ก.ต.ป.น. 
 
 
 

ผล O-NET 
รายงานประจําป  

กลุมนิเทศฯ 
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โครงการ          พัฒนาระบบบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณขององคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 
นโยบาย สพฐ, ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด สพฐ.,  ขอที่ 2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดไดรับการพัฒนาให

เปนหนวยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกตําบล 

ลักษณะโครงการ ใหม   
ผูรับผิดชอบ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน และเจาหนาที่ทุกคน   
ระยะเวลาดําเนินการ    ไตรมาสที่ 2 – 4  

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เผยแพรพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ/
แผนปฏิบัติการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผน 5 ป ซึ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  นโยบาย 
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และมาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก  
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการเปนแผนระยะ 5 ป และตามมาตรา 16 แหงพระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม  
โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ใหจัดทําเปนแผนระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565) พรอมทั้ง 
การบริหารจัดการงบประมาณ การเสนอขอตั้งงบประมาณประจําป และการจัดทําเอกสารเพ่ือ
ประกอบการของบประมาณ ตองใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณ  สวนการจัดซื้อการจัดจาง 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวง
การคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งตองถือปฏิบัติ 
และดําเนินการอยางเครงครัด เพ่ือประโยชนสูงสุดตอทางราชการ และเพ่ือใชเปนกรอบและ 
แนวทางในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และทันตอสภาวการณปจจุบันตอไป 

จากหลักการที่กลาวมาขางตนนั้น สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึง
ไดจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณของ
องคกรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด มีความรูความเขาใจ  ในการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ 
การบริหารจัดการงบประมาณ อันจะนําไปสูการเปนองคกรที่ขับเคลื่อนการศึกษา/จัดการเรียน
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การสอนตนแบบ โดยมีแผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติราชการ และระบบการบริหารงบประมาณที่ดี 
เอ้ือและชวยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู ยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ 
ตลอดจนทักษะการเรียนรูที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ของผูเรียน ไดอยางเต็มศักยภาพ  
 

2. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือพัฒนาการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ 
   2. เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถดานการบริหารงบประมาณของบุคลากรใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 

3. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบตัิการฯ จํานวน 220 คน ประกอบดวย 

- วิทยากรหลัก จํานวน  3 คน จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    - ผูบริหาร จํานวน 57 คน ครูผูรับผิดชอบงานแผนของโรงเรียน จํานวน 57 คน  

ครูผูรับผิดชอบงานงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 57 คน และบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาฯ จํานวน 46 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 บุคลากรที่เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ไดรับความรูและสามารถดําเนินการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และการบริหารงบประมาณ ไดอยางถูกตอง  
 

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่ 
    ระหวางเดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 สถานที่ดําเนินการ ณ หองประชุม
พุทธนเรศ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

ชั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. วางแผนจัดทําโครงการฯ มี.ค. – เม.ย. 63 
2. ประสานวิทยากรหลักจาก สพฐ.  เม.ย. – พ.ค. 63 
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการแผนงาน

และงบประมาณขององคกรที่มีประสิทธิภาพ 
พ.ค. – ก.ค. 63 

4. ประเมินและสรุปรายงานผลโครงการฯ ส.ค. – ก.ย. 63 
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5. งบประมาณ 
     งบดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 90,000 
บาท (เกาหมื่นบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้   

รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ใช 
หมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ
ขององคกรที่มีประสิทธิภาพ  
(ผู เข ารวมประชุม เชิ งปฏิบัติ การฯ 
จํานวน 220 คน) 
- คาอาหารกลางวัน 100 บาท x 220 
คน x 1 มื้อ 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 35 บาท 
x 220 คน x 2 มื้อ 
- คาที่พักวิทยากร  1,200 บาท x 3 
หอง x 1 คืน  
- คาพาหนะวิทยากร 4,000 บาท x 3 คน 
- คาวิทยากร 1,200 บาท x 3 คน x 2 
ชั่วโมง 
- คาวัสดุ  

90,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 

 
 
 
 
 

22,000 
 

15,400 
  

3,600 
 

12,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29,800 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 90,000 7,200 53,000 29,800 

 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และสถานศึกษาในสังกัด สามารถ
บริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคของ
โครงการ และสามารถชวยสนับสนุนการจัดการเรียนสอนของครู และยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของผูเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ 

2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 39 และสถานศึกษาในสังกัด สามารถ
บริหารจัดการงบประมาณ ตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑที่เก่ียวของ ไดอยางถูกตอง 
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7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน/เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
- รอยละ 100 ของผูที่เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ไดรับการพัฒนาตามภาระหนาที่ของตนเอง 
เชิงคุณภาพ 
- ผูที่เขารวมประชมุเชิงปฏิบัติการ มีความรู
ความสามารถและนําความรูที่ไดไปดําเนินงานได 
อยางถูกตอง และเปนไปตามกฎ ระเบียบ มติ และ 
แนวปฏิบัติที่เก่ียวของ 

 
- แบบสํารวจความพึงพอใจใน 

การเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
 

- Pre-test และ Post-test  
การบริหารจัดการแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณ 
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สวนที่ 5 

การบริหารแผนสูการปฏิบัต ิ
 

 การบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ใหเปนไปตาม 
พันธกิจ เปาหมาย  นโยบาย โดยมีการวางแผนการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม โดยมีแนวทาง  
มีกรอบการทํางาน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค เกิดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ รวมถึงมีการบริหาร
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  นโยบายและจุดเนนของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหนวยงานอื่น 
ที่เกี่ยวของ ท้ังยังเปนเข็มทิศที่จะขับเคลื่อนกรอบแนวคิดในการทํางานไปสูการปฏิบัติราชการใหเกิด
ประโยชนอยางชัดเจน เปนรูปธรรม เกิดความคุมคา และเปนกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ 
ใหพัฒนาสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2563 เพ่ือบริหารจัดการ งบประมาณตามโครงการ 
กิจกรรม โดยขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ จุดเนน แนวทางการดําเนินงานและ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดังนี ้
  1. งบประมาณสําหรับเปนคาใชจายในการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศกึษา เขต 39  จํานวน 3,000,000 บาท 
 2. งบประมาณสําหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 โดยการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 จํานวน 4,922,000 บาท ที่สอดคลองนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศกึษา เขต 39 
 

กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัต ิ
 1. สรางความเขาใจทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนน มาตรการและตัวชี้วัด
ความสําเร็จรวมกันกับบุคลากรทุกระดับรับรูและมีความเขาใจที่ตรงกันในการนําไปปฏิบัติอยางทั่วถึง 
 2. มอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และกําหนดบทบาทความรับผิดชอบ  
 3. ผูรับผิดชอบโครงการ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติการใชเงินตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และดําเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนด 
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 4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนงบประมาณในการจัดทํา
โครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจ 
 

ปจจัยความสําเร็จ 
 1. บุคลากรทุกระดับมีความเขาใจที่ตรงกันและใหความสําคัญในการบริหารจัดการ  
และนําไปปฏิบัติโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการทํางานเปนทีมและเนนการมีสวนรวมที่เอ้ือ 
ตอการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค ใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 
ที่กําหนดไว 
 2. เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 3. มีการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร โดยการประสานความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
ตามความรับผิดชอบกับหนวยงานที่เกี่ยวของและเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ 
 

สรุปการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน  
             1. บุคลากรใหความสําคัญกับการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตาม 
โครงการ/กิจกรรมอยางจริงจัง ตอเนื่อง 
             2. พัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ และผลการเบิกจายงบประมาณประจําป      
             3. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ เมื่อดําเนินการตาม
โครงการเรียบรอยแลวใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ทราบและ 
สําเนาใหกลุมนโยบายและแผนทราบ เพ่ือรวบรวมไวจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป  
สูสาธารณชนและหนวยงานที่เก่ียวของตอไป 
              ทั้งน้ี การบริหารงบประมาณใหคํานึงถึงความคุมคา คุมทุน ประหยัด และเกิดประโยชน 
ตอผูเรียนสูงสุด สอดคลองกับนโยบาย จุดเนน มาตรการและและแนวทางการดําเนินการ ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยการดําเนินงานตองถูกตอง 
ตามวัตถุประสงคของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณของทางราชการ 
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แผนผงัแสดงกระบวนการจัดทําแผนปฏบิตัิราชการ 
ประจําปงบประมาณ 2563 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห
ขอมูล 

แผนปฏิบัติ
ราชการ

ประจําป 2563 

ติดตาม/ทบทวน/ปรับ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 

3,6,9,12 

ประเมินและสรุปรายงานผล 
การดําเนินงาน 

นําแผนไปสูการปฏิบัต ิ

วิสัยทัศน พันธกจิ เปาประสงค 
นโยบาย, ตัวชี้วัด, มาตรการ สพฐ.  

ผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา 
นโยบายจังหวัด, 

ศึกษาธิการภาค และ
จังหวัด 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
 

จุดเนน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

พระบรมราโชบายดานการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 9  และ
รัชกาลที่ 10 

วิสัยทัศน พันธกจิ 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 
มาตรการ สพม.39 

โครงการ/กิจกรรม 
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รูปภาพการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
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คณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา 
นายสุชน  วิเชียรสรรค ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 39 
นายสุทธิดล  พุทธรักษ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 39 
นายวณัฐพงศ  ทองคํา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
นายศราวุธ  คําแกว รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
นายกฤษฎา  พรหมอินทร ศกึษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  
  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน  
 

ตรวจสอบขอมูล 
นางสาวอรสิณียาพ  ศรีสองเมือง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายวรศกัดิ์  กันสุทธ ิ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวสินีนาถ  เส็งหนองแบน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวจํานงจิต  วิทยานันท เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
รวบรวมขอมูลและจัดทํารูปเลม 
นางสาวสินีนาถ  เส็งหนองแบน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 
ออกแบบปก 
นายวรรณุกร  แพงนอย เจาหนาที่ ICT 
 
ถายภาพ 
นางสาวอลิษา  ประทุมโพธิ์ เจาหนาที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ 
 
 


	คำนำ
	หน้าเปล่า
	สารบัญ
	ส่วนที่ 1
	ส่วนที่ 2
	ส่วนที่ 3
	ส่วนที่ 4
	คั่นนโยบาย 1
	นโยบาย 1
	คั่นนโยบาย 2
	นโยบาย 2
	คั่นนโยบาย 3
	นโยบาย 3
	คั่นนโยบาย 4
	นโยบาย 4
	คั่นนโยบาย 5
	นโยบาย 5
	คั่นนโยบาย 6
	นโยบาย 6
	ส่วนที่ 5
	ภาคผนวก
	ผู้จัดทำ
	เล่มแผน
	คำนำ
	หน้าเปล่า
	สารบัญ
	ส่วนที่ 1
	ส่วนที่ 2
	ส่วนที่ 3
	ส่วนที่ 4
	คั่นนโยบาย 1
	นโยบาย 1
	คั่นนโยบาย 2
	นโยบาย 2
	คั่นนโยบาย 3
	นโยบาย 3
	คั่นนโยบาย 4
	นโยบาย 4
	คั่นนโยบาย 5
	นโยบาย 5
	คั่นนโยบาย 6
	นโยบาย 6
	ส่วนที่ 5
	ภาคผนวก
	ผู้จัดทำ




