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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2563 โดยน าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2560 - 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มาเป็นแนวทางหลักของการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ครั้งนี้ โดยค านึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป็นส าคัญ ประกอบกับได้ค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาบูรณาการเป็นแนวทาง
นโยบาย   ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งนี้   
 อนึ่ง จากสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อย่างรวดเร็วของโลกยุคสารสนเทศ
เทคโนโลยี ในทางปฏิบัติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จึงได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 2 อีกครั้งหนึ่ ง              
โดยน าผลการวิเคราะห์การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาประกอบ
พิจารณาเป็นแนวทางการก าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและบริหารจัดการงบประมาณ
ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและส่งผลโดยตรง    
ต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด และผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ ดร. สุชาติ กลัดสุข ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2, ดร.กนิษฐา ทองเลิศ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2, ดร.ชนะ สุมมาตย์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 2, ดร.ประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ , ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), ดร.ประวัติ สุทธิประภา ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา,  
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยในสังกัด และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
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     สารบัญ 

                                              หน้า 
ค าน า 
ส่วนที่ 1  บริบทและสภาพการจัดการศึกษา  
 บริบททั่วไป 
 สภาพการจัดการศึกษา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  
             ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส่วนที่ 3  ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 มัธยมศึกษา เขต 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนที่ 4  สรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส่วนที่ 5  รายละเอียดงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ส่วนที่ 6 การบริหารแผนงานสู่การปฏิบัติ 
 
ภาคผนวก 

ก. กระบวนการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ข. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

  ค.   ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่  272 /2562 
            เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 
                ง.  หนังสือขออนุมัตแิผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

  จ.  หนังสือแจ้งอนุมัติแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 
  ฉ.  แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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สภาพการจัดการศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ถนนลาดพร้าว    
เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 27 เขตการปกครอง   
เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งส่วนราชการตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพุทธศักราช  
2546 และ 2553 เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจการกระจายอ านาจ การบริหารจัดการศึกษาจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ  มีเอกภาพในการบริหารจัดการศึกษา บริหารงานมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์โดยแบ่งส่วนราชการภายในตามโครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 2 ดังนี้ 
 1. กลุ่มอ านวยการ 
 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3. กลุ่มนโยบายและแผน 
 4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร 
 9. กลุ่มกฎหมายและคดี 
 10. หน่วยตรวจสอบภายใน 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์ การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ งก ากับตรวจสอบ  
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบ ประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 
ด้านการศึกษา 
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   11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ระบบบริหารจัดการศึกษา   
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารงาน มีระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ      
องค์คณะบุคคลตามแนวทางการกระจายอ านาจการบริหารจัดการให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ซึ่งมีบทบาท อ านาจ หน้าที่ในการบริหารงานวิชาการในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตามที่กฎหมาย
ก าหนด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในส่วนของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท างานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมการรับนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลจากหน่วยงาน    
ภายนอก ดังนี้ 
 

 
 

  
 

   
 1.นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   ประธานกรรมการ 
   มัธยมศึกษา เขต 2   
 2. นายภักดี  คงด า  ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
 3. นายนาวี  ยั่งยืน  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 4. นายสหชัย  สาสวน  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 5. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  ยศถา ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 6. นางวรอนงค์  ยังเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 7. นางสุมนา ธิกุลวงษ์  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ     กรรมการ    
 8. นายปิ่น  สุวรรณะ  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน    กรรมการ 
 9. นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม       กรรมการและเลขานุการ 
    และประเมินผลการจัดการศึกษา  
 
 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้ 
 1. สถานศึกษา   
     จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดและจ านวนนักเรียน  

ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน (คน) จ านวนโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 1 - 500    คน 2   โรงเรียน 
ขนาดกลาง 501 - 1,500  คน 7  โรงเรียน 
ขนาดใหญ่ 1,501 - 2,500  คน 19   โรงเรียน 
ขนาดใหญ่พิเศษ 2,500 คน ขึ้นไป 24   โรงเรียน 

รวม 52  โรงเรียน 
  ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 

 2. นักเรียน   
    จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้น และจ านวนห้องเรียน 

ระดับชัน้ จ านวนนักเรียน (คน) จ านวน
ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 10,912 11,649 22,561  580 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 10,135 11,110 21,245 569 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 10,394 11,629 22,023 555 
รวม มัธยมศึกษาตอนต้น 31,441 34,388 65,829 1,704 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 8,381 10,658 19,039 528 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 7,607 10,324 17,931 515 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 6,960 9,888 16,848 501 
รวม มัธยมศึกษาตอนปลาย 22,948 30,870 53,818 1,544 

รวมทั้งสิ้น 54,389 65,258 119,647 3,248 
 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 
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  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา     
            3.1 จ านวนบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

ประเภทบุคลากร จ านวนคน มาช่วย ไปช่วย 
ผู้อ านวยการ 1 - - 
รองผู้อ านวยการ 2 - - 
กลุ่มอ านวยการ 3 - - 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 1 - 
กลุ่มนโยบายและแผน 4 - - 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 - - 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 12 - 1 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 5 - - 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1   
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

1   

กลุ่มกฎหมายและคดี 1   
หน่วยตรวจสอบภายใน 2 - - 
ลูกจ้างประจ า 1 3 - 
พนักงานราชการ 2 1  
ลูกจ้างชั่วคราว 14 - - 

รวม 57 5 1 
    ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 
 

      3.2  จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวนคน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 52 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 72 
คร ู 5,895 
พนักงานราชการ 37 

รวม  
    ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)   
 คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)    
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายและยุทธศาสตร์ 
ดังนี้  
 วิสัยทัศน์  
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
 ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมือง        
ที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของ
อาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้า         
สู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก 
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของ   
การเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุนและการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังใน
การพัฒนา นอกจากน้ัน ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์      
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 ความยั่ งยืน  หมายถึ งการ พัฒนาที่ ส ามารถสร้ า งความเจริญ รายได้  และคุณภาพชี วิ ต 
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา  
และการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ  
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม สมบูรณ์มากขึ้น
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ 
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ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่ วนในสั งคมยึดถือและปฏิบัติ ตามหลักปรั ชญาของ เศรษฐกิจพอเ พียง 
เพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ        
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐ             
ของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย  
 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงเก่ียวข้องกับภารกิจของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และ
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุก
ระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชนประชาสังคม และ
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ ท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวย
ประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมาย
ที่ก าหนด 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเปูาหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
  1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้าน    
อ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคม
โลกสมัยใหม่ 
  2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ    
ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัลและการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
  3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง 
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต        
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บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับ   
การยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนใน
ประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้องมี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุ รักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย  
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ
ที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีเปูาหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการ บนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปูาหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ใน         
การก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล           
ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่ านิยม      
ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง
สิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มี เพียงเท่าที่จ าเป็นมีความทันสมัยมีความเป็นสากล            
มีประสิทธิภาพ และ น าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการ
บริหารที่มปีระสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซ่ึงเป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานใน
การยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
พ.ศ. 2560 - 2564 มีหลักการที่ส าคัญ คือ  
 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เ พ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่
จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย เป็นสังคมคุณภาพ 
มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกัน อย่างสมานฉันท์  
 2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้
มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม 
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึง
การสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
 3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  4) ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี      
มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  
 5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการเพ่ิม
ผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
 6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เปูาหมายระยะยาว”  
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี มี             
จิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
 3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
 4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน  การเติบโต     
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
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 5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา 
 6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
 7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ        
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 
 เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมมี
ความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความรับผิดชอบและท า
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี
ความเป็นไทย 
 2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ  
เป็นธรรม  
 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบ  การผลิตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 
 4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความส าคัญกับการวางรากฐาน      
การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทาง
สมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ 
และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่
เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม ให้ความส าคัญกับการด าเนินการ
ยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งการปิด
ช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดัน
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่
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สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพ่ิมผลิตภาพ
ส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจ      
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคมการพัฒนาองค์กรการเงินฐานราก
และ การเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัย การผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น 
และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้
ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทย
มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่าง
เข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
นิเวศ การท่องเที่ยวสามารถทารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้น
ก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของก าลังคน และ
ความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการ ให้สามารถรองรับ
การแข่งขันท่ีเสรีขึ้น  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้าทาย   ที่ต้องเร่ง
ด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไข
ปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็น
ธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและยั่งยืน 
ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ อุดมการณ์          
บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียมการรับมือกับภัย
คุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปี
ข้างหน้า 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย 
เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัย
สนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเปูาหมาย ทั้งการ
บริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมี      
ส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
และวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเปูาหมายอนาคตในปี 2579 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถ
และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักและส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ          
โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ การพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพ่ือเพ่ิมประสิทฺธิภาพ การด าเนินการสร้าง  
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง        
เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการ ในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มี
ศักยภาพเพ่ือไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่าง
เข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือ
ปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เปูาหมาย  
  ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จาก
ศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและ     
จังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเป็น 
โอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมี
ศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ และ
ภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิด
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เป็นแผนที่วางกรอบเปูาหมายและทิศทางการ            
จัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคใน
การศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการ
ท างานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน   
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้ง
ยึดตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ 
ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิด
ส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
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 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ
ลดลง 
 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัด  
กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 เป้าหมาย 
 1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนว
ตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน -  
ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
 4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ 
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
 เป้าหมาย 
 1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
  แนวทางการพัฒนา 
 1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
 2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
 4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
 5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
 6. ระบบการผลิตคร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
 7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
เหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
 3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค ์
 4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย 
 1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าหมาย 
 1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได ้
 2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
 3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
พ้ืนที ่
 4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
 5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ 
และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการ  
จัดการศึกษา 
 5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เปูาหมายและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบาย
เร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 หลักการ 
 1.ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิต 
 2.บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก  องค์การมหาชนในก ากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ภูมิภาคให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน            
ตามนโยบายประชารัฐ 
 ระดับก่อนอนบุาล 
 เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
 ระดับอนุบาล 
 เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญ
ด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดและความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและ
ประเมินตนเอง 
 ระดับประถมศึกษา 
 มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1.ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
 2.เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
 3.เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
 4.เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน 
 5.สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 6.จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
 7.พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
 8.จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ 
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 ระดับอาชีวศึกษา 
 มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชนภูมิภาคหรือ
ประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1.จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 2.เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
 3.เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ 
 4.จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 มุง่สร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1.เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
 2.จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
 การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
 1.ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
 3.ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ 
 4.ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย  
ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
 5.ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลังตาม 
ความต้องการจ าเป็นให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
 6.ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วย 
จัดการศึกษา 
 7.เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..... โดยปรับปรุงสาระส าคัญให้เอื้อต่อ 
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
 8.ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้น เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสา รอธิบายท า
ความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 
 9.วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้และทักษะใน
ด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
 10.ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 11.ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม 
ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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 อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งานใน    
เชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาล หรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากที่ก าหนด หากมี 
ความสอดคล้องกับหลักในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งรัด 
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
 
นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  บทน้า 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติว่า “รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ 3 ก าหนดว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการ       
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” และตามหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ         
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดการผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว”  
   อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561- 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว     
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตาม
วิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ  

เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย
ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
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มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ  
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 
  ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการ
ปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 และนโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ 
และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน” 
พันธกิจ 
1 .จั ดการศึ กษา เ พ่ือ เสริมสร้ า งความมั่ นคงของสถาบันหลั กของชาติและการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2 . พัฒนาผู้ เรี ยนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเ พ่ือสร้างขีดความสามารถ  

ในการแข่งขัน 
3 . พัฒนาศั ก ยภาพและคุณภ าพผู้ เ รี ยน ให้ มี ส มร ร ถนะตามห ลั ก สู ต รและคุณลั กษณะ 

ในศตวรรษท่ี 21  
4.สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
5.พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6.จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7.ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
เป้าหมาย 
1.ผู้ เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2.ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
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3.ผู้ เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริ เริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้  มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง  
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4 .ผู้ เ รี ยนที่ มี ค ว ามต้ อ งการจ า เป็ น พิ เ ศษ  ( ผู้ พิ ก าร )  กลุ่ ม ช าติ พั น ธุ์  กลุ่ มผู้ ด้ อย โ อกาส  
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้  และจรรยาบรรณ     
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6.สถานศึกษาจัดการศึกษาเ พ่ือการบรรลุ เปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

7.ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
การบริหารจัดการ เชิ งบู รณาการ  มีการก ากับ  ติดตาม ประเมินผล  มี ระบบข้อ มูลสารสนเทศ  
ที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพ และการรายงานผลอย่ า ง เป็นระบบ ใช้ ง านวิ จั ย  เทคโน โลยีและนวัตกรรม 
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส า นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และ
มุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 

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

   มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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มาตรการและแนวด้าเนินการ 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
บทน้า 
นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้น

การพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 

ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบออ้มอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรมเป็นผู้เรียน
ที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ  ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจาก  

ยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ 

เป็นต้น ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเน้นการจัด
การศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมี
ความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการ
พัฒนาสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรง
ตามความต้องการ เป็นต้น 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัวผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
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ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

6. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการและแนวทางการด้าเนินการ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 

     เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประช า ธิ ป ไ ตย อัน มีพ ร ะมหา กษั ต ริ ย์ ท ร ง เ ป็ นป ร ะมุ ข  มี ทั ศนค ติ ที่ ดี ต่ อ บ้ า น เ มื อ ง  มี ห ลั ก คิ ด 
ที่ถูกต้อง  เป็นพลเมืองดีของชาติ  และพลเมืองโลกที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมที่ พึงประสงค์  
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
     โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
     1.1 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
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    1.2 สถานศึกษา  
       (1 )  พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร เกล้า เจ้าอยู่หัว  
และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการ เรียน รู้ เ พื่อพัฒนาผู้ เ รียน    
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด  
         (2 )  จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนแสดงออกถึ ง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรง เป็นประมุข  มีทัศนคติที ่ดีต่อบ้าน เมือ ง  มีหลักคิดที ่ถูกต้อ ง  เป็นพล เมืองดีของชาติ และ
พล เมือ ง โ ลกที ่ด ี  ม ีคุณ ธ ร รม  จ ริย ธ ร รม  มีค่า นิย มที ่พ ึงป ร ะส งค์ มีค ุณธ ร รมอัตลักษณ์ มีจ ิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์  สุจริต 
มัธยัสถ์  อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มี
ผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 
     เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่
ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 

การค้ามนุษย ์อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่
ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
     โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
     2.1 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม 

สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
     2.2 สถานศึกษา 
              (1 ) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนมีความรู้   
ความเข้า ใจ เ กี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  ภัยจากยาเสพติด  ความรุนแรง    
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์  อาชญากรรมไซเบอร์  ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการปูองกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัย
ดังกล่าว  
              (2 ) มีมาตรการและแนวทางการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  

      (3 ) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย  
         (4 ) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้ เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ รับ
ค าปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้ งการอบรมบ่มนิสัย  
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 3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์การศึกษา
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ 
6 ข้อ คือ 
     1. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
     2. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
     3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
     5. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
     โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
       (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพ้ืนฐานความหลากหลายในวัฒนธรรมท่ีสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน 
      (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง  
      (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
      (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
  4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ 
     เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้าน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
     โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
           4.1 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                     (1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่สูงในถ่ิน
ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับบริบท 
                     (2) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
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                      (3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ
สภาพบริบทของพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง”ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวที
เสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์  

    4.2 สถานศึกษา  
                  (1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล       
ที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร 
                      (2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 
                       (3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต 
ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
บทน้า 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้ านการสร้ างความสามารถในการแข่ งขัน ให้ความส าคัญกับศักยภาพ 
และคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญ 
ใ นก า ร ยกร ะดั บ ก า ร พั ฒนา ปร ะ เท ศ ใ นทุ ก มิ ติ ไ ป สู่ เ ปู า ห ม าย กา ร เป็ นป ร ะ เ ทศ ที่ พัฒ น า แล้ ว  
มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้ เรียน 
ให้มีความเป็น เลิ ศทางวิ ช าการจึ งมี ความจ า เป็นอย่ างยิ่ งที่ จะต้องด า เนิ นการ ให้สอดคล้ องกัน  
โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด      
อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ 
ด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้
เป็น เครื่ องมือในการเรียนรู้ ได้อย่ า งมีประสิทธิภาพ มีนิ สั ยรักการเรี ยนรู้ และการ พัฒนาตนเอง  
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็ นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  
เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่ เป็นพหุวัฒนธรรม  
และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
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เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด 

เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21  
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
  มาตรการและแนวทางการด้าเนินการ 
 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ          

ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
     1. ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
              1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
              1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหา
ตนเอง น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรง   
ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
              1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จ านวนงบประมาณ
ในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี 
การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอ านาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
              1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา จัดท าแผนงาน โครงการ 
และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ท้ังด้านวิชาการ       
ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
              1.5 ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมท้ังรายงานผลการด าเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2. สถานศึกษา  
      2.1 ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด 
โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ       
5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น       
สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) 
เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล 
(Digital Learning Platform) 
               2 . 2  ปรับ เปลี่ ย น อัตลั กษณ์ ของสถานศึ กษา ให้ มุ่ ง เน้ นการจั ดการ เ รี ยนรู้ ให้ ผู้ เ รี ยน 
มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้ เรียน และจัดกิจกรรม  
เพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
      2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 
              2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ 
และความถนัดของผู้เรียน 
              2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาท่ี 3 เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 
            2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมินผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุ คคล  โดยการจั ด ให้ มี ก ารวั ดประ เมิ นจากส่ วนกลาง ในชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่  3  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
             2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

นโยบายที่ ๓  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
          บทน้า 
            นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เ ริ่ มตั้ ง แต่ประชากรวั ย เ รี ยนทุ กช่ ว งวั ย  ตลอดจนการ พัฒนา  ครู  และบุ คลากรทางการ 
ศึกษา ดังนี้ 

พั ฒ น า ป ร ะ ช า ก ร วั ย เ รี ย น ทุ ก ค น  ทุ ก ช่ ว ง วั ย  ตั้ ง แ ต่ ช่ ว ง ป ฐ ม วั ย  ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  
และมัธยมศึกษา  ผู้ เรียนที่ มีความต้องการดูแลเป็นพิ เศษ  ให้มีความพร้อมทั้ งทางด้านร่ างกาย  
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  มีศักยภาพ มีทักษะความรู้  เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่ เหมาะสม  สามารถด ารงชีวิต 
อย่างมีคุณค่า  โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21  
มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่  พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ 
ที่ เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว  รวมถึงความตระหนักถึง 
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พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญา 
แต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะด้าน
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทยเป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องตระหนักถึง
ความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ใน 
การพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ 
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้าง
ความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

เป้าประสงค์ 
  1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้ม
การพัฒนาของประเทศ  

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไป
ปฏิบัติได ้

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท ามีทักษะอาชีพที่

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ

ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด 
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

       2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 
(NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
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3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  

4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไป
ปฏิบัติได ้

5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข      
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

มาตรการและแนวทางการด้าเนินการ 
          1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
     เ ป็ น ม า ต ร ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง ใ ห้ เ ป็ น ห ลั ก สู ต ร 
เชิ งสมรรถนะ  สอดคล้องกับทักษะที่จ า เป็นในศตวรรษที่  21 เ อ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ เรียน 
เป็นรายบุคคลอย่าง เหมาะสมทุกด้ านทั้ งทางด้ านร่ างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สั งคม  และสติปัญญา  
มีทักษะสื่อสารภาษาไทย 
                มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
     1.1 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
               (1 )  พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเ พื่อให้ผู้ เ รียนได้รับการพัฒนาทั้ ง  4 ด้าน  (ร่า งกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ า เป็นในศตวรรษที่  21 
               (2 )  ส่ง เ ส ริม ใ ห้ค รูป รับ เ ปลี ่ย นก าร จัด ก าร เ ร ียน รู ้  “ครูผู ้ส อน” เ ป็น  “Coach” 
ผู้อ านวยการการเรียนรู้  ผู้ ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อ เสนอแนะการเรียนรู้  และปรับระบบการวัด
ประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้ เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร  
     1.2 สถานศึกษา  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
เน้นการพัฒนาผู ้ เ รียน เป็น รายบุคคล  (หลักสูตร เชิง สมรรถนะ )  และปรับ เปลี ่ยนการจัดการ
เรียนรู้ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ เรียนและบริบทของพ้ืนที่  
 2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
     2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้ เ รียนระดับปฐมวัย  
  เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะ  

ด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
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                            โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
                        2.1.1 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   (1) จัดท าเครือ่งมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
                                (2) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  
                                (3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่ก าหนด
   (4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้
ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ     
                                (5) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผล
การด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
                       2.1.2 สถานศึกษา 
             (1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งใน
และนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
             (2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข 
             (3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก  
สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
             (4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 
             (5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย 
ไขเ้จ็บ 
             (6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการมีส่วน
ร่วมและการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
             (7) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          2.2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้ เ รียนระดับประถมศึกษา  
             ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
            โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
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                   2.2.1 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
        (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา
พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มี
คุณลักษณะ            
                             - เป็นไปตามหลักสูตร 
          - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
          - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ   
          - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
          - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
          - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน  
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
       (2)  จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงาน เพ่ือทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนา
นักเรียนทุกระดับชั้น   
        (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการ
เรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้   
                          (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ   
                          (5)  ด าเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ   
                          (6)  ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม 
รวมทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                  2.2.2 สถานศึกษา 
       (1)  จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
       (2)  จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะ
สหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
             - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
    - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
    - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
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    - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
    - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
        (3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวท้ังด้านศึกษาต่อและด้านอาชีพ เป็นการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้ 
การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
        (4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  
        (5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL) 
        (6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
        (7) ด าเนินการให้ผู ้เร ียนได้ร ับประทานอาหารอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
        (8) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
    2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้ เ รียนระดับมัธยมศึกษา  
            ผู้ เ รี ย น ร ะดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ท า ง ด้ า น ร่ า ง ก า ย  จิ ต ใ จ  อ า ร ม ณ์  
สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  
มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ในการเรียนรู้  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยี  ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า  น าไปสู่ 
การมีทักษะอาชีพที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  มีความยืดหยุ่นทางด้ านความคิด  
สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้  ภายใต้สังคมที่ เป็นพหุวัฒนธรรม  มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
มีสุขภาวะที่ด ีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
           โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
                  2.3.1 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
        (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา     
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา      
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมให้มี
คุณลักษณะ 
          - เป็นไปตามหลักสูตร  
          - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
          - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
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          - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
          - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
           - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน  
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓      
     (2) ประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียน       
ทุกระดับชั้น 
     (3)  ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการ
เรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได ้
     (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้          
ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
     (5) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต  รวมทั้ง    
จัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
     (6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 

      2.3.2 สถานศึกษา    
      (1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
      (2) ส่งเสริมครูให ้จ ัดการเร ียนรู ้ตามกระบวนการ ๕ ขั ้นตอน  หรือบันได ๕ ขั้น 
(Independent Study : IS) 
      (3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และ
ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
   - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
   - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
   - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
   - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
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       (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ 
นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และ
สนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจเมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 
       (5)  ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL)  
       (6)  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
  2.4 พัฒนาคุณภาพผู้ เ รียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ  
          เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  ในรูปแบบที่
หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
          โดยแนวทางการด าเนินการ 
          (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
        (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้ง
การพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่
หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
        (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
        (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณ
ด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
        (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษาน าระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 
        (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลังครูและบุคลกรให้มี
ความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส 
        (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ
และเด็กด้อยโอกาส 
        (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการให้บริการ เทคโนโลยี        
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 
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        (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนันสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย 
(Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
 3. น้าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ
การจัดการศึกษา 
     เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge - 
Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     โดยแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
     3.1 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
               (1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook ) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด  
               (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เ พ่ือ
ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เ รียนเป็นรายบุคคล  
               (3 ) ส่ งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เรียนมี อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device ) เ พ่ือเป็น
เครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้  และการเรียนรู้ผ่านระบบดิ จิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย  
               (4 )  ส่ง เ สริม  สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการ เรียน รู้ เ พื่อพัฒนาผู ้ เ รียน     
ให้ผู้ เ รียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิ จิทัล  
      3.2 สถานศึกษา 
                     (1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook ) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด  
                   (2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)  
เ พ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เ รียนเป็นรายบุคคล  
                (3 ) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เ พื่อพัฒนาผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ผ่านการเรียนรู้ผ่ านระบบดิจิทัล  
  4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
     การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องด าเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง           
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครู
ให้เป็นไปตามเปูาประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา 
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน 
และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญ   
ด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียน
โดยตรง 
 



แผนปฏิบัติการ ประจ�าปี 2563 ; 41

 
            4.1 การผลิตครูที่ มีคุณภาพ  
   การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ให้ผลิตครู
ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
   โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
          (1 ) ส านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน สร้างความร่วมมือกับสถาบัน
การผลิตครู  วิ เคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา  
          (2 )  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิต
ครูวางแผนวิ เคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ  
          (3 )  ส านัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาใ ห้
น ัก เ ร ีย น ร ะ ด ับ ม ัธ ย ม ศ ึก ษ า  ที ่ม ีท ัศ น ค ต ิที ่ด ีต ่อ อ า ช ีพ ค ร ู เ ข ้า ร ับ ก า ร ศ ึก ษ า ก ับ ส ถ า บ ัน  
การผลิตครู  
          (4 ) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ติดตาม และประเมินผล 
การผลิตครูอย่างเป็นระบบ  
             4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
     การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพ
และหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ 
“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรมใน
ชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบ
กิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
    โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
                  (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง  (Need Assessment)     
เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
                  (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดให้มี
หลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
                  (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 
 

	 โดยมีแนวทางการด�าเนินการ	ดังนี้

 (1) ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 ส่งเสริม	

สนับสนุนให้ครู	 ศึกษาวิเคราะห์	 ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาตนเอง	 (Need	 Assessment)	 เพื่อวางแผน

การพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร

 (2) ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 จัดให้มี

หลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู	ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ	(Career	Path)

	 (3)	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	

ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา	สถาบันคุรุพัฒนา	หรือหน่วยงานอื่น	ๆ	จัดท�าหลักสูตรการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน
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                   (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุน
ให้ครูและบคุลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ (Career Path) 
                   (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) 
                   (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล 
(Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของ
ตน 
                   (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
                   (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งเสริม
และพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะ
การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
                    (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งเสริม
และพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ที่มีความแตกต่าง (Differentiated 
Instruction) 
                   (10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งเสริม
และพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้น
สูง (Higher Order Thinking) 
                    (11) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                   (12) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งเสริม
และพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้ เรียนแต่ละ
บุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
                   (13) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face 
Training 
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                    (14) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ 
                    (15) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  น า
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
                          1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
                         2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนา
ทักษะการคิดข้ันสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
เป็นต้น 
                          3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 
                          4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ 
                         5) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding) 

นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการ
ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา  

บทน้า 
นโยบายการสร้ า ง โ อกาส ในการ เ ข้ าถึ งบ ริ การการศึ กษาที่ มี คุณภาพและมี มา ตรฐ าน  

และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้ เด็กวัยเรียน และผู้ เรียนทุกคน 
เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพ้ืนที่ใดของ
ประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือลด
ความเหลื่ อมล้ าทางการศึกษาของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเ พ่ือให้  
บรรลุเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development) สร้างกลไก
ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือต าบล ระดับอ าเภอ ระดับ
จังหวัด  ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ จัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินเพ่ือสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และ
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลด
ความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม 
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สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรร
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจ าเป็น ตลอดจนน าเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและ
ประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 

เป้าประสงค์ 
           1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 
           2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ ร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา 
           3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
           4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 
โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 
           5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
           6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพของประชาชน 
  ตัวช้ีวัด 

1 .  ผู้ เ รี ยนทุ กคนสามารถ เข้ า เ รี ยน ในสถานศึ กษาที่ มี คุณภาพ เป็ นมาตรฐาน เสมอกั น 
          2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นที ่ภ ูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ  และที่ตั้งของ
สถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 
6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
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  8. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการและแนวทางการด้าเนินการ 
  1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
     โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
     1.1 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
           (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
               ( 2 )  จ ัด ท า ฐ า น ข ้อ มูล ป ร ะช า ก ร ว ัย เ ร ีย น  เ พื ่อ เ ก ็บ ร ว บ ร ว ม  เ ชื ่อ ม โ ย ง ข ้อ ม ูล  
ศึกษา วิ เคราะห์  เ พ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียน  
      1.2 สถานศึกษา 
               (1 ) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่  หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน 
วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ  
               (2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน  
ที่ เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่  จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้ งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษา  
               (3 ) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่  จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรีย น  
(อายุ  ๐ - ๖ ปี ) เ พ่ือในไปใช้ ในการวางแผนการจัดการศึกษา  
                   (4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้ เข้าถึง  
บริการการเรียนรู้ ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน  
               (5 )  ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับ พื้นที่  ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน
บริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
               (6 ) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่  จัดอาหาร อาหารเสริม (นม)  
ให้ผู้ เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ  
               ( 7 )  ร ่ว มมือ กับ อ ง ค์ก รป กคร อ ง ร ะดับ พื ้น ที ่  ส น ับ ส นุน ใ ห้ผู ้ เ ร ีย นที ่อ ยู ่ห ่า ง ไ ก ล  
ได้ เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้ งไปและกลับ  
 2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
บริบทของพ้ืนที่ 
     โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
           (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท า
มาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวย     
ความสะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของ
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สถานศึกษา 4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การก าหนดมาตรฐาน
สถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของ
สถานศึกษาเป็นส าคัญ 
              (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษา
ประเภทอ่ืน ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับต าบล โรงเรียนขนาดเล็กใน
พ้ืนที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  
              (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 
 3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ 
     เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพ
พ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
      โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
            (1 )  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ศึกษา วิ เคราะห์  ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้ เรียน และสถานศึกษา 
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่  
            (2)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส่ง เสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด  
            (3 )  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ปร ะส าน ค ว า มร ่ว มมือ กับ กอ งทุน คว าม เ สม อภ าค ท า ง ก า ร ศึก ษ า  เ พื ่อ จ ัด ส ร ร ง บ ปร ะม า ณ  
ให้ เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์  เ พ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
            (4 ) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณ 
และติดตาม ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส  
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4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน 
     โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
     (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง 
           (2 )  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส ่ง เ ส ร ิม  ส นับ ส น ุน  ใ ห ้ส ถ า น ศึก ษ า มีร ะบ บ ค อม พิว เ ต อ ร ์  แ ล ะ อุป ก ร ณ์ที ่ ใ ช ้ เ ป ็น เ ค รื ่อ ง ม ือ  
ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy ) แก่ผู้ เรียน  
           (3 )  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส่ง เ ส ริม  สนับสนุน  ให้ส ถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้อ ง เ รียน ให้ เ ป็นห้อ ง เ รียนที ่ป ร ะยุกต์ใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology ) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้ เรียน  
           (4 )  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส่ง เสริม  สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล  ( Digital  Device )  ส าหรับ ผู้ เ รียนทุกระดับ  ตั ้ งแต่ระดั บ
ปฐมวัย  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาอย่า ง เหมาะส ม เ พื่อ เป็น เค รื่อ งมือ ในการพัฒนา การ
เรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
           (5 )  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา 
ส่ง เสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device )  และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital 
Pedagogy )  ส า ห ร ับ ค ร ูอ ย ่า ง เ ห ม า ะ ส ม  เ พื ่อ เ ป ็น เ ค รื ่อ ง ม ือ ใ น ก า ร จ ัด ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ร ีย น รู้  
เ พ่ือพัฒนาผู้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
           (6 )  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส่ง เสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้ เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรียน (Distance Learning  Technology :  DLT ) 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
บทน้า  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ได้น้อมน า ศาสตร์

ของพระราชาสู่ การ พัฒนาที่ ยั่ งยืน  โดยยึดหลัก  3  ประการคือ  “มีความพอประมาณ  มี เหตุผล  
มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเปูาหมายของการพัฒนาที่ ยั่งยืน 
ทั้ง 17 เปูาหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ 

ระหว่างกันทั้ งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ  โดยมีวิสั ยทัศน์ เ พ่ือให้ประเทศไทย  
“เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีท่ีสุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2580”  
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ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว  จึงได้น้อมน าศาสตร์
พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เปูาหมาย มาเป็นหลักใน
การปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลักการดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
ชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือ
คนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่องฉลาก    

สีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 
3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิตและบริโภค     

สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนทุก

โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มี
บริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน 
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม จ านวน 6,000 โรงเรียน 
9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ตัวช้ีวัด   
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิต

และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชนเช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ ในรูปผลิตภัณฑ์และพลั งงานเพ่ือลดปริมาณขยะ 
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน   

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง   
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4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ในการ
ด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE 
และ Paper less 

6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการสร้าง
ส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

7. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน 

มาตรการและแนวทางการด้าเนินการ 
1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินทางการให้องค์ความรู้และสร้าง

จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ 
3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้

เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน   

5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 

6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค 

7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค 

8. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพ่ือด าเนินการต่อ
ยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
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9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 

10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต 
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา 

11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อ
ความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision - Making การน าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี Green 
city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาจัดค่ายเยาวชน    
วัยซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ 
ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน 

17. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ        
เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
  บทน้า 
  นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส าคัญ 
เนื่ องจากเป็นนโยบายที่ กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่ มสถานศึกษา  
มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้ านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่ว ไป และปรับบทบาทภารกิจ  
ของหน่วยงานทั้งระดับส านักงานทั้งส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน  
ทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่
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จะปรับตัว ให้ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงของโลกอยู่ ตลอดเวลา หน่วยงานส านักงานเป็นหน่วยงาน  
ที่ มีหน้ าที่ สนั บสนุน  ส่ ง เสริม  ตรวจสอบ ติดตาม เ พ่ือ ให้ สถานศึ กษาสามารถจั ดการศึ กษาได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology Big Data 
Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานทั้ง
ระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
  เป้าประสงค์ 

1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม     
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
    2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความ
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็น

หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ          
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 

3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
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7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

8 . สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล  
(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรการและแนวทางการด้าเนินการ 
1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
    เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการ

บริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา 
อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
     โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
    (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษา 
    (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ หน้าที่และอ านาจ องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือก
ประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้ค านึง     
ถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและ      
ความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่ 
    (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ     
ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู  
ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
    (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือ       
กลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
    (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท า
แผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็น
อิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
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 (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน   
การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 
 (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกระดับ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และ
ทักษะชีวิต 
 (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
 (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบระบบการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
 (10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดอบรม พัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับ      
การปฏิบัติหน้าที่ 
  (11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระในการบริหารและ
จัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้าน
หรือทุกด้านได ้
 (12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

2. พัฒนาส้านักงานส่วนกลาง และส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานทั้งระดับส านักงานส่วนกลาง  

และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 
    โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

   (1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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  (2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหาร
จัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน    
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &Transparency Assessment : ITA) 

  (3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 

  (4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based Management) 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 

  (5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
  (6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  

เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต 
กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 

  (7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง   
ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 

  (8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้  
ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 

  (9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการ

จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา  
   เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณ

อุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไป
ยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เปูาประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความ
ซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียน
กลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยัง
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
      (1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียนและ
สถานศึกษาโดยตรง  

   (2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
      (3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน เพ่ือลด
ความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปลี่ ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคลกับ
กระทรวงมหาดไทย  
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               (4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา  โดยผ่านระบบ
ธนาคาร 

4 .  พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology ) และระบบ  
การท้างานที่ เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
     เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Technology)  เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็น มาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูล ในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ น า Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS 
PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานส านักงาน เช่น ระบบ
แผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร 
      โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

    (1) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งใน
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ 
IaaS Paas และ SaaS 
              (2) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของ 
นักเรียนในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ 
              (3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ 
ด้านบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยน 
และบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกท้ังยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยัน
ตัวตนเดียวและรองรับการท างานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ 
              (4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณา
การข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง 
และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
              (5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจน
พัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน         
ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
--------------------------- 

การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 
 จากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการในทุกภาคส่วน 
ในฐานะการศึกษาเป็นเครื่องมือของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของบุคคล
ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอันจะส่งผลให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การจัดการศึกษาในระดับ
ปฏิบัติการโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงเป็นผู้ขับเคลื่อนการศึกษาโดยตรง 
จึงต้องปรับแนวทางการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสภาวะของสังคมเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้ง
แนวนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจะต้องสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -
2580) แผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องระดมผู้เกี่ยวข้องพิจารณาเป้าหมายหลักของ
การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ต่อไป (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ก าหนดเป้าหมาย ทิศทางการบริหารการศึกษา 
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  นโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติและผลการทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น จึงได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิสัยทัศน์ 
 “ เป็นองค์กรส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ” 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการเพื่อสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
  3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
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4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
  5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
  7. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
อย่างเหมาะสม เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
  เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ และมีจิตสาธารณะ  
  2. ผู้เรียนที่มีความสามารถทางวิชาการและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
  3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะและสมรรถนะตาม
หลักสูตรและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
  4. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
  6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการ
ก ากับ ติดตามประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและงานวิจัย
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา รวมถึงการรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือเพ่ิมความสามารถ 
การแข่งขันในระดับนานาชาติ 
  3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษาด้วยการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสถานศึกษา 
  5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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จุดเน้น    
1. การยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

  2. การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐาน 
  3. การส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ“ โรงเรียนน่าอยู่  นักเรียนอยากรู้  
ครูอยากสอน ” 
  4. บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งระบบ 

  ค าขวัญ 
       “ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นองค์กรชั้นน า คุณธรรมเป็นเลิศ ” 

วัฒนธรรมองค์กร 
 “ เคารพกติกา พัฒนางาน ประสานประโยชน์ ”   
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ส่วนที่ 4 
สรุปแผนงาน โครงการ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

--------------------------- 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือน ามาบริหารจัดการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดท ารายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2563 จ านวน 8,000,000 บาท ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 งบประมาณบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
จ านวน 4,767,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ที ่ รายการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ก ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ       กลุ่มบริหารงานการเงิน 
1 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 150,000 และสินทรัพย์ 
2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 150,000  
3 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 150,000  
4 ค่าวัสดุส านักงาน 350,000  
5 ค่าบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 193,500  
6 ค่าอาหารท างานนอกเวลา 100,000  
7 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะและ คชจ.ประชุม 150,000  
8 วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 180,000  
9 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 100,000  
10 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 22,500  
11 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามท่ีจ าเป็น    
 -  ค่าจ้างเจ้าหน้าทีก่ารเงิน 4 คน  741,600 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 -  ค่าจ้างเจ้าหน้าทีธุ่รการ 3 คน  535,800 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 -  ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน 185,400 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
 -  ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ  1 คน  180,000 กลุ่มอ านวยการ 
 - ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 คน 165,000 กลุ่มอ านวยการ 
 - ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด 2 คน 238,800 กลุ่มอ านวยการ 
 - ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ 1 คน 148,320 กลุ่มอ านวยการ 

 

 

 

ส่วนที่ 4
สรุปแผนงาน โครงการ งบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ที ่ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 
 -  ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย 1 คน  185,400 กลุ่มอ านวยการ 
ข ค่าสาธารณูปโภค  กลุ่มบริหารงานการเงิน 
1 ค่าไฟฟ้า  650,000 และสินทรัพย์ 
2 ค่าน้ าประปา 50,000  
3 ค่าโทรศัพท์  90,000  
4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข          50,680  

รวมทั้งสิ้น 4,767,000  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจ�าปี 2563 ; 61

  ส่วนที่ 2 งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 จ านวน 3,233,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สพม.2 โรงเรียน 
นโยบาย สพฐ.ที่ 1 
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์
และของชาติ 

   

1 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียน 100,000  กลุ่มนิเทศฯ 
 รู้ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติและ    
 การยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย    
 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    

นโยบาย สพฐ.ที่ 2 
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

   

2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 580,000  กลุ่มนิเทศฯ 
3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 500,000  กลุ่มนิเทศฯ 
 ปีการศึกษา 2563    

นโยบาย สพฐ.ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ 

   

4 พัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ 150,000 450,000 กลุ่มพัฒนาครูฯ 
 ประจ าปี 2563    
5 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือมีวิทยฐานะและ 80,000 600,000 กลุ่มพัฒนาครูฯ 
 เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ    
 มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ     
 (ว.21/2560)    
6 พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 95,000  กลุ่มนิเทศฯ 
 และออกแบบเทคโนโลยี (Coding and     
 Design Technology) เพ่ือส่งเสริมทักษะ    
 ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21    
7 การพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 50,000  กลุ่มนิเทศฯ 
 เชิงรุก (Active Learning)    
8 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม 80,000  กลุ่มนิเทศฯ 
 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้    
 บูรณาการกับการจัดการศึกษาทางไกล    
 ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)    
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ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สพม.2 โรงเรียน 
9 ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน 60,000  กลุ่มนิเทศฯ 
 ภาษาอังกฤษของครูและพัฒนาคุณภาพ    
 ผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษด้วยการประเมิน    
 ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR    

10 ส่งเสริม สนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติ 18,000  กลุ่มพัฒนาครูฯ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
 ประจ าปี 2563    

11 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 10,000 222,800 กลุ่มบริหารงาน 
 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   การเงินและ 
    สินทรัพย์ 

นโยบาย สพฐ.ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทาง 
การศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ 
การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

   

12 โครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 140,000  กลุ่มส่งเสริม 
 ทางการศึกษา   การจัดการศึกษา 

นโยบาย สพฐ.ที่ 5 
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   

13 การสร้างจิตส านึกและวินัยในการจัดการ 50,000  กลุ่มนิเทศฯ 
 เรียนรู้เพื่อการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ    
 สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน    

นโยบาย สพฐ.ที่ 6 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการศึกษา 

   

14 ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ 200,000  กลุ่มนโยบาย 
 ด้านนโยบายและแผน ปีงบประมาณ   และแผน 
 พ.ศ. 2563    

15 เสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและ 700,000  กลุ่มอ านวยการ 
 บุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานใน    
 ทุกระดับให้มีความโปร่งใส ปลอดการ    
 ทุจริตและประพฤติมิชอบโดยใช้หลักการ    
 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล    



แผนปฏิบัติการ ประจ�าปี 2563 ; 63

 

   
 

หมายเหตุ  
 เนื่องจากจ านวนงบประมาณที่จะได้รับจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยังไม่ชัดเจน
จึงขอให้ทุกโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการดังนี้ 
 1.ให้ใช้งบประมาณ ร้อยละ 70 ของจ านวนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
 2.กรณีโครงการ/กิจกรรมใดมีความจ าเป็นต้องใช้ค่าอาหารเกินกว่า 120 บาท/มื้อ ให้อยู่ในเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 
       2.1 กรณีผู้เข้าประชุม/อบรม/สัมมนา เป็นผู้บริหารระดับสูง/ผอ.ร.ร./ประธานสหวิทยาเขต 
       2.2 กรณีผู้เข้าประชุม/อบรม/สัมมนา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/แขกผู้มีเกียรติ/กรรมการอ่านผลงาน/
กรรมการระดับสูง 
 โดยทั้งข้อ 2.1 และ 2.2 ต้องบันทึกชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น เพ่ือให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อนุมัติก่อนด าเนินการ ทั้งนี้ไม่เกินอัตรา 140 บาท/มื้อ 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สพม.2 โรงเรียน 
16 การจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 30,000  กลุ่มส่งเสริม 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา Big Data   ทางไกลฯ 

17 พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้บริหาร 60,000  กลุ่มบริหารงาน 
 ครู และบุคลากรทางการศึกษา   บุคคล 

18 การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 60,000  กลุ่มนิเทศฯ 
 การศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงาน    
 เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2    

19 พัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียน 80,000  กลุ่มนิเทศฯ 
 มาตรฐานสากลสู่คุณภาพของผู้เรียนมี    
 ศักยภาพเป็นพลโลก    

20 พัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ติดตามและ 150,000  กลุ่มนิเทศฯ 
 ประเมินผลการศึกษา สู่การพัฒนาที่    
 ยั่งยืน    

21 ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจ าปี 40,000  หน่วยตรวจสอบ 
 งบประมาณ พ.ศ.2563   ภายใน 
 รวม 3,233,000 1,272,800  
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ส่วนที่ 5   
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2563 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือใช้บริหารพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รวมทั้งบริหารจัดการส านักงานตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
  1. ความสอดคล้องสัมพันธ์ของโครงการ/กิจกรรมกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

นโยบาย สพฐ.  
ปีงบประมาณ พ.ศ  2563 

กลยุทธ์ สพม.2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จ านวน 
โครงการ งบประมาณ 

1. ด้านการจัดการศึกษา 
เพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และ
ของชาติ 
2. ด้านการจัดการศึกษา 
เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศ 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ด้านการสร้างโอกาสใน 
การเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพมีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
5.ด้านการจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือความม่ันคง 
ของมนุษย์และของชาติ 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) เพ่ือเพ่ิมความสามารถ
การแข่งขันในระดับนานาชาติ 
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและ 
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ด้วยการบริหารจัดการร่วมกันระหว่าง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 และสถานศึกษา 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 
 
 

21 3,233,000 บ. 

 
 
 

ส่วนที่ 5
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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  2. โครงการ/กิจกรรมที่สนองตอบต่อนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดังนี้ 

   นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
   2.1 โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
   นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   2.2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   2.3 โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 
   นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   2.4 โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพ่ิมศักยภาพ ประจ าปี 2563 
   2.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว.21/2560) 
   2.6 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและออกแบบ (Coding and Design 

Technology) เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
   2.7 โครงการพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
   2.8 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรู้บูรณาการ  

กับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
   2.9 โครงการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านภาษาอังกฤษด้วยการประเมินภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 
   2.10 โครงการส่งเสริม สนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประจ าปี 2563 
   2.11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 

ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
    2.12 โครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

   นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   2.13 โครงการสร้างจิตส านึกและวินัยในการจัดการเรียนรู้เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

         2.14 โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     2.15 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานใน  
ทุกระดับให้มีความโปร่ ง ใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยใช้หลักการบริหารจัดการ                   
ตามหลักธรรมาภิบาล 
     2.16 โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา Big Data 
         2.17 โครงการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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     2.18 โครงการการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
     2.19 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่คุณภาพของผู้เรียนมีศักยภาพ
เป็นพลโลก 
             2.20 โครงการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ยั่งยืน 
     2.21 โครงการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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โครงการที่ 1                  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  
และการยึดมั่นปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

สนองกลยุทธ์ สพม.2    กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือความมั่นคง        
ของมนุษย์และของชาติ 

สนองนโยบาย สพฐ.        นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
ลักษณะโครงการ         โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวมาเรียม ซอหมัด นางสาวศุภิสรา เสือทอง และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายด้านการศึกษาเพ่ือความมั่นคง โดยมีเป้าประสงค์ให้ผู้เรียนมีความ
รักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข     
ซึ่งตามตัวชี้วัดความส าเร็จ สถานศึกษามีการจัดการศึกษาเพ่ือให้นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ    
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
ร้อยละ 80 และผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์        
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง ร้อยละ 100              

ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริม
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จึงได้มีการจัดท าโครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข           
เพ่ือส่งเสริมความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขให้กับผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 
2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย     
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

  2.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  ความเป็นพลเมือง  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 

  2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและภาคภูมิใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น             
  2.4 เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนน้อมน าหลักการส่งงานในหลวง ร.9 และพระราโชบาย ร.10 ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.5 เพ่ือนิเทศติดตามโครงการส่งเสริมความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
         3.1.1 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 52 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

       3.1.2 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 52 โรงเรียน เข้าร่วมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็น
พลเมือง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 

       3.1.3 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 52 โรงเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
ภาคภูมิใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 
      3.2 เชิงคุณภาพ 

             3.2.1 ทุกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

       3.2.2 ทุกโรงเรียนเข้าร่วมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นพลเมือง ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย 

       3.2.3 ทุกโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและภาคภูมิ ใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น 
 
4 กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
     4.1 ประชุมคณะท างานจัดท าโครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     4.2 จัดท าคู่มือส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     4.3 จัดอบรมการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน าหลักการทรงงานของในหลวง ร.9 และ 
พระราโชบาย ร.10 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
     4.4 จัดอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นพลเมือง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 
     4.5 จัดอบรมการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและภาคภูมิใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
     4.6 นิเทศติดตามโครงการส่งเสริมความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
5. สถานที่และระยะเวลา 
  สถานที่    โรงเรียนในสังกัด สพม.2  
 ระยะเวลา      ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
6.1 ประชุมคณะท างานจัดท าโครงการ  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

 
- 
 

 
1,050 

 

 
- 

 
1,050  

- ค่าอาหารกลางวัน  
  (15 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

- 1,800 - 1,800  

- ค่าพาหนะ - 2,000 - 2,000  
รวม - 4,850 - 4,850  

6.2 จัดท าคู่มือส่งเสริมกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ
และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  

    

 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (15 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 

- 2,100 - 2,100  

- ค่าอาหารกลางวัน  
  (15 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) 

- 3,600 - 3,600  

- ค่าวัสดุ - - 3,000 3,000  
- ค่าจ้างจัดท าเล่มคู่มือฯ - - 6,000 6,000  
- ค่าพาหนะเดินทาง - 3,650 - 3,650  

รวม - 9,350 9,000 18,350  
6.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการ
จัดการกระบวนการเรียนรู้ให้มีความรัก 
ในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ 
การน าหลักการส่งงานในหลวง ร.9 และ 
พระราโชบาย ร.10 ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (120 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- 8,400 - 8,400  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (120 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

- 14,400 - 14,400  

- ค่าวัสดุ - - 3,600 3,600  
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

- ค่าวิทยากร  
  (6 ชม. x 600 บาท) 

3,600 - - 3,600  

รวม 3,600 22,800 3,600 30,000  
6.4 จัดอบรมการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี 
ความรู้ ความเข้าใจ และภาคภูมิใจ 
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  

    
 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (110 คน  x 35 บาท x 4 มื้อ) 

- 15,400 - 15,400  

- ค่าอาหารกลางวัน  
  (110 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) 

- 26,400 - 26,400  

รวม - 41,800 - 41,800  
6.5 นิเทศ ติดตามโรงเรียนในสังกัด  
52 โรงเรียน 

- -  - -  

- ค่าวัสดุ   5,000 5,000  
รวม - -  5,000 5,000  

รวมทั้งสิ้น 3,600 78,800 17,600 100,000  
 
 

7. การประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ      วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้  

7.1 ร้อยละของโรงเรียนมีการด าเนินกิจกรรม
เพ่ือให้นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต่อต้าน 
การทุจริตคอรัปชั่น  

- การตรวจสอบกิจกรรม
การเรียนรู้ 
-การนิเทศติดตาม  

- แบบนิเทศติดตาม 
- แบบตรวจสอบ 

7.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
และความเป็นพลเมือง  

-การตรวจสอบกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
-การนิเทศติดตาม  

- แบบนิเทศติดตาม 
- แบบตรวจสอบ 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      8.1 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
      8.2 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
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9. เงื่อนไขความส าเร็จ 
  ครูผู้สอนและผู้เรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ร้อยละ 95 ได้รับปลูกฝัง

ความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นพลเมือง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย การส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจและภาคภูมิใจเก่ียวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและส่งเสริมให้ครูผู้สอนน้อมน าหลักการทรงงาน
ในหลวง ร.9 และพระราโชบาย ร.10 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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โครงการที่ 2     ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองกลยุทธ์ สพม.2      กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Technology) เพ่ือเพ่ิมความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ และนางสาวภัททิยา สุปินะ   
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   
 สืบเนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาได้ก าหนดนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งส าคัญ ภายใต้
วิสัยทัศน์ “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 1 ใน 6 พันธกิจที่ส าคัญประการหนึ่ง คือพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและมี
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กล่าวคือ ข้อ 3 ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้
สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี    
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จ านวน 52 โรงเรียน     
ซึ่งทุกโรงเรียนบริหารจัดการศึกษาภายใต้หลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีภารกิจส าคัญประการหนึ่ง คือการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่จากข้อมูลผลการประเมินคุณภาพนักเรียนใน
ระดับชาติ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มีเพียงวิชาภาษาไทยที่มีค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 มีค่าสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2560 และในระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีเพียงวิชาภาษาอังกฤษที่ทุกระดับ           
มีค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2560 และในวิชาคณิตศาสตร์ เฉพาะระดับจังหวัด
และระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่มีค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย   
ปี 2560 
 จากเหตุผลดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  เห็นความส าคัญในเรื่องนี้ 
ดังนั้น เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้นเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริม และพัฒนาครูให้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล  
ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 2.2  เพ่ือพัฒนาทักษะการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ส าหรับครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
            2.3 เพ่ือจัดหาตัวแทนนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะภาษาไทย ในระดับประเทศ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ และ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 52 โรงเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 90 สูงกว่าระดับจังหวัด  
                3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 52 โรงเรียน ส่งเสริม และพัฒนาครูให้ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง 
  3.1.3 ครูและนักเรียน จ านวน 52 โรงเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีผลงานของครูและนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ 
จ านวน 12 รายการ 
   3.2 เชิงคุณภาพ 
                  3.2.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีทักษะการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
       3.2.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สามารถพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดและ
ประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง  
       3.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้รับการคัดเลือกผลงานเข้าแข่งขันใน
ระดับประเทศ  
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 4.1 ขั้นวางแผน (P) 
  4.1.1 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  4.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 4.2 ขั้นด าเนินงาน (D)   
  4.2.1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงพัฒนาทักษะการสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
      วิธีด าเนินการ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง และพัฒนาทักษะ
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
       ระยะเวลา  3 วัน 2 คืน    
        สถานที่     หน่วยงานเอกชน 
  4.2.2 กิจกรรมท่ี 2 การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
        วิธีด าเนินการ จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย 
        ระยะเวลา   1 วัน 
        สถานที่  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
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  4.3 ขั้นก ากับติดตาม (C) 
  4.3.1 ออกนิเทศติดตามผลการด าเนินกิจกรรม   
  4.3.2 ประเมินผลการท ากิจกรรม 
 4.4 ขั้นปรับปรุง (A) 
  4.4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือพัฒนาผลการด าเนินกิจกรรม 
  4.4.2 สรุปผลการด าเนินงาน 
 4.4.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
  4.4.4 จัดท าสารสนเทศ 
5. สถานที่และระยะเวลา 
    5.1 สถานที ่   

       5.1.1 กิจกรรมที่ 1 ชื่อกิจกรรม  ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดข้ันสูง และพัฒนาทักษะการสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
        สถานที่  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 หรือหน่วยงานเอกชน 
        ระยะเวลา  กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2563 
  
       5.1.2 กิจกรรมที่ 2 ชื่อกิจกรม การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
          สถานที่  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  หรือหน่วยงานเอกชน 
       ระยะเวลา   มิถุนายน - กรกฎาคม 2563 
  5.2 ระยะเวลา    ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน 580,000 (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

6.1 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ 
การวัดและประเมินผลที่เน้นทักษะ 
การคิดขั้นสูง 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียม 
ความพร้อม 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,050 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,050 

ก.พ.63 
 

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (15 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

- 1,800 - 1,800  

รวม - 2,850 - 2,850  
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับการวัดและ
ประเมินผลที่เน้นทักษะการคิด 
ขั้นสูง และพัฒนาทักษะการสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (130 คน x 50 บาท x 6 มื้อ) 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

39,000 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

39,000 

ม.ค. - มี.ค.63 
 

- ค่าอาหารกลางวัน-เย็น 
  (130 คน x 300 บาท x 5 มื้อ) 

- 195,000 - 195,000  

- ค่าท่ีพัก  
  (130 คน x 600 บาท x 2 คืน) 

- 156,000 - 156,000  

- ค่าวิทยากร 
  (5 คน x 1200 บาท x 12 ชม.) 

72,000 - - 72,000  

- ค่าเดินทาง - 30,000 - 30,000  
- ค่าถ่ายเอกสาร - - 15,000 15,000  
- ค่าวัสดุ - - 20,000 20,000  

รวม 72,000 420,000 35,000 527,000  
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการด าเนินงาน     มี.ค. - เม.ย.63 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- 1,050 - 1,050  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (15 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

- 1,800 - 1,800  

- ค่าเอกสารเข้าเล่ม - 1,000 - 1,000  
รวม - 3,850 - 3,850  

6.2 การแข่งขันทักษะภาษาไทย 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

    มิ.ย.63 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมวางแผน 
ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (60 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

 
 
 
- 

 
 

 
2,100 

 
 
 
- 

 
 

 
2,100 
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (60 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

- 7,200  7,200  

รวม - 9,300 - 9,300  
กิจกรรมที่ 2 การประชุม
คณะกรรมการเพ่ือสร้างเกณฑ์ 
และเครื่องมือการตัดสินผลการ
แข่งขัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (35 บาท x 1 มื้อ x 25 คน) 

 
 
 

 
- 

 
 
 
 

875 

 
 
 

 
- 

 
 
 
 

875 

มิ.ย.63 

รวม - 875 - 875  
กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันสมรรถนะ
ความสามารถทักษะด้านภาษาไทย
ของนักเรียน 

 
 
 

   
 
 

มิ.ย.63 
 
 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  ส าหรับคณะกรรมการด าเนินงาน 
  (30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- 2,100 
 
 

- 2,100 
 

 

 

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (30 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 

- 3,000 
 

- 3,000 
 

 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
  ตัดสินผลการแข่งขัน  
  (18 คน x 600 บาท) 

10,800 
 
 

- - 10,800 
 

 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
  ออกข้อสอบ 

10,000 - - 10,000  

รวม 20,800 5,100 - 25,900  
กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผล 
- ค่าจัดท ารายงานและสรุปผล 
  การด าเนินงานเป็นรูปเล่ม 

 
- 

 
- 
 

 
10,225 

 

 
10,225 

 

มิ.ย. - ก.ค.63 

รวม - - 10,225 10,225  
รวมทั้งสิ้น 92,800 441,975 45,225 580,000  

 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ   
7.1 ร้อยละ 100 ของครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
ได้รับการพัฒนาทักษะการสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรยีนรู ้

ประเมินจากผลการด าเนินงาน แบบประเมินและ 
แบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

7.2 ร้อยละ  100  ของครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
ผ่านการพัฒนาการออกแบบการจดัการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลที่เน้นทักษะ 
การคิดขั้นสูง 

ประเมินจากแผนการจัดการเรียนรู ้
ประเมินจากการจัดการเรียนรู ้

แบบประเมินและ 
แบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

7.3 ครูและนักเรียนมีผลงานในการประกวดทักษะ
ภาษาไทยในระดับประเทศ ทุกรายการ 

จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ผลการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทย 

เชิงคุณภาพ   
7.4 ครูมีเครื่องมือการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้   

การรายงานผลการด าเนินงาน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้   

7.5 ครูมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับการวัดและประเมินผลที่เน้นทักษะการคิด
ขั้นสูง 

การรายงานผลการด าเนินงาน รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

7.6 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาไทย 

ผลงานนักเรียน ผลการแข่งขันทักษะ 
ทางภาษาไทย 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   8.1 ครูมีเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
 8.2 ครูมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับการวัดและประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง 
 
9. เงื่อนไขความส าเร็จ 
 9.1 ครู ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 การสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและน าไปใช้ได้ร้อยละ 90 
 9.2 การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงและน าไปใช้ได้ร้อยละ 90 
 9.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีผลงานนักเรียนและครู เข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับประเทศ 
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โครงการที่ 3     การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 
สนองกลยุทธ์ สพม.2      กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
   (Digital Technology) เพ่ือเพ่ิมความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ศึกษานิเทศก์ สพม.2 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562 - กันยายน  2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอนุมัติในหลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน      
เป็นโครงการต่อเนื่องประจ าทุกปี เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ 
ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รัก และหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย              
และเป็นเวทีการแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระ และสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นส่ือในการพัฒนาคุณธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลังสูตรและการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับ
โรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ก าหนดให้มีการจัดการแข่งขันและจัดกิจกรรม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงศักยภาพในด้านศิลปหัตถกรรม รวมถึงด้านคุณธรรมและจริยธรรม และเข้าร่วมการแข่งขันตาม
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศตามเกณฑ์ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน    
ระดับภาค และระดับชาติต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพในด้านศิลปหัตถกรรมรวมถึงด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2.2 เพ่ือจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ และพัฒนาคุณภาพให้นักเรียนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ทุกโรงเรียนในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

        3.1.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 52 โรงเรียน  
          3.1.2 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 52 โรงเรียน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    

ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ที่จัดขึ้นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและน าเสนอ
ผลงานของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน 
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      3.2.2  ครู มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ 
นักเรียน มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการด ารงชีวิต ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ร่วมกันในทุกด้าน 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 4.1 วางแผนเตรียมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและน าเสนอผลงานของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน 
 4.2 การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 70  
ปีการศึกษา 2563 
 4.3 ด าเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์แข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค และ ระดับชาติ 
           4.4 สรุปผลการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 70  
ปีการศึกษา 2563 น าเสนอผู้บริหาร 

5. สถานที่และระยะเวลา 
   สถานที ่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
    เป็นศูนย์การแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ระยะเวลา ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 ติดตามตรวจเยี่ยมศูนย์
แข่งขันระดับชาติ  

    ธ.ค.62 

- ค่าพาหนะ - 45,000 - 45,000  
- ค่าวัสดุ - - 2,000 2,000  
- ค่าจัดท าเอกสาร - - 3,000 3,000  

รวม - 45,000 5,000 50,000  
กิจกรรมที่ 2 การประชุมวางแผน 
เตรียมด าเนินการจัดกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 

    ส.ค.63 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (50 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- 3,500 - 3,500  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (50 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

- 6,000 - 6,000  

- ค่าวัสดุ - - 2,000 2,000  
- ค่าจัดท าเอกสาร - - 1,000 1,000  

รวม - 9,500 3,000 12,500  
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 3 การประชุมศูนย์คุณภาพ
วิชาการและศูนย์การจัดการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 

    ส.ค.63 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (100 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- 7,000 - 7,000  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (100 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

- 12,000 - 12,000  

- ค่าพาหนะ - 5,000 - 5,000  
- ค่าวัสดุ - - 2,000 2,000  
- ค่าจัดท าเอกสาร - - 2,000 2,000  

รวม - 24,000 4,000 28,000  
กิจกรรมที่ 4 การประชุมผู้ดูแลระบบ 
การลงทะเบียนการแข่งขันของโรงเรียน 
ในสังกัด 

    ส.ค.63 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (100 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

 7,000  7,000  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (100 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

 12,000  12,000  

- ค่าพาหนะ  5,000  5,000  
- ค่าวัสดุ   2,000 2,000  
- ค่าจัดท าเอกสาร   2,000 2,000  

รวม  24,000 4,000 28,000  
กิจกรรมที่ 5 ติดตามตรวจเยี่ยมศูนย์
แข่งขันระดับเขตพ้ืนที่  

    ส.ค.63 

- ค่าพาหนะ - 25,000 - 25,000  
รวม - 25,000 - 25,000  

กิจกรรมที่ 6 จัดสรรงบประมาณให้ 
ศูนย์แข่งขัน เพื่อด าเนินการจัดการ
แข่งขัน จ านวน 11 ศูนย์ 

    ส.ค.63 

- ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ  100,000 256,500 356,500  
รวม  100,000 256,500 356,500  

รวมทั้งสิ้น  227,500 272,500 500,000  
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
 



แผนปฏิบัติการ ประจ�าปี 2563 ; 81

7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
7.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 70 
ปีการศึกษา 2563 

 
- การลงทะเบียน 
- การแข่งขัน 
- การตรวจเยี่ยมฯ 

 
- รายการแข่งขัน  

7.2 ร้อยละ 80 ของรางวัลที่ได้จากการแข่งขัน  - ตรวจสอบจาก
รายการแข่งขัน  

- แบบรายการผล
การแข่งขัน  

เชิงคุณภาพ 
7.3  ครูมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียน มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกัน 

- การนิเทศ ติดตาม 
- การสังเกตการณ์ 

- แบบนิเทศ 
ติดตาม 
- แบบสังเกตการณ์ 
 

7.4 นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการด ารงชีวิต 
ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในทุก
ด้าน 

- การนิเทศ ติดตาม 
- การสังเกตการณ์ 

- แบบนิเทศ 
ติดตาม 
- แบบสังเกตการณ์ 
 

7.5 ครูมีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป  
ร้อยละ 95 

- การนิเทศ ติดตาม 
- การสังเกตการณ์ 

- แบบนิเทศ 
ติดตาม 
- แบบสังเกตการณ์ 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ 
ความสามารถ ได้เข้าร่วมพัฒนาทักษะตามศักยภาพ 
 8.2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงผลงานทางการศึกษาให้ปรากฏ เป็นที่น่าชื่นชม 
แก่สาธารณชน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาคและระดับชาติ  
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 8.3 ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และมีความสามารถในการแข่งขัน 
  8.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ 
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
  8.5 โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและด ารงชีวิตตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  8.6 ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีค่านิยมความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย 
 

9. เงื่อนไขของความส าเร็จ 
 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 
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โครงการที่ 4 พัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจ าปี 2563 
สนองกลยุทธ์ สพม. 2 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสุจิตรา อรุณสวัสดิ์ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม - กันยายน 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 มุ่งเน้นประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน            
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการมุ่งพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม ซึ่งได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ ที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลที่มุ่งหวังให้คนไทยมี
คุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนา
ในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ผลิตพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครูความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเทศและมีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพสามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ซ่ึงตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ดังกล่าวจึงได้
ด าเนินการเพ่ิมศักยภาพครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ปีงบประมาณ 2563 การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์  และมุ่งพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข  

  จากเหตุผลข้างต้น โครงการและกิจกรรมดังกล่าวตอบสนองต่อนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความพร้อม มีศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นต้นแบบ       
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะสูง หน่วยงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และระบบบริหารงานบุคคลของครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎ ระเบียบ กระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนและการน าไปใช้ของครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 2.2 เพ่ือสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ของครูผู้ช่วย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
          3.1.1 ร้อยละ 95 ของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการน าไปใช้ 
        3.1.2 ร้อยละ 95 ของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ  

 3.2 เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีความรู้  
ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       3.2.2 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สามารถ 
น าความรู้ไปพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 4.1 การวางแผน (P)  
                4.1.1 เตรียมประชุมคณะท างาน/วิทยากรพี่เลี้ยง 
                4.1.2 เตรียมท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 

      4.1.3 เตรียมด าเนินการพัฒนาตามโครงการ  
      4.1.4 เตรียมแบบสรุปและรายงานผลการพัฒนาโครงการ 

 4.2 การปฏิบัติ (D)  
                 4.2.1 จัดท าคู่มือพัฒนาความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการน าไปใช้ของ    
ครูผู้ช่วย ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
                 4.2.2 จัดท าหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของครูผู้ช่วย ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 
        4.2.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน          
การน าไปใช้ การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโยลีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ และการเพ่ิม
ศักยภาพของครูและบุคคลกรทางศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

       4.2.4 สรุปและรายงานผลการพัฒนาโครงการ 
 4.3 การก ากับติดตาม (C) 

        4.3.1 ก ากับติดตามด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
       4.3.2 ติดตามด้วยระบบเครือข่าย 

 4.4 การพัฒนาปรับปรุง (A)  
        การจัดท ารายงานสรุปโครงการ    
 

5. สถานที่และระยะเวลา 
 สถานที ่   โรงแรม 
 ระยะเวลา    มีนาคม - เมษายน 2563  
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
     งบประมาณของ สพม.2 จ านวน 150,000 บาท และงบประมาณของโรงเรียน 450,000 บาท 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 
ประชุมคณะท างานก่อนการอบรม 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (20 คน x 50 บาท x 1 มื้อ) 

 
 
- 
 

 
 

1,000 
 

 
 
- 
 

 
 

1,000 
 

มี.ค. - 
เม.ย. 63 

- ค่าอาหารเย็น 
  (20 คน x 300 บาท x 1 มื้อ) 

-  
6,000 

- 
 

 
6,000 

 

รวม  7,000  7,000  
กิจกรรมที่ 2  
พัฒนาครูผู้ช่วยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ปี 2562 
- ค่าวิทยากรพ่ีเลี้ยง    
  (10 คน x 600 บาท x 4 ชั่วโมง) 

 
 

24,000 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 

24,000 
 

มี.ค. - 
เม.ย. 63 

- ค่าวิทยากรบรรยาย  
  (8.5 ชั่วโมง x 1,200 บาท)  

10,200 
 

- 
 

- 
 

10,200 
 

 

- ค่าวิทยากรบรรยาย  
  (9.5 ชั่วโมง x 600 บาท) 

5,700 - - 5,700  

- ค่าอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่และวิทยากร   
  (15 คน x 300 บาท x 3 มื้อ) 

- 13,500 
 

- 13,500 
 

 

- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรม   
  (150 คน x 300 บาท x 3 มื้อ) 

 135,000  135,000  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเจ้าหน้าที่ 
  และวิทยากร  
  (15 คน x 50 บาท x 6 มื้อ) 

- 4,500 
 
 

- 4,500 
 
 

 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้า 
  รับการอบรม 
  (150 คน x 50 บาท x 6 มื้อ) 

 45,000 
 

 45,000  

- ค่าอาหารเย็นเจ้าหน้าที่และวิทยากร   
  (15 คน x 300 บาท x 2 มื้อ) 

- 9,000 
 

- 9,000 
 

 

- ค่าอาหารเย็นผู้เข้ารับการอบรม  
  (150 คน x 300 บาท x 2 มื้อ) 

 90,000  90,000  

- ค่าท่ีพักเจ้าหน้าที่และวิทยากร  
  (15 คน x 600 บาท x 3 คืน) 

- 
 

27,000 
 

- 
 

27,000 
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

- ค่าท่ีพักผู้เข้ารับการอบรม   
  (150 คน x 600 บาท x 2 คืน) 

- 180,000 - 180,000  

- ค่าวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร - - 10,000 10,000  
- ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยง - 36,100 - 36,100  
- ค่าน้ ามันรถ - - 3,000 3,000  

รวม 39,900 90,100 13,000 143,000  
รวมทั้งสิ้น 39,900 100,100 10,000 150,000  

 (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ   
7.1 ร้อยละ 95 ของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียน
การสอนและการน าไปใช้ 

- การสังเกต 
- การประเมิน 

- แบบประเมิน 
 

7.2 ร้อยละ 95 ของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ได้รับ
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ 

- การสังเกต 
- การประเมิน 

- แบบประเมิน 
 

เชิงคุณภาพ   
7.3 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ มีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการน าไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

- การสังเกต 
- การประเมิน 

- แบบประเมิน 
 

7.4 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สามารถน าความรู้ไปพัฒนา
ได้เต็มตามศักยภาพ 

- การสังเกต 
- การประเมิน 

- แบบประเมิน 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ครูผู้ช่วย ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 8.2 ครูผู้ช่วยมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 8.3 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ บุคลากรทางศึกษา ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
ของไทย มีค่านิยมความเป็นไทยและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

9. เงื่อนไขความส าเร็จ 
 เป็นไปตามเง่ือนไขความส าเร็จ  ครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ร้อย

ละ 95 ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการน าไปใช้และได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนพัฒนาความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
การน าไปใช้และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพได้อย่างครบถ้วน   
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โครงการที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21/2560) 
สนองกลยุทธ์ สพม. 2 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสุจิตรา อรุณสวัสดิ์ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม - กันยายน 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 -2580 มุ่งเน้นประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน     
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการมุ่งพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม ซึ่งได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ ที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่ส าคัญใน
ด้านต่างๆได้แก่ ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่มุ่งหวังให้คน
ไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนอง    
การพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ผลิตพัฒนาครูคณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครู ความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเทศและ     
มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพสามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้าน
คุณภาพ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพ่ือให้เกิด
คุณภาพการศึกษา และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความสามารถ และสมรรถนะที่เหมาะสมได้      
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สมควรให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้
ข้าราชการครูมีความช านาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพจึงได้ด าเนินการอบรมวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง   การศึกษา 
ต าแหน่งครู ให้แนวทางในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และเพ่ือมุ่งพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน 
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน ในการเขียนรายงานเพ่ือขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
 2.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดท าแฟ้มสะสมงานครูเพ่ือขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยะฐานะ  
 2.3 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
      3.1.1  ร้อยละ 98 ของครผูู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้รับ 
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดได้ 
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      3.1.2  ร้อยละ 98 ของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สามารถ
จัดท าแฟ้มสะสมงานและผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดได้ 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์และวิธีการมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
       3.2.2  ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สามารถจัดท าแฟ้มสะสม
งานและผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดได้ 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 4.1  การวางแผน (P)  
                  4.1.1 เตรียมประชุมคณะท างาน/วิทยากรพี่เลี้ยง 
                  4.1.2 เตรียมท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 

        4.1.3 เตรียมด าเนินการพัฒนาตามโครงการ  
        4.1.4 เตรียมแบบสรุปและรายงานผลการพัฒนาโครงการ 

 4.2  การปฏิบัติ (D)  
         4.2.1 จัดท าคู่มือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ 
                  4.2.2 จัดท าหลักสูตรการพัฒนา 
         4.2.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา 

        4.2.4 สรุปและรายงานผลการพัฒนาโครงการ 
 4.3  การก ากับติดตาม (C) 

         4.3.1 ติดตามด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์  
        4.3.2 ติดตามจากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 4.4  การพัฒนาปรับปรุง (A)  
         การจัดท ารายงานสรุปโครงการ    
 

5. สถานที่และระยะเวลา 
 สถานที ่   โรงแรม/โรงเรียน 
 ระยะเวลา    มีนาคม - เมษายน 2563  
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 งบพัฒนาของ สพม.2 จ านวน 80,000 บาท และงบประมาณของโรงเรียน 600,000 บาท  

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 
ประชุมคณะท างานก่อนการอบรม 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (10 คน x 50 บาท x 1 มื้อ) 
- ค่าอาหารเย็น  
  (10 คน x 300 บาท x 1 มื้อ) 

 
 
- 
 
- 

 
 

500 
 

3,000 

 
 
- 
 
- 

 
 

500 
 

3,000 

 
 

มี.ค.- เม.ย.
63 

รวม - 3,500 - 3,500  
กิจกรรมที่ 2   
อบรมเชิงปฏิบัติครูผู้สอน ฯ ตาม ว 21/2560 
- ค่าวิทยากรพ่ีเลี้ยง    
  (10 คน x 600 บาท x 4 ชม.) 

 
 

24,000 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 

24,000 
 

 
มี.ค.- เม.ย.

63 

- ค่าวิทยากรบรรยาย  
  (1,200 บาท x 6 ชม.) 

7,200 
 

- 
 

- 
 

7,200 
 

 

- ค่าวิทยากรบรรยาย 
  (600 บาท x 6 ชม.)  

3,600 - - 3,600  

-ค่าอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่และวิทยากร   
 (10 คน x 300 บาท x 3 มื้อ) 

- 
 

9,000 
 

- 
 

9,000 
 

 

-ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรม   
 (200 คน x 300 บาท x 3 มื้อ) 

- 180,000 - 180,000  

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเจ้าหน้าที่ 
 และวิทยากร     
 (10 คน x 50 บาท x 6 มื้อ) 

- 
 
 

3,000 
 
 

- 
 
 

3,000 
 
 

 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการอบรม   
 (200 คน x 50 บาท x 6 มื้อ) 

 
- 

 
60,000 

 
- 

 
60,000 

 

-ค่าอาหารเย็นเจ้าหน้าที่และวิทยากร   
 (10 คน x 300 บาท x 2 มื้อ) 

- 
 

6,000 
 

- 
 

6,000 
 

 

-ค่าอาหารเย็นผู้เข้ารับการอบรม  
 (200 คน x 300 บาท x  2 มื้อ) 

- 120,000 - 120,000  

-ค่าท่ีพักเจ้าหน้าที่และวิทยากร  
 (10 คน x 600 บาท x 3 คืน) 

- 
 

18,000 
 

- 
 

18,000 
 

 

 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจ�าปี 2563 ; 89

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

- ค่าท่ีพักผู้เข้ารับการอบรม   
  (200 คน x 600 บาท x 2 คืน) 

- 240,000 - 240,000  

- ค่าวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร - - 1,000 1,000  
- ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยง - 2,700 - 2,700  
- ค่าน้ ามันรถ - - 2,000 2,000  

รวม 34,800 640,700 1,000 676,500  
รวมทั้งสิ้น 34,800 642,200 3,000 680,000  

  (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ   
7.1 ร้อยละ 98 ของครูผู้สอน ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการมี 
วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21/2560 

- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
- การเขียนรายงาน 

- แบบการเขียนรายงาน 
 

7.2 ร้อยละ 98 ของครูผู้สอน สามารถจัดท าแฟ้ม
สะสมงานและผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการมี 
วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21/2560 

- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
- การเขียนรายงาน 

- แบบการเขียนรายงาน 
 

เชิงคุณภาพ   
7.3 ครผูู้สอน ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ในหลักเกณฑ์และวิธีการมีวิทยฐานะและเลื่อน 
วิทยฐานะ ตาม ว 21/2560  

- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
- การเขียนรายงาน 

- แบบการเขียนรายงาน 
 

7.4 ครผูู้สอน สามารถจัดท าแฟ้มสะสมงานและ
ผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการมีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21/2560 

- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
- การเขียนรายงาน 

- แบบการเขียนรายงาน 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ครูสามารถเขียนรายงานเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
 8.2 ครูสามารถจัดท าแฟ้มสะสมงานครูเพ่ือขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยะฐานะ  
 8.3 ครูมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 
9. เงื่อนไขความส าเร็จ 

 เป็นไปตามเง่ือนไขความส าเร็จ ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ร้อยละ 95 
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการมีวิทยฐานะและเลื่อน วิทยฐานะ              
ตาม ว 21/2560 ตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายในการจัดท าแฟ้มสะสมงานและการท าผลงานเพ่ือมีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 21/2560  
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โครงการที่ 6     พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและออกแบบเทคโนโลยี  
(Coding and Design Technology) เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 

สนองกลยุทธ์ สพม. 2 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวชามาศ  ดิษฐเจริญ และคณะ  
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน  - กันยายน 2563  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คนของชาติให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 โลกในศตวรรษท่ี 21 ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์มีการเพ่ิมสาระเทคโนโลยีซึ่งประกอบไปด้วยการออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการ
ค านวณ ส าหรับวิทยาการค านวณจะเน้นการคิดเชิงค านวณซึ่งเป็นวิธีการคิดและแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ 
สามารถใช้จินตนาการมองปัญหาด้วยความคิดเชิงนามธรรม ท าให้สามารถแก้ปัญหาได้โดยมีล าดับวิธีคิดอย่าง
เป็นขั้นตอนวิธีคิดแบบวิทยาการค านวณนี้ส่งผลให้ผู้เรียนคิดและเชื่อมโยงปัญหาต่างๆเป็น สามารถแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบ และน าไปสู่การออกแบบและสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีบนฐานการคิดเชิงระบบที่มีขั้นตอน
การท างานอย่างชัดเจน เพ่ือไปใช้ในการด าเนินชีวิตหรือช่วยแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน  

การออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการค านวณ เป็นรายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับการเขียน
โปรแกรมการออกแบบเชิงระบบ เป็นการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรี ยนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
(Critical Thinking and Problem Solving) การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็น
หนึ่งในทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ท าให้ผู้เรียนมีการคิดแบบมีเหตุผล เป็นระบบ          
มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา การสร้างงานที่ดีและด ารงชีวิตอยู่ได้ในปัจจุบัน       
ทั้งเกิดการเรียนรู้แบบยั่งยืนในอนาคต ซึ่งผู้ที่มีความส าคัญในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนคือครูผู้สอน 
ที่ต้องสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้สามารถคิดหรือสร้างสรรค์งานได้เอง ท าให้มีความเชื่อมั่นที่จะเป็น      
นักออกแบบและผู้สร้างซึ่งน าไปสู่การท างานในอนาคต และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติอย่างแท้จริง 

จากการนิเทศติดตาม ของศึกษานิเทศก์ ในประเด็นของการด าเนินการและการน าหลักสูตรแกนกลาง 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครู ในรายวิชาวิทยาการค านวณ และ
ออกแบบเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561-2562 นั้น พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ดังกล่าว คือ 1) ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาการค านวณ 
และออกแบบเทคโนโลยี 2) ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจในการออกแบบเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรม    
การสร้างขั้นตอนเชิงระบบ และวิเคราะห์ปัญหา ที่เกี่ยวข้อง 3) เอกสารแนวทางในการใช้ประกอบการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและการน าไปใช้ 4) การจัดหลักสูตรสถานศึกษาและ
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โครงสร้างเวลาเรียนไม่ส่งเสริมการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาการค านวณ และออกแบบ
เทคโนโลยี  

ดังนั้น เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาการค านวณ และออกแบบเทคโนโลยี ที่เป็น
รายวิชาส าคัญของการพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ และหลักสูตรแกนกลาง2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560) ก าหนดให้เป็นรายวิชาพ้ืนฐานที่ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินตามตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น ให้ครูผู้สอนที่
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเหล่านี้ ได้มีแนวทางในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ การ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง สามารถวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไปสู่การจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน และทักษะการท างานเชิงระบบ ซึ่งเป็นทักษะส าคัญที่ต้องได้รับการส่งเสริมในศตวรรษที่ 21 
ศึกษานิเทศก์ประจ าสาระการเรียนรู้ เทคโนโลยี จากสภาพปัญหาและความต้องการของครูผู้สอนและ
สถานศึกษา จึงได้มีการเสนอโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและออกแบบเทคโนโลยีเพ่ื อ
ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 โดยการจัดท าเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการ
ค านวณและออกแบบเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การอบรมให้ความรู้กับครูผู้สอน
รายวิชาวิทยาการค านวณและออกแบบเทคโนโลยี และการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิทยาการค านวณและออกแบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งจะท าให้กระบวนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาการค านวณและออกแบบเทคโนโลยีของครูในสังกัด มีความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา
ตนเอง ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและกระบวนการและส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่  21 ซึ่งจะ
ส่งผลของคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการค านวณและออกแบบเทคโนโลยี

เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 
2.2 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการค านวณและออกแบบเทคโนโลยี ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการค านวณและออกแบบเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมทักษะ
ของผู้เรียนในศตวรรษ 21 

2.3 เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการค านวณและออกแบบ
เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 ที่เหมาะสมกับกิจกรรมและวัยของผู้เรียน 

2.4 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาการค านวณและออกแบบเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมทักษะ
ของผู้เรียนในศตวรรษ 21 ที่เหมาะสมกับวัยและความต้องการของผู้เรียน 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

        3.1.1 ด้านปริมาณของโครงการ 
    1) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ านวน 52 โรงเรียน 
    2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกโรงเรียนในสังกัด 
    3) ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการค านวณและออกแบบเทคโนโลยี ของทุกโรงเรียนในสังกัด 
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        3.1.2 ด้านปริมาณของกิจกรรม 
       3.1.2.1 กิจกรรมการจัดท าเอกสารแนวทาง 

     ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการน าเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการ
ค านวณและออกแบบเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21  

     3.1.2.2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
      ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการค านวณและออกแบบเทคโนโลยี  ทุกโรงเรียนใน

สังกัดมีความรู้ความเข้าใจสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการ
ของผู้เรียนเพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 เพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 100  

     3.1.2.3 กิจกรรมนิเทศติดตาม  
     1) ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของ

ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการค านวณและออกแบบเทคโนโลยี ทุกโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจสามารถ
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษ 21 เพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 100 ที่เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา และความต้องการของ
ผู้เรียน  

     2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศที่
น่าเชื่อถือ และเป็นระบบ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาในปีต่อไป 

  3.2 ด้านคุณภาพ 
       1) ทุกโรงเรียนในสังกัด มีการน าเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาการค านวณ

และออกแบบเทคโนโลยี ไปประกอบการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที ่
21 ที่เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา และความต้องการของผู้เรียน 
                 2) ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนรายวิชา
วิทยาการค านวณและออกแบบเทคโนโลยี ทุกโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจสามารถออกแบบการ      
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษ 21 ที่เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษาและความต้องการของผู้เรียน  
      3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ และเป็น
ระบบ ที่เป็นเอกสารรายงานทางวิชาการ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาในปีต่อไป 
 
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 4.1 การวางแผน (P)  
  - ด าเนินการสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ในการด าเนินการปี 2561 เพ่ือวางแผนการด าเนินการโครงการ 
  - ศึกษานิเทศก์ และศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกันก าหนดขั้นตอนและวาง
แผนการด าเนินโครงการ 
 4.2 การปฏิบัติ (D)  
  - ประชุมเตรียมการด าเนินการตามแผนที่วางไว้  
  - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
  - ด าเนินการตามขั้นตอน แผนงาน ปฏิทินของโครงการที่ได้วางแผนไว้ 
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   4.3 การก ากับติดตาม (C)  
  - นิเทศ ติดตาม การด าเนินการตามขั้นตอน แผนงาน ปฏิทินของโครงการ 
  - ด าเนินการโดยใช้กระบวนการ PLC (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) ในการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน  
  - ประเมินผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 
  - ประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ 
   4.4 การพัฒนาปรับปรุง (A)  
  - สรุปรายงานผลการด าเนินการโครงการ (AAR) และจัดท าสารสนเทศโครงการ 
  - สรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการโครงการ 
  - รายงานผล และเผยแพร่ผลการด าเนิน 
5. สถานที่และระยะเวลา 
   สถานที ่ โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 ระยะเวลา เมษายน - ธันวาคม 2563 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน 95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน     ก.พ. 63 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) - 2100 - 2100 

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (30 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) - 3,600 - 3,600 

 

รวม - 5,700 - 5,700  
กิจกรรมที่ 2 การประชุมปฏิบัติการ     พ.ค. 63 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (120 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) - 8,400 - 16,800 

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (120 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) - 14,400 - 28,800  

- ค่าวิทยากร   
  (2 คน x 600 บาท x 12 ชม.) 14,400 - - 14,400  

รวม 14,400 22,800 - 37,200  
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม PLC 
- ค่าเดินทางในการนิเทศ ติดตาม PLC 
 (4 คน x 200บาท  x 2 ครั้ง x 11 ร.ร.) 

- 17,600 - 17,600 
 
มิ.ย. - ส.ค. 
63 

รวม - 17,600 - 17,600  
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(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
7.1 การน าเอกสารไปใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน 

- การนิเทศ ติดตาม แบบรายงาน 
แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 
แบบทดสอบ 
แบบสังเกต 

7.2 การจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ 
และออกแบบเทคโนโลยี 

- การนิเทศ ติดตามประเมิน 
การสอน  

7.3 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน - การประเมิน 
7.4 ประสิทธิภาพของ PLC - การประเมิน  

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  8.1 ครูผู้สอนมีเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการค านวณและออกแบบเทคโนโลยี
เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 

  8.2 ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการค านวณและออกแบบเทคโนโลยี มีความรู้ ความเข้าใจ ในการออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการค านวณและออกแบบเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษ 21 

  8.3 ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการค านวณและออกแบบเทคโนโลยี
เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 ที่เหมาะสมกับกิจกรรมและวัยของผู้เรียน 

  8.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีแนวทาง วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชา
วิทยาการค านวณและออกแบบเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 ที่เหมาะสมกับวัยและ
ความต้องการของผู้เรียน 
 
 
 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 4  
การประชุมปฏิบัติการสรุปผล 

     
ส.ค. 63 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (30 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) - 4,200 - 4,200  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (30 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) - 7,200 - 7,200  

- ค่าวิทยากร  
  (2 คน x 600 บาท x 12 ชม.) 14,400 - - 14,400  

- ค่าวัสดุอุปกรณ์  - - 8,700 8,700  
รวม 14,400 11,400 8,700 34,500  

รวมทั้งสิ้น 28,800 57,500 8,700 95,000  
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9. เงื่อนไขความส าเร็จ 
  9.1 ครูผู้สอนมีการใช้เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการค านวณและออกแบบ

เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ทุกโรงเรียนในสังกัด 

  9.2 ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการค านวณและออกแบบเทคโนโลยี
เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 ที่เหมาะสมกับกิจกรรมและวัยของผู้เรียน ตามบริบทของ
สถานศึกษา  

  9.3 ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ที่เก่ียวกับวิทยาการค านวณและออกแบบ
เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 ที่เหมาะสมกับวัยและความต้องการของผู้เรียนใน      
ทุกรายวิชาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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โครงการที่ 7                  การพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
สนองกลยุทธ์ สพม. 2 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวมาเรียม ซอหมัด, นายพลพิพัฒน์ วัฒนเศรษฐานุกุล 
                               และนางสาวศุภิสรา  เสือทอง  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. หลักการและเหตุผล 
            ประเทศไทยมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาก าลังคนให้เป็นมาตรฐานเทียบกับอาเซียนหรือนานาชาติ 
ตลอดจน เตรี ยมความพร้อมประชากรวั ย เ รี ยนให้มี ทั กษะ เ พ่ือการด าร งชี วิ ต ในศตวรรษที่  21  
กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาจะต้องพัฒนาก าลังคนให้มีขีดความสามารถและศักยภาพ
ในการแข่งขันบนเวทีโลก  

  ทั้งนี้ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลง ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศท าให้การสื่อสารไร้พรมแดน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสามารถท าได้ทุกที่ทุกเวลา ผลกระทบจากยุค
โลกาภิวัตน์นี้ ส่งผลให้ผู้เรียนจ าเป็นจะต้องมีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้แสวงหา
ความรู้อยู่ตลอดเวลา ประกอบกับปัจจุบันมีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมากมายทุกวินาทีท าให้เนื้อหาวิชามีมาก  
เกินกว่าที่จะเรียนรู้จากในห้องเรียนได้หมด ซึ่งการสอนแบบเดิมด้วยการ “พูด บอก เล่า” ไม่สามารถจะพัฒนา
ให้ผู้เรียนให้น าความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนไปปฏิบัติได้ดี ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และการเรียนรู้ของนักศึกษา จากผู้สอน คือ       
ผู้ถ่ายทอด ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ชี้แนะวิธีการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถแสวงหาความรู้
และประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย Active 
Learning เป็นการจัดการเรียนรู้แบบเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและ
เชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต  

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เห็นความส าคัญในการน าหลักการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning มาใช้ออกแบบการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน Active Learning จึงถือเป็นการจัดการเรียนรู้
ประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม 
student engagement, enhance relevance, and improve motivation ของผู้เรียน 

 
2. วัตถุประสงค์   
            1. เพ่ือส่งเสริมครูผู้สอนให้จัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน  
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            2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
            3. เพ่ือเสริมสร้างให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร 
การวัดและประเมินตามสภาพจริงที่เหมาะสม  
 
3. เป้าหมาย  
         3.1 เชิงปริมาณ 
                 3.1.1 ครูผู้สอนทั้ง 52 โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์  
คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน  
                  3.1.2 ครูผู้สอนทั้ง 52 โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
                 3.1.3 โรงเรียน52 โรงเรียน ปรับหลักสูตร และการวัดและประเมินที่เหมาะสม  
         3.2 เชิงคุณภาพ  
                  3.2.1 ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  
(Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน  
                  3.2.2 ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
                  3.2.3 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น ประเทศ และทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของโลก  และการวัดและประเมินผลเป็นไปตามสภาพจริง 
  

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
            4.1 ประชุมวางแผนพัฒนาครูผู้สอนให้จัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning) 
            4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนให้จัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
การปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และ 
คิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
             4.3 ถอดบทเรียนครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
    4.4  นิเทศ ติดตามให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการ 
ปรับหลักสูตร การวัดและประเมินที่เหมาะสม 
            4.5 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  
(Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
             4.6 สรุปผล สะท้อนผลการด าเนินการนิเทศ และรายงานผล 
  
 

5.สถานที่และระยะเวลา 
 สถานที ่ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 ระยะเวลา ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนพัฒนาครูผู้สอน
ให้จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

    ธ.ค.62 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)  

 1,050    1,050  

- ค่าอาหารกลางวัน  
  (15  คน x 120 บาท x 1 มื้อ)  

 1,800  1,800  

- ค่าพาหนะเดินทางคณะท างาน  3,000  3,000  
- ค่าวัสดุ   3,000  3,000  

รวม  5,850 3,000 8,850  
กิจกรรมที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ครูผู้สอนให้จัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

     

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (60 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)  

 4,200  4,200  

-ค่าอาหารกลางวัน  
  (60  คน x 120 บาท x 1 มื้อ)  

 7,200  7,200  

- เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการฯ 
  จ านวน 70 เล่ม ๆ ละ 100 บาท 

 7,000  7,000  

- ค่าวิทยากร  
  (6 ชม. x 600 บาท x 2 คน) 

7,200    7,200  

- ค่าพาหนะเดินทางคณะท างานและวิทยากร   4,000  4,000  
รวม 7,200 22,400  29,600  

กิจกรรมที่ 3 ถอดบทเรียนครูผู้สอนจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 

     

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)  

 1,050    1,050  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (15  คน x 120 บาท x 1 มื้อ)  

 1,800  1,800  

รวม  2,850  2,850  
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามการปรับหลักสูตร 
การวัดและประเมินที่เหมาะสม และการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกจริง (Active Learning) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (15 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)  

 
 
 
- 

 
 
 

2,100 

 
 
 
- 

 
 
 

2,100 

ก.ค. 63 

- ค่าอาหารกลางวัน  
  (15 คน x 120 บาท x 2 มื้อ)  

- 3,600 - 3,600  

- ค่าพาหนะเดินทางคณะท างาน - 3,000 - 3,000  
รวม - 8,700 - 8,700  

กิจกรรมที่ 5 สรุปผล สะท้อนผลการด าเนินการ
นิเทศ และรายงานผล 

- - - - ส.ค. 63 

                 รวมทั้งสิ้น  7,200 39,800 3,000 50,000  
 
7. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ      วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้  
7.1 ร้อยละ 80 ของครูที่จัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) เน้นทักษะกระบวนการ 
ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
แก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ใน 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและ
นอกห้องเรียน 

การตรวจสอบรายการ 
การสังเกต 
การสัมภาษณ์  
 
 
 
 

แบบตรวจสอบรายการ 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์  
 
 
 
 

7.2 ร้อยละของครูผู้สอนจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 

ถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ 
 
 

แบบสัมภาษณ์แบบ focus group  
 
 

7.3 ร้อยละของโรงเรียนมีความ
เข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่าง 
มีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร 
การวัดและประเมินที่เหมาะสม 

การตรวจสอบรายการ แบบตรวจสอบรายการ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
       8.1 ผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ  
ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
        8.2 หลักสูตรสถานศึกษาตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น 
ประเทศและโลกและมีการการวัดและประเมินที่เหมาะสมตามสภาพจริง  
 

9. เงื่อนไขความส าเร็จ 
            9.1 ผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ 
ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
            9.2 หลักสูตรสถานศึกษาตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น 
ประเทศ และโลกและมีการการวัดและประเมินที่เหมาะสมตามสภาพจริง  
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โครงการที่ 8 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 
  กับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
สนองกลยุทธ์ สพม. 2 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ และนางสาวณัฐสินี ภาณุศานต์  
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม - กันยายน 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการตามโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล มีกิจกรรมหลัก คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลโดยแบ่งเป็น  2 กิจกรรมย่อย คือการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ซึ่งการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลจะเกิดประสิทธิภาพได้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อง
มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance 
Learning) เป็นการจัดการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาการ     
ขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในทุกสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครู
ได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนและครูมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การน าเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning) มายกระดับคุณภาพ
การศึกษา เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : 
DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : 
DLIT) โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของครูอย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น กระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจนสื่อ
และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดเรียนการสอน อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  ลดช่องว่างและ
เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับ ประชาชนไทยทุกคน ซึ่งในการด าเนินการตามแนวทาง
ดังกล่าวสถานศึกษาจะต้องมีแผนงานรองรับ มีการบริหารจัดการทั้งทางด้านกระบวนการและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเป็นระบบ เพ่ือให้การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 

 การออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการค านวณ เป็นรายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับการเขียน
โปรแกรมการออกแบบเชิงระบบ เป็นการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
(Critical Thinking and Problem Solving) การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็น
หนึ่งในทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ท าให้ผู้เรียนมีการคิดแบบมีเหตุผล เป็นระบบมี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถการแก้ไขปัญหา การสร้างงานที่ดีและด ารงชีวิตอยู่ได้ในปัจจุบัน ทั้งเกิดการเรียนรู้
แบบยั่งยืนในอนาคต ซึ่งผู้ที่มีความส าคัญในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนคือครูผู้สอน ที่ต้องสนับสนุนให้ 
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นักเรียนได้เรียนรู้ให้สามารถคิดหรือสร้างสรรค์งานได้เอง ท าให้มีความเชื่อมั่นที่จะเป็นนักออกแบบและผู้สร้าง
ซึ่งน าไปสู่การท างานในอนาคต และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และประเทศชาติอย่างแท้จริง 

 จากข้อมูลสารสนเทศ และการนิเทศ ติดตาม ในปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่   
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า สภาพบริบทของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 52 โรงเรียน นั้น มีการด าเนินการ DLIT 
ทุกโรงเรียน แต่ผู้ที่ด าเนินการส่วนใหญ่เป็นเพียงครูผู้สอนในสาระเทคโนโลยี และครูผู้สอนในทุกรายวิชายังมี
ความรู้ ความเข้าใจในการสร้างสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีอยู่ในระดับที่มีความต้องการในการพัฒนา และยังไม่
เข้าใจในการน า DLIT ไปใช้บูรณการในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของตนเอง  

 และการนิเทศ ติดตาม ของศึกษานิเทศก์ ในประเด็นของการด าเนินการและการน าหลักสูตร
แกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ไปใช้ในการจัดการเรียนการของครู ในรายวิชาวิทยาการค านวณ และ
ออกแบบเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 นั้น พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว                 
คือ 1) ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาการค านวณ และ
ออกแบบเทคโนโลยี 2) ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจในการออกแบบเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรม         
การสร้างขั้นตอนเชิงระบบ และวิเคราะห์ปัญหา ที่เกี่ยวข้อง 3) เอกสารแนวทางในการใช้ประกอบการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและการน าไปใช้ 4) การจัดหลักสูตรสถานศึกษาและ
โครงสร้างเวลาเรียนไม่ส่งเสริมการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาการค านวณ และออกแบบ
เทคโนโลยี ซึ่งปัญหาและประเด็นที่พบนั้น ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน  

 จากสภาพสถานการณ์ปัญหาความต้องการ และข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว งานสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนฯ  จึงได้เสนอโครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ขึ้น เพ่ือจัดการ
กับสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว เนื่องจากเป็นจุดเน้นส าคัญของการพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
หลักสูตรแกนกลาง2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาวิทยาการค านวณ และออกแบบเทคโนโลยี ได้มีแนวทางในการด าเนินการจัดการ
เรียนรู้  การออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง สามารถวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไป      
สู่การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรม
ส าหรับชีวิตประจ าวัน และทักษะการท างานเชิงระบบ ซึ่งเป็นทักษะส าคัญที่ต้องได้รับการส่งเสริมในศตวรรษ  
ที่ 21 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี และบูรณาการกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (DLIT) ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนให้มีทักษะในการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้และการท างานตาม       
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้และเพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ของนักเรียน  ด้วยระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล   
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถในการใช้สื่อ 
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้รับโอกาสทางการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  ทันโลกทันเหตุการณ์ 
มีความสมบูรณ์ทั้งสติปัญญา ร่างกาย และจิตใจ เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่สามารถอยู่ในสังคม 
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ปัจจุบันได้อย่างเป็นสุข โดยการจัดท าเอกสารแนวทางการอบรมให้ความรู้กับครูผู้สอน และการนิเทศติดตาม
การจัดการเรียนการสอนที่มีการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ        
จัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งจะท าให้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชาของครูในสังกัด มีความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาตนเอง ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจและกระบวนการและส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่  21 สร้างความเท่าเทียมกันทาง
การศึกษา ซึ่งจะส่งผลของคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาเอกสารแนวทางการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา

การกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)   
 2.2 เพ่ือพัฒนาเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการค านวณและออกแบบเทคโนโลยี

เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 
 2.3 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการเรียนรู้ การออกแบบและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีตามสาระวิชาเพ่ือการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)   

 2.4 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ในทุกรายวิชาบูรณาการกับการ           
จัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ที่เหมาะสมกับบริบทโรงเรียนและความต้องการของ
ผู้เรียน 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
        3.1.1 ด้านปริมาณของโครงการ 

1) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ านวน 52 โรงเรียน 
2) ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของทุกโรงเรียนในสังกัด 
3) ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการค านวณและออกแบบเทคโนโลยี ของทุกโรงเรียนในสังกัด 

        3.1.2 ด้านปริมาณของกิจกรรม 
       3.1.2.1 กิจกรรมการจัดท าเอกสารแนวทาง 

         1) ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการน าเอกสารแนวทางการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ
(DLIT) ไปประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้ของครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 50 จากเดิม 

         2) ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการน าเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชา
วิทยาการค านวณและออกแบบเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 
                        3.1.2.2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

         1) ครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของทุกโรงเรียนใน
สังกัดมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 50 จากเดิม 
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          2) ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการค านวณและออกแบบเทคโนโลยี ทุกโรงเรียนใน
สังกัดมีความรู้ความเข้าใจสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการ
ของผู้เรียนเพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที ่21 เพ่ิมข้ึน จากเดิม 
                         3.1.2.3  กิจกรรมนิเทศติดตาม  

          1) ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตาม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการจัด     
การเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21  ในทุกรายวิชาบูรณาการกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ที่เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา และความต้องการของผู้เรียน  

          2) งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ และเป็นระบบ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาในปีต่อไป 

 3.2 ด้านคุณภาพ 
       1) ทุกโรงเรียนในสังกัด มีการน าเอกสารแนวทางการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการ

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (DLIT) ไปประกอบการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

       2) ทุกโรงเรียนในสังกัด มีการน าเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาการค านวณ
และออกแบบเทคโนโลยี ไปประกอบการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ   
ที ่21 ให้เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา และความต้องการของผู้เรียน 

       3)  ครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของทุกโรงเรียนในสังกัดมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ การออกแบบและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีตามสาระวิชา
เพ่ือการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)   

      4) ครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในทุกรายวิชาบูรณาการกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

      5) งานส่งเสริม พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ และเป็นระบบ ที่เป็นเอกสารรายงานทางวิชาการ เพ่ือ
น าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาในปีต่อไป 
 
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 4.1 การวางแผน (P)  

       - ด าเนินการสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ในการด าเนินการปี 2562 เพ่ือวางแผนการด าเนินการ
โครงการ 

       - ศึกษานิเทศก์ และศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกันก าหนดขั้นตอนและวาง
แผนการด าเนินโครงการ 

 
 
 

ทุกโรงเรียนในสังกัด		มีการน�าเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้	รายวิชาวิทยาการค�านวณ
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 4.2 การปฏิบัติ (D)  
  - ประชุมเตรียมการด าเนินการตามแผนที่วางไว้  
  - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
  - ด าเนินการตามขั้นตอน แผนงาน ปฏิทินของโครงการที่ได้วางแผนไว้ 
 4.3 การก ากับติดตาม (C)  
  - นิเทศ ติดตาม การด าเนินการตามขั้นตอน แผนงาน ปฏิทินของโครงการ 

 - ด าเนินการโดยใช้กระบวนการ PLC (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) ในการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน  
  - ประเมินผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 
  - ประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ 
 4.4 การพัฒนาปรับปรุง (A)  
  - สรุปรายงานผลการด าเนินการโครงการ (AAR) และจัดท าสารสนเทศโครงการ 
  - สรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการโครงการ 
  - รายงานผล และเผยแพร่ผลการด าเนิน 

5.  สถานที่และระยะเวลา 
   สถานที ่ โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 ระยะเวลา มกราคม - กันยายน 2563 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)  

 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน     ก.พ. 63 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) - 2100 - 2100 

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (30 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) - 3,600 - 3,600 

รวม - 5,700 - 5,700 
กิจกรรมที่ 2 การประชุมปฏิบัติการ     พ.ค. 63 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (120 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) - 8,400 - 8,400 

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (120 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) - 14,400 - 14,400 

- ค่าวิทยากร   
  (2 คน x 600 บาท x 12 ชม.) 14,400 - - 14,400 

รวม 14,400 22,800 - 37,200 
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 (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
7.1 โครงการด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ใช้แบบประเมิน โดยส ารวจ
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

แบบประเมินประสิทธิภาพ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

7.2 โครงการเกิดประสิทธิผลตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ใช้แบบประเมิน โดยส ารวจ
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

แบบประเมินประสิทธิผลของ
โครงการ/กิจกรรม 

7.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ  
มีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 

ใช้แบบประเมิน โดยส ารวจ
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  8.1 ครูผู้สอน มีเอกสารแนวทางการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา

การกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประกอบการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของ
ตนเอง 

  8.2 ครูผู้สอน มีเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการค านวณและออกแบบเทคโนโลยี
เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ตามบริบท
ของโรงเรียน และความต้องการของผู้เรียน  

  8.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ การออกแบบและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีตามสาระวิชา และบูรณาการกับการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)   

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม PLC     มิ.ย. - ส.ค. 
63 - ค่าเดินทางในการนิเทศ ติดตาม PLC 

(4 คน x 200บาท  x 2 ครั้ง x 11 ร.ร.) - 17,600 - 17,600 

รวม - 17,600 - 17,600 
กิจกรรมที่ 4  
การประชุมปฏิบัติการสรุปผล     ก.ย. 63 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) - 2,100 - 2,100 

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (30 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) - 3,600 - 3,600 

- ค่าวิทยากร  
  (2 คน x 600 บาท x 6 ชม.) 7,200 - - 7,200 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์  - - 6,600 6,600 
รวม 7,200 5,700 6,600 19,500 

รวมทั้งสิ้น 21,600 51,800 6,600 80,000  
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  8.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ในทุกรายวิชาบูรณาการกับการ            
จัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 
9. เงื่อนไขความส าเร็จ 

  9.1 ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ การออกแบบและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีตามสาระวิชา และบูรณาการกับการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

  9.2 ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาส่ือ 
นวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในทุกรายวิชาบูรณาการกับการ            
จัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
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โครงการที่ 9     ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ด้านภาษาอังกฤษด้วยการประเมินภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR 
สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบาย สพฐ.    นโยบายข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์ และ นายกอบวิทย์  พิริยะวัฒน์  
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม - กันยายน 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   

 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนา เสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถในการ
สื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษของเยาวชนไทย เพ่ือมุ่งหวังให้เยาวชนไทยสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาตนอันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่
ก าลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเพ่ือเข้าร่วมเป็นสมาชิกของประชาคมทางเศรษฐกิจโลก จากผลส ารวจต่าง ๆ    
แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยยังอยู่ในระดับต่ ามาก ซึ่งจากผลการศึกษาสภาพ
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ          
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยวิเคราะห์จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปี 2561 พบว่า มีแนวโน้มของคะแนนที่ลดลง 
ตลอดจนจากการสังเกตการสอน และสัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 พบว่า 
ครูผู้สอนมีความต้องการพัฒนาศักยภาพตนเอง ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่ระดับ
มาตรฐานสากล และการพัฒนาให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วในชีวิตประจ าวัน    
ซึ่งที่ผ่านมา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษใน
ระดับภูมิภาค (Boot Camp) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนายกระดับความรู้ความเข้าใจ และเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบ Communicative Approach ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั่วประเทศอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีครูภาษาอังกฤษทั้งหมด จ านวน 737 คน ผ่านการอบรม Boot Camp 
รุ่นที่ 11 - 20 ในปีงบประมาณ 2561 ไปแล้วจ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 14.11 นอกจากนี้ยังพบว่า 
โรงเรียนที่จัดการการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ได้แก่ 
ห้องเรียนพิเศษ EP จ านวน 12 โรงเรียนและห้องเรียนพิเศษ MEP จ านวน 14 โรงเรียน มีความต้องการได้รับ
การสนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือในด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาครู แนวทางการบริหาร
จัดการและการนิเทศติดตาม จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2    
  การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จึงถือเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการให้
ส าเร็จโดยเร็วเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น ซ่ึงหนึ่งในแนวปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวคือ                           
ให้สถาบันการศึกษาใช้แบบทดสอบ/แบบวัดมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงผลได้กับกรอบอ้างอิง CEFR                       
(The Common European Framework of Reference for Language) เพ่ือให้ได้ข้อมูลระดับความสามารถ   
ทางภาษาอังกฤษของผู้รับการทดสอบ ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ สอดคล้องกับความจ าเป็นของ
ผู้เรียนหรือแม้กระท่ังจัดหลักสูตรพัฒนาอาจารย์ผู้สอนได้อย่างเหมาะสม  
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           ด้วยเล็งเห็นความส าคัญของปัญหา และความจ าเป็นของการด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  จึงจัดโครงการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษด้วยการประเมินภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR ที่จะเป็นการชี้แจง ท าความ
เข้าใจและให้แนวคิดกับครูภาษาอังกฤษ ในการสอบภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานสากลให้กับ          
ทั้งนักเรียนและครูในโรงเรียนต่าง ๆ ที่สนใจในลักษณะ Paper-based Test ที่สามารถเทียบเคียงผลตามกรอบ 
CEFR ได้ ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์
นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนได้รับ
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  ตามเป้าประสงค์ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเป็นดัชนีชี้วัดความส าเร็จในด้านภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนและนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ทราบระดับความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษของตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับข้อสอบมาตรฐาน
อ่ืน ๆ 

 2.2 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 2.3 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับโรงเรียนและครูภาษาอังกฤษในการน าผลการประเมินไปประยุกต์ใช้ในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 2.4 เพ่ือให้รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
ของแต่ละโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้รับทราบนโยบาย และแนวทางการใช้
แบบทดสอบ/แบบวัดมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงผลได้กับกรอบอ้างอิง CEFR 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ านวน 52 โรงเรียน 
              3.1.2 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ จ านวน 1 คน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 1 คน ของแต่ละโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2                    
จ านวน 52 โรงเรียน คิดเป็นจ านวนทั้งหมด 104 คน  
                  3.1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 ของทุกโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ านวน 52 โรงเรียน คิดเป็นจ านวนทั้งหมดประมาณ 22,000 คน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
                3.2.1 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
ของแต่ละโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้รับทราบนโยบาย และแนวทางการใช้
แบบทดสอบ/แบบวัดมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงผลได้กับกรอบอ้างอิง CEFR (The Common European 
Framework of Reference for Language) เพ่ือให้ได้ข้อมูลระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียน  
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                 3.2.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 ของทุกโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ านวน 52 โรงเรียน ได้รับทดสอบด้วยแบบวัดมาตรฐานที่
สามารถเทียบเคียงผลได้กับกรอบอ้างอิง CEFR (The Common European Framework of Reference for 
Language) 

      3.2.3 ผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับ “มาก” ขึ้นไป 
 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 4.1 ขั้นวางแผน (Plan) 
                  - วางแผนการด าเนินงานและจัดท าโครงการ  
                   - เสนอโครงการต่อผู้บริหาร สพม.2  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
      - ประสานงานกับโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
  4.2 ขั้นปฏิบัติ (Do) 
                    กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษด้วยการประเมิน
ภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR 
   4.3 ขั้นปฏิบัติ (Do) 
                  กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดการทดสอบด้วยแบบวัดมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงผลได้กับกรอบ
อ้างอิง CEFR ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3  ทุกโรงเรียนในสังกัด 
 4.4 ขั้นก ากับติดตาม (Check) 
                      นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและจัดการทดสอบด้วยแบบวัดมาตรฐานที่
สามารถเทียบเคียงผลได้กับกรอบอ้างอิง CEFR 
 4.5 ขั้นพัฒนาปรับปรุง (Act) 
                      สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการเสนอต่อผู้บริหาร 
5.  สถานที่และระยะเวลา 
   สถานที ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
   โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ  และโรงเรียนในสังกัด สพม.2 จ านวน 
                             52 โรงเรียน 
 ระยะเวลา มกราคม - กันยายน 2563  
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมการ - - - - ม.ค. 63 
กิจกรรมที่ 2  
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ ด้วยการประเมิน
ภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR 

    พ.ค. 63 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      
  (110 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 

- 6,600 - 6,600  

- ค่าอาหารกลางวัน                 
  (110 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 

- 11,000 - 11,000  

- ค่าวิทยากร  
  (2 คน x 1,200 บาท x 3 ชัว่โมง) 

7,200 - - 7,200  

รวม 7,200 17,600 - 24,800  
กิจกรรมที่ 3 
จัดการทดสอบด้วยแบบวัดมาตรฐานที่
สามารถเทียบเคียงผลได้กับกรอบอ้างอิง 
CEFR ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3  
ทุกโรงเรียนในสังกัด 

     
พ.ค. - ก.ย. 
63 

- ค่าวิทยากร  
 (1 คน x 600 บาท x 1 ชม. x 52 ร.ร) 

31,200   31,200  

รวม 31,200   31,200  
กิจกรรมที่ 4  
นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและจัดการทดสอบด้วยแบบ
วัดมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงผลได้
กับกรอบอ้างอิง CEFR 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
พ.ค.-ก.ย. 
63 

กิจกรรมที่ 5  
สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

     
ก.ย. 63 

- ค่าวัสดุ/จัดท าเอกสาร/ 
  ค่าถ่ายเอกสาร  

- 4,000 - 4,000  

รวม - 4,000 - 4,000  
รวมทั้งสิ้น 38,400 21,600 - 60,000  

   (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
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7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ได้รับการทดสอบด้วยแบบวัด
มาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงผลได้กับกรอบ
อ้างอิง CEFR 

-การประเมิน 
-การรายงาน 
 
 

-แบบประเมิน 
-แบบรายงาน 
 

2. ร้อยละ 90 ของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร
วิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศของแต่ละโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ได้รับทราบนโยบาย และแนวทางการใช้
แบบทดสอบ/แบบวัดมาตรฐานที่สามารถ
เทียบเคียงผลได้กับกรอบอ้างอิง CEFR 

-การสังเกต 
-การรายงาน 

-แบบสังเกต 
-แบบรายงาน 
 

3. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารและครูที่เข้าร่วม
โครงการฯ มีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ 
ในระดับ “มาก” ขึ้นไป 

-ประเมินความพึงพอใจ -แบบสอบถาม 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1 โรงเรียน ครแูละนักเรียน ได้ทราบระดับความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษของตนเองเมื่อ
เปรียบเทียบกับข้อสอบมาตรฐานอ่ืน ๆ  

 8.2 ได้ข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนพัฒนาด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 8.3 น าผลการประเมินไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
           8.4 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
ของแต่ละโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้รับทราบนโยบาย และแนวทางการใช้
แบบทดสอบ/แบบวัดมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงผลได้กับกรอบอ้างอิง CEFR (The Common European 
Framework of Reference for Language) เพ่ือให้ได้ข้อมูลระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียน                     
            8.5 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 ของทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ านวน 52 โรงเรียน ได้รับทดสอบด้วยแบบวัดมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียง
ผลได้กับกรอบอ้างอิง CEFR (The Common European Framework of Reference for Language) 
 
9. เงื่อนไขของความส าเร็จ 
 9.1 การสนับสนุนการจัดสอบจากบริษัทเอกชน  
 9.2 การได้รับความร่วมมือในการด าเนินงานจากโรงเรียนในทุกข้ันตอน  
 9.3 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการทดสอบภาษาอังกฤษ   
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โครงการที่ 10 ส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         
  ประจ าปี 2563 
สนองกลยุทธ์ สพม.2      กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบาย สพฐ.        นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุจิตรา  อรุณสวัสดิ์ และนายวิทยาพณธ์  ฉิมอ่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ       ธันวาคม 2562 - กันยายน 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 -2580 มุ่งเน้นประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน         
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการมุ่งพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม ซึ่งได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ ที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลที่มุ่งหวังให้คนไทยมี
คุณธรรมจริยธรรมมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนาใน
ด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ผลิตพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครูความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเทศและมีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพสามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ซ่ึงตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ 
 จากเหตุผลดังกล่าว กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 จึงจัดท าโครงการและกิจกรรม เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา        
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด ตามรายละเอียดกิจกรรมในโครงการ โดยการส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา น าผลงานไปเผยแพร่เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ น า ความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เสนอแนะ
แนวทางแก้ไข เพ่ือน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ได้รับความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
 2.3 เพ่ือเป็นขวัญ และก าลังให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 จ านวน 52 โรงเรียน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และได้รับความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
       3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 จ านวน 52 โรงเรียน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
      3.2.1 ร้อยละ 90 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และได้รับความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
       3.2.2 ร้อยละ 90 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 4.1 การวางแผน (P)  
   4.1.1 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการ/แต่งตั้งคณะท างาน  
   4.1.2 ขออนุมัติงบประมาณในการคัดเลือก 
   4.1.3 จัดท าเอกสาร 
   4.1.4 ก าหนดสถานที่คัดเลือก 
   4.1.5 ด าเนินการคัดเลือก  
   4.1.6 สรุปผลการคัดเลือก / รายงานผล 
  4.2 การปฏิบัติ (D)  
         4.2.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก และจัดท าหนังสือเชิญคณะกรรมการประชุม 
                  4.2.2 ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ      
ที่ก าหนด 
         4.2.3 จัดส่งผลการคัดเลือกไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

        4.2.4 สรุปผลการคัดเลือก 
  4.3 การก ากับติดตาม (C) 

      4.3.1 ติดตามข้อมูลในการส่งผลการคัดเลือกไปยังหน่วยงานที่ด าเนินการ 
       4.3.2 ติดตามผลการคัดเลือกและแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ  

  4.4 การพัฒนาปรับปรุง (A)  
        การจัดท ารายงานสรุปผลการคัดเลือก 

5. สถานที่ด าเนินการ 
            สถานที่           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
           ระยะเวลา  ธันวาคม 2562 - กันยายน 2563 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
ประชุมและด าเนินการคัดเลอืก 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (16 คน x 35 บาท x 15 มื้อ) 

 
- 
 

 
8,400 

 

 
- 
 

 
8,400 

 

ธ.ค.62 -  
ก.ย.63 

- ค่าอาหารกลางวัน  
  (12 คน x 120 บาท x 5 มื้อ) 

- 7,200 - 
 

7,200  

- ค่าพาหนะ/ค่าเบี้ยเลี้ยง - 2,400 - 2,400  
รวม - 18,000 - 18,000  

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ   
7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้รับ 
การยกย่องเชิดชูเกียรติ และได้รับความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 

-หลักเกณฑ์และ
วิธีการ  คัดเลือก 

-แบบกรอก
คะแนน 

7.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีขวัญ 
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

-หลักเกณฑ์และ
วิธีการ  คัดเลือก 

-แบบกรอก
คะแนน 

เชิงคุณภาพ   
7.2 ร้อยละ 90 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และได้รับความก้าวหน้าใน 
วิชาชีพครู 

หลักเกณฑ์และ
วิธีการ คัดเลือก 

-แบบกรอก
คะแนน 

7.3 ร้อยละ 90 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

-หลักเกณฑ์และ
วิธีการ คัดเลือก 

-แบบกรอก
คะแนน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้รับการ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ และได้รับความก้าวหน้าในวิชาชีพครู มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

9. เงื่อนไขของความส าเร็จ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้รับ

การยกย่องเชิดชูเกียรติ ท าให้ได้รับความก้าวหน้าในวิชาชีพครู สามารถเผยแพร่ผลงานให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน 
 



116 ; แผนปฏิบัติการ ประจ�าปี 2563

โครงการที่ 11                เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สนองกลยุทธ์ สพม.2      กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางดลนพร  โสรัจจะ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ      มกราคม - เมษายน 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่รัฐบาลได้บริหารจัดการงบประมาณและปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังให้เป็นเครื่องมือใน   
การบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ  โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ด้วยการน าระบบสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือปรับกระบวนการด าเนินการงานด้านการงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และ         
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายราชการที่เน้นประสิทธิภาพ  ความโปร่งใส  และ
ความคล่องตัวในการด าเนินงาน เน้นประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก ตลอดจนระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ได้มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ระเบียบส าคัญที่ปรับเปลี่ยน ได้แก่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเพ่ือให้สอดรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป ซึ่งปัจจุบันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด 52 โรงเรียน มีกลุ่มที่ปฏิบัติงานในส านักงาน ทั้งหมด 7 กลุ่ม โดยที่บุคลากร      
ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ทั้งของโรงเรียนและในกลุ่มต่าง ๆ ของส านักงานมีไม่พียงพอ โยกย้าย
สับเปลี่ยนกันบ่อยครั้ง ท าให้การบริหารจัดการด้านการเงินขาดความต่อเนื่อง ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้านการเงินมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึงจัดอบรมสัมมนาขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
บัญชีและพัสดุมีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น โดยการถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ 
เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ไข
เพ่ือน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์   
            2.1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับแนวทาง วิธีการ กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และร่วมกันแก้ไขปัญหา 
รวมทั้งแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 2.2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สามารถน าความรู้ และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน     
 2.3  เพ่ือนิเทศ ติดตามผลการน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

       3.1.1 จัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน  จ านวน 260  ชุด 
       3.1.2 จัดพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่   

จ านวน 280 คน จ านวน  2 วนั ผู้เข้ารับการพัฒนาประกอบด้วย 
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        1) ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการโรงเรียน เจ้าหน้าที่การเงิน และพัสดุโรงเรียน  
จ านวน 260  คน 
                      2) ข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ านวน  20  คน 

       3.1.3 นิเทศ ติดตาม การบริหารงานงบประมาณโรงเรียน จ านวน 52 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 
ครั้ง 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

       3.2.1  ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  มีความรู้ ความเข้าใจ  แนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็น
อย่างดี 

        3.2.2 ทุกโรงเรียนในสังกัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีแนวปฏิบัติ 
งานพัสดุที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้โดยถูกต้อง และคล่องตัว  

        3.2.3 ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตาม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบราชการ 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
            4.1 ประชุม แต่งตั้งคณะท างาน 
            4.2 ขออนุมัติงบประมาณอบรม 
            4.3 จัดท าคู่มือ เอกสารอบรม 
            4.4 ก าหนดสถานที่จัดอบรม 
            4.5 อบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  
            4.6 ประเมินผลการอบรม 
                  4.6.1 แบบสอบถาม 
                  4.6.2 แบบส ารวจหลังการอบรม 
            4.7 สรุปผลการอบรม 
       
5. สถานที่ด าเนินการ 

สถานที่      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 
           ระยะเวลา   มกราคม  - เมษายน 2563 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน 291,200 บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 
   กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  (งบประมาณโรงเรียน จ านวน 281,200 บาท และงบประมาณ สพม.2 จ านวน 10,000 บาท ) 
 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1  
จัดท าคู่มือการอบรม วัสดุอบรม 

 
 

 
 

 
 

 
 

ม.ค.63 

- ค่าวัสดุ (คู่มือ) อบรม  
  (260 ชุด ชุดละ 610 บาท) 

- 
 

- 
 

158,600 
 

158,600 
 

 

รวม - - 158,600 158,600  
กิจกรรมที่ 2  
อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

 
 

  
 

 
 

 เม.ย.63 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 260 คน x 4 มื้อ) 

- 36,400 - 36,400  

- ค่าอาหารกลางวัน  
  (120 บาท x 260 คน x 2 วัน)  

- 62,400 
 

- 62,400 
 

 

- ค่าน้ ามันรถราชการ  จ านวน 2 คัน - 2,000 
 

 
- 

2,000 
 

 

- ค่าตกแต่งสถานที่/เวที - 3,000 - 3,000  
- ค่าวิทยากร เหมาจ่าย 
  (12 ชั่วโมง x 1,200 บาท x 2 คน) 

28,800 - - 28,800  

รวม 28,800 103,800 - 132,600  
กิจกรรมที่ 3  
ประเมินผลการอบรม 
- ค่าเอกสาร 

 
- 

 
- 

   
- 

 
- 

เม.ย.63 

รวม - - - -  
รวมทั้งสิ้น 28,800 103,800 158,600 291,200  

  (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

 

 

 

 

2,000
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
7.1 ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงินและ 
บัญชีและพัสดุของโรงเรียนในสังกัด และส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีความรู้  
ความเข้าใจ แนวปฏิบัติ ระเบียบและกฎหมายที่ใช้ใน 
การปฏิบัติงาน 

-การสังเกต 
-ประเมินความรู้และ 
ความพึงพอใจ 

แบบประเมิน
โครงการ 

7.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีแนวปฏิบัติงาน 
พัสดุที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
ตามระเบียบ 

การตรวจสอบเอกสาร
การเงินและพัสดุของ
โรงเรียน 

เอกสารและ
หลักฐานการเงิน
ของโรงเรียน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1 เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุทุกโรงเรียนในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2  มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งแนวปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 
เกิดความโปร่งใส ปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน 
           8.2 ทุกโรงเรียนในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สามารถบริหาร
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับ
นโยบายของทางราชการ 
 
9. เงื่อนไขความส าเร็จ 
 ผู้เข้าอบรมที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ต้องเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจใน           
เรื่องระเบียบ กฎหมายและรวมทั้งแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน    
จึงจะท าให้โรงเรียนในสังกัดมีการบริหารงบประมาณและพัสดุที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 ; แผนปฏิบัติการ ประจ�าปี 2563

โครงการที่ 12 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน 

และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ด้วยการบริหารจัดการร่วมกันระหว่าง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสถานศึกษา 

สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
                                 มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา                                     
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนันชรัตน์  เอี่ยมวรชัย และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาประเทศ และการศึกษาเป็นเคร่ืองมือที่
ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ การศึกษาจึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ช่วยพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น และรัฐธร รมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 บัญญัติว่า “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา
สิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ฉะนั้นรัฐจึงต้องให้
การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยก าหนดให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเสมอภาค และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 

 ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริม พัฒนาและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้กับประชากรวัย
เรียนในเขตพ้ืนที่บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ทั้งใน
เรื่องทรัพยากร การเพ่ิมพูนและฝึกฝนทักษะ  เพ่ือให้สามารถปรับตัว ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่บูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการศึกษาในทุกบริบท 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในระบบ
การศึกษาและนอกระบบการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ  
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตพ้ืนที่บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา   เขต 2  ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้อย่างทั่วถึง  
 2.2 เพ่ือพัฒนากระบวนการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัด ได้อย่างเป็น
รูปธรรมมีแนวทางการจัดการที่ชัดเจน ทั้งในด้านแหล่งเรียนรู้  ทรัพยากรทางการศึกษา 
 2.3 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนที่มีความจ าเป็น
พิเศษมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.4 เพ่ือให้คณะกรรมการสภานักเรียนสามารถน าแนวทางในการจัดกิจกรรมสภานักเรียนไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนและการคัดเลือกตัวแทนเพ่ือท าหน้าที่สภานักเรียน สพม. 2 
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 2.5 เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับ
ผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 
 2.6 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ๆ 
 
3. เป้าหมาย  

 3.1 เชิงปริมาณ  
       3.1.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนในสังกัด รวม 60 คน 
       3.1.2 ประธานสภานักเรียน จ านวน 52 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 52 คน 
       3.1.3 ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

ทุกคน 
 3.2 เชิงคุณภาพ  

                 3.2.1 ผู้เรียนมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ร้อยละ 
95 
                  3.2.2 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ๆ  ในทุก ๆ ด้าน 

4. ข้ันตอนการด าเนินงาน  
 4.1 การวางแผน 
        4.1.1 จัดเตรียมข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
        4.1.2 แต่งตั้งคณะท างาน และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
        4.1.3 ประชุมคณะท างานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
        4.1.4 ประสานงานกับหน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 4.2 การด าเนินงาน 
        4.2.1 การรับนักเรียนและการจัดที่เรียนให้ประชากรวัยเรียน 
        4.2.2 ทบทวนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 
        4.2.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องค์กร
วิชาชีพ องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน 
        4.2.4 อบรมการจัดกิจกรรมสภานักเรียนและการคัดเลือกตัวแทนสภานักเรียน สพม. 2 
                 4.2.5 การพิจารณาสรรหานักเรียนรับเงินทุนการศึกษาต่าง ๆ 
 4.3 ก ากับ ติดตาม การด าเนินการในแต่ละกิจกรรม และสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม 
        4.3.1 ติดตามกระบวนการรับนักเรียน และการจัดสรรที่เรียนให้ผู้พลาดโอกาสการสอบ 
        4.3.2 ก ากับ ติดตามกระบวนการท างานของสภานักเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        4.3.3 ติดตามการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว จากการวัดและประเมินผลการ          
จัดการศึกษาของแต่ละครอบครัว หรือองค์กร 
        4.3.4 ติดตามการดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ 
        4.3.5 ติดตามผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนทุนการศึกษา 
 

	 3.2	เชิงคุณภาพ	
	 3.2.1	ผู้เรียนมีความสุข	และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	อยู่ในระดับ	“ดี”	ขึ้นไป	ร้อยละ	95

	 3.2.2	การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล		ครอบครัว		องค์กรชุมชน	

องค์กรเอกชน	องค์กรวิชาชีพ	สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น	ๆ		ในทุก	ๆ	ด้าน
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 4.4 กำรปรับปรุง 
        4.4.1 วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละกิจกรรม 
        4.4.2 วำงแผนกำรปรับปรุง  เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสำรสนเทศ 
        4.4.3 จัดเตรียมเกียรติบัตร หรือประกำศมอบให้กับผู้เข้ำรับกำรพัฒนำในแต่ละกิจกรรม 
        4.4.4 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละกิจกรรม 
 
5. สถานที่และระยะเวลา 
 กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 52 โรงเรียน ระยะเวลำ ตุลำคม 2562 - พฤษภำคม 2563 
 กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 52 โรงเรียน ระยะเวลำ มกรำคม - กันยำยน 2563 
 กิจกรรมที่ 3  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ระยะเวลำ ตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563 
 กิจกรรมที่ 4 โรงเรียนบำงกะปิ ระยะเวลำ พฤศจิกำยน 2562 - กันยำยน  2563 
 กิจกรรมที่ 5  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ระยะเวลำ ตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563 
6. รายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ จ ำนวน 140,000 บำท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบำทถ้วน) 

 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

การรับนักเรียนและการจัดที่เรียนให้ประชากร
วัยเรียน 
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรระบบรับนักเรียนออนไลน์ 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (70 คน x 35 บำท x 1 มื้อ)  

 
 
 
- 
 

 
 
 

2,450 
 

 
 
 
- 
 

 
 
 

2,450 
 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

- ค่ำอำหำรกลำงวัน 
  (70 คน x 120 บำท x 1 มื้อ) 

- 
 

8,400 
 

- 
 

8,400 
 

 

ประชุมคณะกรรมกำรรับนักเรียนระดับเขตฯ 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (20 คน x 35 บำท x 8 มื้อ) 

 
- 
 

 
5,600 

 

 
- 
 

 
5,600 

 

 

- ค่ำอำหำรกลำงวัน 
  (20 คน x 120 บำท x 4 มื้อ) 

- 
 

9,600 
 

- 
 

9,600 
 

 

ค่ำวัสดุประชุมคณะกรรมกำรรับนักเรียนฯ 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (170 คน x 35 บำท x 1 มื้อ) 

- 
- 

- 
5,950 

9,550 
- 
 

9,550 
5,950 

 

- ค่ำวัสดุประชุมจัดสรรที่เรียน - - 5,450 5,450  
- ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 6,300 -  6,300  

รวม 6,300 32,000 15,000 53,300  
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

ทบทวนและพัฒนาระบบการดูแล 
ช่วยเหลือ น.ร. 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (70 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

 
- 
 

 
4,900 

 

 
- 
 

 
4,900 

 

มิ.ย. 63 

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (70 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

- 
 

8,400 
 

 8,400 
 

 

- ค่าวัสดุ - - 5,100 5,100  
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600   3,600  
- ค่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  2,000  2,000  

รวม 3,600 15,300 5,100 24,000  
ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องค์กร
วิชาชีพ องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน 
ประชุมจัดท าแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (10 คน x 35 บาท x 20 มื้อ) 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 

7,000 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 

7,000 
 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

- ค่าวัสดุ - - 6,000 6,000  
ประชุมวัดและประเมินผล 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (10 คน x 35 บาท x 30 มื้อ) 

- 
 
 

10,500 
 
 

- 
 
 

10,500 
 
 

 

- ค่าวัสดุ - - 6,000 6,000  
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- 
 
 

1,400 
 
 

- 
 

 

1,400 
 
 

 

- ค่าวัสดุ - - 1,800 1,800  
รวม - 18,900 13,800 32,700  

อบรมการจัดกิจกรรมสภานักเรียนและ 
การคัดเลือกตัวแทนสภานักเรียน สพม. 2 
ประชุมคณะท างานฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
  (15 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

 
 
 
- 

 
 
 

525 

 
 
 
- 

 
 
 

525 

พ.ค.- ก.ย.
63 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (70 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- 
 

4,900 
 

- 
 

4,900 
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

- ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการฯ 
  และนักเรียน 
  (15 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 
  (55 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 

 
 
- 
 

 
 

1,800 
4,400 

 
 
- 
 

 
 

1,800 
4,400 

 

- ค่าวิทยากร 3,600 -  3,600  
ประชุมคัดเลือกระบบดูแลนักเรียน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
  (15 คน x 35 บาท x 6 มื้อ) 

  
3,150 

 
 
 

 
3,150 

 

 

- ค่าวัสดุ   3,625 3,625  
รวม 3,600 14,775 3,625 22,000  

การพิจารณาสรรหานักเรียนรับเงิน
ทุนการศึกษา 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (15 คน x 35 บาท x 12 มื้อ) 

 
- 
 

 
6,300 

 

 
- 
 

 
6,300 

 

 

- ค่าวัสดุ - - 1,700 1,700  
รวม - 6,300 1,700 8,000  

รวมทั้งสิ้น 13,500 87,275 39,225 140,000  
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
7.1 ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ทุกคน 

 
1. การสอบถาม 
2. การเก็บข้อมูล 
3. การบันทึก
กิจกรรม 
4. การตรวจสอบ 

 
1. แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
2. แบบส ารวจ 
 

7.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด  รวม 120 คน 
7.3 ประธานสภานักเรียน จ านวน 52 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน  
รวม 52 คน 
เชิงคุณภาพ 
7.4  ผู้เรียนมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
อยู่ในระดับ “ด”ี ขึ้นไป ร้อยละ 95 

1. การสอบถาม 
2. การเก็บข้อมูล 
3. การบันทึก
กิจกรรม 
4. แบบรายงาน 

1. แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
2. แบบบันทึก
กิจกรรม 
3. แบบส ารวจ 
4. โครงงาน 

7.5 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ  
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ๆ ในทุก ๆ ด้าน 

 
 



แผนปฏิบัติการ ประจ�าปี 2563 ; 125

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  8.1 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ด้วยรูปแบบและวิธีการ 

ที่หลากหลายตามความถนัด ตามความสนใจ ตามศักยภาพและมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายและมาตรฐาน
การศึกษา 
 8.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีข้อมูล 
ความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็น
ระบบ 
 8.3 นักเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริม การดูแลช่วยเหลือและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมอย่าง
ทั่วถึง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

9. เงื่อนไขความส าเร็จ 
 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ต้องให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม และสนับสนุน
การด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม 
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โครงการที่ 13         การสร้างจิตส านึกและวินัยในการจัดการเรียนรู้เพ่ือการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตร 
   กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
                กับสิ่งแวดล้อม 
สนอง นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมาเรียม  ซอหมัด และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  
            ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งในและภายนอกประเทศอย่าง   
บูรณการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความ
ยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development  
Goals) ขององค์การสหประชาชาติ  ทั้งนี้ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       
โดยค านึงถึงความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน  
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เห็นความส าคัญในกระบวนการให้ความรู้ เพ่ือให้  
เยาชนได้เกิดความตระหนัก เจตคติ มีทักษะในการปฏิบัติตนต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักคิดที่
มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลให้กับโลกในทุกมิติ ได้แก่ วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 

2. วัตถุประสงค์ 
            2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียวเพื่อพัฒนางานด้านการสร้าง
จิตส านึกและวิจัยในด้านการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน     
            2.2 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
           2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุง
และพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (Green Office) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  
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3. เป้าหมาย 
       3.1 เชิงปริมาณ 
                  3.1.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ทุกโรง พัฒนาแนวทาง
การสร้างจิตส านึกและวินัยในการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน   
                  3.1.2 โรงเรียนทุกโรงมีแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
                  3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัดพัฒนาเป็น
หน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (Green Office) 
       3.2  เชิงคุณภาพ 
                  3.2.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ทุกโรงมีแนวทางการ
สร้างจิตส านึกและวินัยในบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ มีมาตรการประหยัดพลังงาน (น้ า – ไฟ) และ
การจัดการน้ าเสียอย่างถูกวิธี  
                  3.2.2 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในแลภายนอก 
                  3.2.3 โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์โรงเรียนสิ่งแวดล้อม
ศึกษา และหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (Green Office) 
 
4. กิจกรรมด าเนินการ 
            4.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการสร้างจิตส านึกด้านการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน     
            4.2 ประกวดคลิปวีดิโอทางการสร้างจิตส านึกด้านการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ 
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน     
            4.3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  
ณ ศูนย์การเรียนรู้ไฟฟ้าบางกรวย และโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
            4.4 นิเทศ ติดตาม เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารจัดการตามมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา  
“ โรงเรียนน่าอยู่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ”  
 
5.สถานที่และระยะเวลา 
 สถานที ่ สถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  และศูนย์การเรียนรู้ 
                               การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   
 ระยะเวลา  ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการสร้าง
จิตส านึกและวินัยด้านการบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน     

 
 
 

   มี.ค. 63 

ประชุมชี้แจงแนวทางการสร้างจิตส านึกและ
วินัยฯ คณะท างาน ศึกษานิเทศก์ และ 
ครูแกนน า 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 (60 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)  

 
 
 
- 

 
 
 

4,200 

 
 
 
- 

 
 
 

4,200 

 

-ค่าอาหารกลางวัน  
 (60  คน x 120 บาท x 1 มื้อ)  

- 7,200 - 7,200  

-ค่าวิทยากร  
 (6 ชม. x 600 บาท) 

3,600   - - 3,600    

-ค่าพาหนะเดินทางคณะท างานและวิทยากร  - 2,000 - 2,000  
รวม 3,600   13,400 - 17,000  

กิจกรรมที่ 2  ประกวดคลิปวีดิโอทางการ 
สร้างจิตส านึกด้านการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน     

    มิ.ย. 63 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 (10 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)  

- 700 - 700  

-ค่าอาหารกลางวัน  
 (10 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)  

- 1,200 - 1,200  

3. ค่าพาหนะเดินทางคณะท างานและ
วิทยากร 

- 2,000 - 2,000  

4. ค่าจัดท าโล่รางวัล 6 อัน ๆ 600 บาท  3,600  3,600  
รวม -   7,500 - 7,500  

กิจกรรมที่ 3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก ณ ศูนย์การเรียนรู้ไฟฟ้า 
บางกรวย และโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา 

    ก.ค. 63 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (110 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- 7,700 - 7,700  
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

- ค่าอาหารกลางวัน  
  (110  คน x 120บาท x 1 มื้อ)  

- 13,200 - 13,200  

รวม - 20,900 - 20,900  
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม เผยแพร่ผลงาน
เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารจัดการตาม
มาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
“โรงเรียนปลอดขยะลดมลพิษ และ 
คาร์บอนต่ า” 

    ธ.ค. 62 
- ก.ย.63 

- ค่าพาหนะนิเทศ ติดตาม ฯ  - 1,600 - 1,600  
- สรุปรายงาน/จัดท าเอกสาร - - 3,000 3,000  

รวม - 1,600 3,000 4,600  
รวมทั้งสิ้น 3,600   43,400 3,000 50,000  

 

7. การประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ      วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้  

7.1 ร้อยละ100 ของโรงเรียน
บริหารจัดการและจัดการเรียนการ
สอนและการจัดกิจกรรม 
การจัดการขยะ มลพิษ และการลด
พลังงานในโรงเรียนอย่างถูกวิธีเพ่ือ
น าไปสู่โรงเรียนไร้ขยะ และ
โรงเรียนคาร์บอนต่ า  

-การตรวจสอบรายการ 
-สังเกต 
-การสัมภาษณ์  
 
 

-แบบตรวจสอบรายการ 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์  
 
 

7.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมี
คลิปวีดิโอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   

การประเมินจากการประกวด แบบประเมินผลการประกวด 
 

7.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา  

การตรวจสอบรายการ แบบตรวจสอบรายการ 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  มีโรงเรียนต้นแบบบริหารจัดการและจัดการเรียน
การสอนและการหลักสูตรการเรียนรู้บูรณาการจัดการขยะ มลพิษ และการลดพลังงานในโรงเรียนอย่างถูกวิธี
เพ่ือน าไปสู่โรงเรียนไร้ขยะ และโรงเรียนคาร์บอนต่ า 

9. เงื่อนไขความส าเร็จ  
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  มีโรงเรียนต้นแบบบริหารจัดการและจัดการเรียน
การสอนและการหลักสูตรการเรียนรู้บูรณาการจัดการขยะ มลพิษ และการลดพลังงานในโรงเรียนอย่างถูกวิธี
เพ่ือน าไปสู่โรงเรียนไร้ขยะ และโรงเรียนคาร์บอนต่ า 
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โครงการที่ 14 ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สนองกลยุทธ์ สมพ.2 กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.    นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเขมมชาติ วัฒนโสภณ และ คณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 และ
มาตรา 16 บัญญัติให้ทุกหน่วยราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ก าหนดรายละเอียด ขั้นตอน ระยะเวลาและ
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และต้องมีการติดตามผลการด าเนินงาน 
ประกอบกับนโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในด้านมาตรการและแนวทางการด าเนินการ ข้อ (5) ก าหนดให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือ       
กลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา ตลอดจนการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้บริหาร
จัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลุ่มนโยบายและแผนมีภารกิจในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการ
บริหารและการจัดการศึกษา จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ 
เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา การแจ้งจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการ
ใช้งบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน การอนุมัติเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา 
ตลอดจนด าเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นต้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจดังกล่าวมีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส สอดคล้องกับนโยบาย 
และเกิดความพึงพอใจและประโยชน์สุขแก่ผู้รับบริการ กลุ่มนโยบายและแผนจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพ
การบริหารจัดการด้านนโยบายและแผนขึ้น เพ่ือให้งานด้านนโยบายและแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมแบบบูรณาการในการ
บริหารจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติ 
 2.2  เพ่ือให้การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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   2.3 เพ่ือให้การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม 
 2.4 เพ่ือให้การอนุมัติเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปี พ.ศ. 2562 เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.5 เพ่ือให้การขออนุมัติเปิดห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนในสังกัด โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพภาพสอดคล้องกับแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2559 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
                  3.1.1 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ านวน 50 คน  
  3.1.2 คณะกรรมการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี จ านวน 40 คน 
        3.1.3 คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 20 คน 
  3.1.4 คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 25 คน 
  3.1.5 คณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ จ านวน 8 - 10 คน และ
คณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ จ านวน 6 - 8 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
                   3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สามารถใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        3.2.2 ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สามารถรายงานผลการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       3.2.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และด าเนินการจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามก าหนดเวลา 
  3.2.4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการอนุมัติการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.2.5 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 มีความพร้อมและได้รับการพิจารณาให้เปิดห้องเรียนพิเศษ 
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4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
  4.1 วางแผนด าเนินงานส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผน และจัดประชุม
คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง 
  4.2 ด าเนินงานส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผน ดังนี้ 
       4.2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
       4.2.2  จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเพ่ือเตรียมความพร้อม และรายงานผลการด าเนินงาน 
ต่อคณะกรรมการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 
        4.2.3 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
       4.2.4 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
       4.2.5 จัดประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษและประชุม
คณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ 
   4.3 ติดตามผลการด าเนินงานรายกิจกรรม และสรุปผลการด าเนินงานรายกิจกรรม 
   4.4 วิเคราะห์ผลส าเร็จรายกิจกรรมเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือปรับเปลี่ยน
กระบวนการ และน าเสนอต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ส าหรับการขยายผลและต่อยอดกิจกรรมต่อไป 
    
5.  สถานที่และระยะเวลา 
   สถานที ่   ห้องประชุม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 หรือ  
                               โรงเรียนในสังกัด หรือ สถานที่อ่ืนตามความเหมาะสม 
 ระยะเวลา    ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)   

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

6.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ 2563 สพม.2 

     

กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ SWOT และทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
จุดเน้น ของ สพม.2 

     ต.ค.62 
 

- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
   (50 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)  

- 7,000 - 7,000  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (50 คน x 120 บาท x 2 มื้อ)  

- 12,000 - 12,000  

- ค่าจัดท าเอกสาร และวัสดุ - - 5,000 5,000  
รวม - 19,000 5,000 24,000  
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 2 หลอมโครงการ/กิจกรรม และ
กลั่นกรองงบประมาณในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    ธ.ค.62 

- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
  (50 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)  

- 7,000 - 7,000  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (50 คน x 120 บาท x 2 มื้อ)  

- 12,000 - 12,000  

รวม - 19,000 - 19,000  
กิจกรรมที่ 3 จัดจ้างท าเอกสาร จัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เป็นรูปเล่ม 

- - 50,000 50,000 ม.ค.63 

รวม - - 50,000 50,000  
รวมทั้งสิ้น - 38,000 55,000 93,000  

6.2 การติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

การรายงานผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
จุดเน้น สพฐ. (ติดตาม ปีงบประมาณละ  
2 ครั้ง) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการฯ  
เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการ 
รายงานผล 

 
 

 
 

 
 

 
 

ต.ค.62 - 
ก.ย.63 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (40 คน x 35 บาท x 8 มื้อ) 

- 
 

11,200 
 

- 
 

11,200 
 

 

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (40 คน x 120 บาท x 4 มื้อ) 

- 
 

19,200 
 

- 
 

19,200 
 

 

- ค่าจัดท าเอกสารและค่าวัสดุ - - 1,600 1,600  
รวม - 30,400 1,600 32,000  

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการฯ  
เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการรายงาน
ผลต่อผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ต.ค.62 - 
ก.ย.63 
 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (25 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 

- 
 

3,500 
 

- 
 

3,500 
 

 

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (25 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) 

- 6,000 - 6,000  
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

- ค่าจัดท าเอกสารและวัสดุ   1,000 1,000  
รวม - 9,500 1,000 10,500  

กิจกรรมที่ 3 จัดท าเอกสารรายงาน 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

    ม.ค.63 

- จัดท าเอกสาร จ านวน 100 เล่ม - - 32,000 32,000  
รวม - - 32,000 32,000  

6.3 การประชุมคณะกรรมการพิจารณา
จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ฯ 

  
 

 
 

 
 

พ.ย.62 - 
ก.พ.63 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (20 คน x 35 บาท x 8 มื้อ) 

- 
 

5,600 
 

- 
 

5,600 
 

 

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (20 คน x 120 บาท x 4 มื้อ) 

- 
 

9,600 
 

- 
 

9,600 
 

 

- ค่าจัดท าเอกสารและค่าวัสดุ - - 1,000 1,000  
รวม - 15,200 1,000 16,200  

6.4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้
ความเห็นชอบการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 

    ก.พ. - 
มี.ค. 63 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- 1,400 - 1,400  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (20 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

- 2,400 - 2,400  

- ค่าจัดท าเอกสาร และค่าวัสดุ - - 500 500  
รวม - 3,800 500 4,300  

6.5 ประชุมคณะกรรมการประเมินความ
พร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษและ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิด
ห้องเรียนพิเศษ 

    พ.ค - ก.ย.
63 

- ค่าพาหนะรับจ้างของคณะกรรมการ 
  (10 คน x 400 บาท x 3 ครั้ง) 

- 12,000 - 12,000  

รวม - 12,000 - 12,000  
รวมทั้งสิ้น - 108,900 91,100 200,000  

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
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7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
7.1 ผู้บริหารของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานสหวิทยาเขต 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยในสังกดั รวมทั้งผู้เก่ียวข้อง 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและเข้าร่วม 
ประชุมโดยพร้อมเพียงกัน 

 
- รายงานการประชุม 
- กิจกรรมในการประชุม 
 

 
- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
- หนังสือเชิญประชุม 
- ใบลงชื่อเข้าร่วม
ประชุม 

เชิงคุณภาพ   
7.2 ร้อยละ 100 ของกลุ่ม/หน่วยในสังกัด สพม.2 
สามารถใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ในการบริหารจัดการโครงการและ
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การก ากับ และติดตาม -หนังสือขออนุมัติ 
จัดกิจกรรมและ 
การใช้งบประมาณ 

7.3 ร้อยละ 100 ของประเด็นตามตัวชี้วัดและ
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการกรอกข้อมูลครบถ้วนและ 
เสร็จทันตามก าหนดเวลา  

- ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนขอข้อมูลใน
ระบบ 

- แบบติดตาม 
- เว็บไซต์การติดตามผล 

7.4 ร้อยละ 100 ของการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุนฯ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพทันตามก าหนดเวลา 

- ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนขอข้อมูลใน
ระบบ 

- เว็บไซต์การขอตั้ง
งบประมาณ สพฐ. 

7.5 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดได้รับ 
การอนุมัติให้เก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ได้อย่างครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ฯ และประกาศฯ 

- การก ากับ และติดตาม - สรุปรายงาน 
การประชุม
คณะกรรมการฯ 

7.6 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ขอเปิดห้องเรียน
พิเศษ โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 มีความพร้อมและได้รับการพิจารณาให้เปิด
ห้องเรียนพิเศษ 

- การก ากับ และติดตาม -การสังเกต 
-การตรวจนับ 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ที่สามารถบริหารจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.2 สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณดา้นการศึกษาข้ันพื้นฐานและงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีคุณภาพ 
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 8.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รายงานผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและทันตาม
ก าหนดเวลา 
 8.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบรายสถานศึกษาที่
เป็นปัจจุบันและน าไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 8.5 สถานศึกษาในสังกัดมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.6 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับ 
 8.7 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการอนุมัติให้เก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมุ่งเน้นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระ
มากกว่าปกติ  
 8.8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
 
9. เงื่อนไขของความส าเร็จ 
 คณะกรรมการต้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันเพ่ือร่วมกันเสนอความคิดเห็นและอนุมัติให้
ความเห็นชอบในเรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การพิจารณางบลงทุนค่า
ครุภัณฑ ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง การอนุมัติเก็บเงินบ ารุงการศึกษา และการพิจารณาเปิดห้องเรียนพิเศษ 
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โครงการที่ 15     เสริมสร้างสมรรถนะของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงาน 
                                 ในทุกระดับให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยใช้หลักการ 
 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
สนองกลยุทธ์ สพม.2      กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวปราณี  มงกุฎทอง และคณะ  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2653 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545       
ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งแบ่งภาระ
งานเป็น 8 กลุ่มงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส าหรับสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านงบประมาณ 
และด้านการบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจึงมีภารกิจร่วมกันในการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายและจุดเน้นที่ส าคัญ เนื่องจากเป็นการกระจายอ านาจและ
การจัดการศึกษาที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน กลุ่มอ านวยการ  ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่เป็น        
ผู้ประสานงานระหว่างกลาง ตามภารงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การ การประสานงานและการให้บริการ 
สนับสนุน ส่งเสริมให้กลุ่มงานตามภารกิจ ด าเนินงานให้เป็นไปตามอ านาจ หน้าที่ของความถูกต้อง โปร่งใส   
การควบคุมภายใน ตลอดจนงานประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ข้อมูล เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและ
ทรัพยากรในการบริหารจัดการให้แก่สถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาได้รับความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว        
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใช้ การมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานอย่าง
มืออาชีพ เน้นการบูรณาการ การบริหารแบบมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ โดยมี
เครื่องมือในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บนพ้ืนฐานการสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสในองค์กรประพฤติมิชอบโดยใช้หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ระหว่างองค์กร
ให้ประสบความส าเร็จ เพ่ือน าประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มงาน
ภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างมืออาชีพ เน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตามหลักธรรมาภิบาล 
 2.2 เพ่ือให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อ านวยการ และยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน 
 2.3 เพ่ือให้การบริการและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและผลงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชนเป็นไปตามมาตรฐาน ได้รับความเชื่อถือทั้งภายใน  
และภายนอก ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นหน่วยงานที่ทันสมัยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างเป็นระบบ 
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 2.4 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนการปฏิบัติงานภายในองค์กร การจัดสวัสดิการ  
สวัสดิภาพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา    
ให้มีการพัฒนางานอย่างมืออาชีพโดยการปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ ให้แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
        3.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                 3.1.2 ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน และผู้บริหารระดับสูง รวม 70 คน       
น านโยบายการกระจายอ านาจสู่การปฏิบัติ บริหารและจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน 
                 3.1.3 ผู้บริหารระดับสูง ประธานสหวิทยาเขต ทั้ง 11 สหวิทยาเขต รวม 25 คน ขับเคลื่อน
องค์กรและบุคลากรในสังกัดให้ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างเป็นระบบ 
                 3.1.4 ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มทุก
กลุ่มภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ รวม 15 คน ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนการปฏิบัติงานภายในองค์กร 
การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
                 3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด เสริมสร้าง
สมรรถนะในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างมืออาชีพ ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสใน
องค์กรปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป     
   3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด สร้างเครือข่ายและ
บริหารจัดการระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นหน่วยงานที่
ทันสมัยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างเป็นระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
เขตพ้ืนที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป     
   3.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด มีผลการประเมินการด าเนินงานตาม
มาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
   3.2.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด มีผลการประเมิน ITA คุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ในระดับดีข้ึนไป ตามตัวชี้วัดมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3.2.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีการผลการบรหิารจัดการที่เน้นการมสี่วนรว่ม    
ใช้เครือข่ายในการปฏิบัติงาน เชื่อมโยง ประสาน ประชาสัมพันธ์ ตามภารกิจหลักและภารกิจรอง อย่างมี
คุณภาพ 
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4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 4.1 การวางแผน  
         4.1.1 จัดเตรียมข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
         4.1.2 แต่งตั้งคณะท างาน และคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
                4.1.3 ประชุมคณะท างานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
         4.1.4 ประสานงานกับหน่วยงาน กลุ่มงานต่าง ๆ ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4.2 การปฏิบัติ  
  4.2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่ ปี 2563   
  4.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ  
                  4.2.3 ผู้บริหารระดับสูงของเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ผู้อ านวยการกลุ่ม รวม 30 ครั้ง 
        4.2.4 ผู้บริหารระดับสูงของเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ประธานสหวิทยาเขต รวม 3 ครั้ง 
                  4.2.5 ผู้บริหารระดับสูงของเขตพ้ืนที่การศึกษา และ บุคลากรภายใน รวม 2 ครั้ง 
                  4.2.6 ประชุมรายงานผลประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายระหว่าง ผู้บริหารระดับสูงของ
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และ บุคลากรภายในรวม 1 ครั้ง 
  4.2.7 ประชุมรายงานผลประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายระหว่าง ผู้บริหารระดับสูงของ
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และ ผู้บริหารสถานศึกษา รวม 1 ครั้ง 
  4.2.8 ประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา สพม.2 
 4.3 การก ากับติดตาม  
  4.3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวม 1 ครั้ง 
  4.3.2 รายงานผลการจัดกิจกรรมตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 4.4 การพัฒนาปรับปรุง  
  4.4.1 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม 
  4.4.2 วางแผนการปรับปรุง เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสารสนเทศ 
  4.4.3 จัดเตรียมเกียรติบัตร มอบให้กับผู้เข้ารับการพัฒนา 
         4.4.4 ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือการมีส่วนร่วมโดยใช้เครือข่ายในการปฏิบัติงาน เชื่อมโยง ประสาน ประชาสัมพันธ์ 
ตามภารกิจหลักและภารกิจรองของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างมืออาชีพ 

5. สถานที่และระยะเวลา  
    สถานที่    ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 , โรงเรียนในสังกัด 
                         และโรงแรมเอกชน 
  ระยะเวลา   ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
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6. รายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ จ านวน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือการวางแผนการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานเขตพ้ืนที่ ปี 2563 

    ต.ค.62 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (70 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)   

- 4,900 - 4,900  

-ค่าอาหารกลางวัน 
 (70 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

- 8,400 - 8,400  

รวม - 13,300 - 13,300  
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่อย่างมือ
ชีพระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้บริหาร
สถานศึกษา รวม 1 ครั้ง 

    ม.ค.63 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (70 คน x 50 บาท x 4 มื้อ) 

- 14,000 - 14,000  

-ค่าอาหารกลางวัน    
 (70 คน x 300 บาท x 2 มื้อ) 

- 42,000 - 42,000  

-ค่าอาหารเย็น         
 (70 คน x 300 บาท x 1 มื้อ) 

- 21,000 - 21,000  

-ค่าท่ีพัก  
 (10 ห้อง x 1200 บาท x 1 คืน) 

- 12,000 - 12,000  

รวม - 89,000 - 89,000  
กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมใน 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่อย่าง
มือชีพระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับ
ผู้อ านวยการกลุ่ม รวม 30 ครั้ง 

     

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (14 คน x 35 บาท x 30 มื้อ) 

- 14,700 - 14,700  

รวม - 14,700 - 14,700  
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่อย่างมือ
อาชีพระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับประธาน 
สหวิทยาเขต รวม 3 ครั้ง 

     

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (20 คน x 35 บาท x 3 มื้อ) 

- 2,100 - 2,100  

รวม - 2,100 - 2,100  
กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่อย่างมือ
อาชีพระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับบุคลากร
ทางการศึกษา รวม 2 ครั้ง 

     

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (70 คน x 35 บาท x  2 มื้อ) 

- 4,900 - 4,900  

-ค่าอาหารกลางวัน          
 (70 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

- 8,400 - 8,400  

รวม - 13,300 - 13,300  
กิจกรรมที ่6 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการตามมาตรฐานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 1 ครั้ง 

     

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (70 คน x 35 บาท x  2 มื้อ)  

- 4,900 - 4,900  

-ค่าอาหารกลางวัน   
 (70คน x 120 บาท x 1 มื้อ)   

- 8,400 - 8,400  

รวม - 13,300 - 13,300  
กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ รวม 1 
ครั้ง 

     

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 (70 คน x 50 บาท x 6 มื้อ) 

- 21,000 - 21,000  

-ค่าอาหารกลางวัน    
 (70 คน x 300 บาท x 3 มื้อ) 

- 63,000 - 63,000  
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

- ค่าอาหารเย็น         
  (70 คน x 300 บาท x 2 มื้อ) 

- 
 

42,000 - 42,000  

- ค่าท่ีพัก                
  (10 ห้อง x 1200 บาท x 1 คืน) 

- 12,000 - 12,000  

  (35 ห้อง x 1200 บาท x 1 คืน) - 42,000 - 42,000  
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าวัสดุ - - 42,150 42,150  

รวม - 180,000 42,150 222,150  
กิจกรรมที่ 8 ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา สพม.2 

     

การประชุมสัมมนาเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

     

ประชุมคณะท างาน      
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
   (15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- 1,050 - 1,050  

- ค่าอาหารกลางวัน 
   (15 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

- 1,800 - 1,800  

รวม - 2,850 - 2,850  
ประชุมสัมมนาเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการศึกษาฯ 

     

- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
  (70 คน x 50 บาท x 6 มื้อ) 

- 21,000 - 21,000  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (70 คน x 300 บาท x 3 มื้อ) 

- 63,000 - 63,000  

- ค่าอาหารกลางเย็น 
  (70 คน x 300 บาท x 2 มื้อ) 

 42,000 - 42,000  

- ค่าจัดท าเอกสาร และวัสดุ - - 9,650 9,650  
รวม - 126,000 9,650 135,650  

กิจกรรมที่ 9 
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

     
  

ประชุมคณะท างาน      
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
 (15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- 1,050 - 1,050  
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

- ค่าอาหารกลางวัน 
   (15 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

- 1,800 - 1,800  

รวม - 2,850 - 2,850  
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการศึกษา 

     

- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
   (70 คน x 50 บาท x 4 มื้อ) 

- 14,000 - 14,000  

- ค่าอาหารกลางวัน 
   (70 คน x 300 บาท x 2 มื้อ) 

- 42,000 - 42,000  

- ค่าอาหารกลางเย็น 
   (70 คน x 300 บาท x 1 มื้อ) 

 21,000 - 21,000  

-  ค่าจัดท าเอกสาร และวัสดุ - - 1,650 1,650  
รวม - 77,000 1,650 78,650  

รวมทั้งสิ้น - 79,850 1,650 81,500  
กิจกรรมที่ 10  
ประชุมเครือข่ายเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพม.2  

     

ประชุมคณะท างาน      
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
   (15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- 1,050 - 1,050  

- ค่าอาหารกลางวัน 
   (15 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

- 1,800 - 1,800  

รวม - 2,850 - 2,850  
ประชุมเครือข่ายฯ      
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
   (75 คน x 50 บาท x 6 มื้อ) 

- 22,500 - 22,500  

- ค่าอาหารกลางวัน 
   (75 คน x 300 บาท x 2 มื้อ) 

- 45,000 - 45,000  

- ค่าอาหารกลางเย็น 
   (75 คน x 300 บาท x 1 มื้อ) 

- 22,500 - 22,500  

- ค่าวิทยากร 
  (1 คน x 12 ชม. x 1,200 บาท) 

14,400 - - 14,400  
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

- ค่าจัดท าเอกสาร - - 7,750 7,750  
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง - 5,000 - 5,000  

รวม 14,400 95,000 7,750 117,150  
รวมทั้งสิ้น 14,400 97,850 7,750 120,000  

รวมทุกกิจกรรม 14,400 624,400 61,200 700,000  
    

7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

7.1 ร้อยละ 95 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 และโรงเรียนในสังกัด  
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาในระดับดีขึ้นไป 

- สังเกต 
- บันทึกข้อมูล 
- การติดตาม 
- สรุปประเมินผล 

แบบรายงานการ 
ด าเนินงานตามที่ สพฐ.
ก าหนด 

7.2 ร้อยละ 95 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 และโรงเรียนในสังกัด มีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ในระดับดีขึ้นไป 

บันทึกข้อมูลตาม 
ตัวชี้วัด 

แบบรายงานตามตัวชี้วัด 

7.3 ร้อยละ 95 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 และโรงเรียนในสังกัด มีผลการ
ประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA  
ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์เขตพ้ืนที่สุจริต 

บันทึกข้อมูลตาม 
ตัวชี้วัด 

- แบบรายงานตาม สตง. 
- แบบรายงาน ITA 

7.4 ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนใน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา มีการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามสมรรถนะเฉลี่ยโดยรวมในระดับที่ดีที่
สูงขึ้น 

- กิจกรรม/โครงการ 
- ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
-ประเมินสมรรถนะ 

- แบบประเมินโครงการ 
- แบบประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
- แบบประเมินสมรรถนะ 

7.5 ร้อยละ 90 ของบุคลากรใน สพม. 2 สามารถ
น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้
ในการบริหารจัดการศึกษาของ สพม.2 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- การสังเกต 
- การน าไปใช้ 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 52 โรงเรียน เป็นหน่วยงานที่มี
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีระบบการบริหาร
จัดการทางการศึกษาท่ีชัดเจนเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ มีผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการม ี
 
 
 

5,000



แผนปฏิบัติการ ประจ�าปี 2563 ; 145

ส่วนร่วม บูรณาการการปฏิบัติงานโดยใช้เครือข่าย ลดความเสี่ยงด้วยการควบคุมภายใน เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นหน่วยงานที่ทันสมัยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพ่ือ
ถ่ายเทข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตาม
มาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานในระดับดีมากข้ึนไป 

9. เงื่อนไขของความส าเร็จ 
 ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสหวิทยาเขต เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา 
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยใช้หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



146 ; แผนปฏิบัติการ ประจ�าปี 2563

โครงการที่ 16     จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Big Data) 
สนองกลยุทธ์ สพม.2      กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายสรายุทธ์ แก้วสลับนิล และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาท ในการพัฒนาในเกือบทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าในด้านธุรกิจ 
ด้านสาธารณสุข ด้านการทหารและความมั่นคง ด้านการศึกษา ด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร ดังจะเห็นได้
ว่า หน่วยงานธุรกิจส่วนใหญ่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การจัดการ
ในองค์กร อีกทั้งเพ่ิมระดับความส าคัญมากขึ้นในแต่ละปี มีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งไว้ เพ่ือการจัดการ
กับข้อมูลสารสนเทศเป็นการเฉพาะ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือวางกลยุทธ์หาความได้เปรียบในการ
แข่งขัน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต รวมถึงใช้เป็นช่องทาง ส าหรับเผยแพร่
สารสนเทศขององค์กรมากข้ึนด้วย 
 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศนับว่ามีบทบาทส าคัญมากต่องานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
ระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ เช่น งานด้านธุรกิจ  วิศวกรรม การแพทย์  การศึกษา และงานวิทยาศาสตร์ 
ความหมายของระบบฐานข้อมูล คือ การจัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกใช้ข้อมูลในลักษณะ  
ต่าง ๆ ได้ เช่น การเพ่ิมเติมข้อมูล การเรียกดูข้อมูล การแก้ไขหรือลบข้อมูล และโดยทั่วไปการจัดเก็บข้อมูลจะมี
การน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการฐานข้อมูล โดยมีซอฟแวร์หรือโปรแกรมช่วยในการจัดการ
ข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามผู้ใช้ต้องการ องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 
ฮาร์ดแวร์ โปรแกรม ข้อมูล บุคลากร และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งประโยชน์ของระบบจัดการฐานข้อมูล คือ 
การจัดเรียงข้อมูลจะเป็นระเบียบ ไม่ซ้ าซ้อน ลดขั้นตอนของการท างาน  เมื่อมีการใช้จัดการฐานข้องมูลอย่าง
เป็นระบบ จะท าให้สามารถเข้าไปใช้งานได้ทุกคน  ข้อมูลมีการจัดการอย่างเป็นระเบียบแล้ว สามารถรักษา
ความปลอดภัยได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ และสามารถท่ีจะปรับปรุงข้อมูลได้ง่าย 
 ด้วยตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จึงได้จัดท า
โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Big Data) ขึ้น เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล
สารสนเทศขนาดใหญ่ Big Data ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการศึกษา ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล
ผลงานทางการศึกษา และนวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือเป็นคลังข้อมูลในการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และใช้สืบค้นข้อมูล เรียกดูข้อมูล และเป็นเครื่องมือของผู้บริหารการศึกษาใช้ก าหนด
ทิศทางขององค์กรในลักษณะ Real-time ได้ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้เกิดความรวดเร็วในการใช้ข้อมูล        
ลดต้นทุนและเกิดความคุ้มค่าแก่ทางราชการ และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงเรียนในสังกัดที่
มีหน้าที่จัดท าข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือให้มีความเข้าใจในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

1.	หลักการและเหตุผล

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาท	 ในการพัฒนาในเกือบทุก	ๆ	ด้าน	 ไม่ว่าในด้านธุรกิจ	

ด้านสาธารณสุข	 ด้านการทหารและความมั่นคง	 ด้านการศึกษา	 ด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร	 ดังจะเห็นได้ว่า	 

หน่วยงานธุรกิจส่วนใหญ่จ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เป็นเครื่องมือส�าคัญในการบริหาร	 การจัดการ 

ในองค์กร	 อีกทั้งเพิ่มระดับความส�าคัญมากขึ้นในแต่ละปี	 มีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งไว้	 เพื่อการจัดการ 

กับข้อมูลสารสนเทศเป็นการเฉพาะ	 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อวางกลยุทธ์หาความได้เปรียบในการแข่งขัน	

อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือส�าคัญในการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต	 รวมถึงใช้เป็นช่องทาง	 ส�าหรับเผยแพร่สารสนเทศ

ขององค์กรมากขึ้นด้วย

	 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศนับว่ามีบทบาทส�าคัญมากต่องานด้านต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบบ

งานที่ใช้คอมพิวเตอร์	เช่น	งานด้านธุรกิจ		วิศวกรรม	การแพทย์		การศึกษา	และงานวิทยาศาสตร์	ความหมาย

ของระบบฐานข้อมูล	คือ	การจัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ	ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกใช้ข้อมูลในลักษณะต่าง	ๆ	 ได้	 เช่น	

การเพิ่มเติมข้อมูล	 การเรียกดูข้อมูล	 การแก้ไขหรือลบข้อมูล	 และโดยทั่วไปการจัดเก็บข้อมูลจะมีการน�าระบบ

คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการฐานข้อมูล	 โดยมีซอฟแวร์หรือโปรแกรมช่วยในการจัดการข้อมูล	 เพื่อให้ได้

ข้อมูลตามผู้ใช้ต้องการ	 องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล	 แบ่งออกเป็น	 5	 ประเภท	 คือ	 ฮาร์ดแวร์	 โปรแกรม	

ข้อมูล	 บุคลากร	 และขั้นตอนการปฏิบัติงาน	 ซึ่งประโยชน์ของระบบจัดการฐานข้อมูล	 คือ	 การจัดเรียงข้อมูล

จะเป็นระเบียบ	 ไม่ซ�้าซ้อน	 ลดขั้นตอนของการท�างาน	 เมื่อมีการใช้จัดการฐานข้องมูลอย่างเป็นระบบ	 จะท�าให้

สามารถเข้าไปใช้งานได้ทุกคน	 ข้อมูลมีการจัดการอย่างเป็นระเบียบแล้ว	 สามารถรักษาความปลอดภัยได้ง่าย	

และมีประสิทธิภาพ	และสามารถที่จะปรับปรุงข้อมูลได้ง่าย

	 ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าว	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 2	 จึงได้จัดท�า

โครงการจัดท�าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 (Big	 Data)	 ขึ้น	 เพื่อจัดท�าฐานข้อมูล

สารสนเทศขนาดใหญ่	 Big	 Data	 ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 2	 ที่รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ

ที่จ�าเป็นและเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการศึกษา	 ข้อมูลนักเรียน	 ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา	 

ข้อมูลผลงานทางการศึกษา	 และนวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด	 เพื่อเป็นคลังข้อมูลในการบริหาร

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และใช้สืบค้นข้อมูล	 เรียกดูข้อมูล	 และเป็นเครื่องมือของผู้บริหารการศึกษาใช้ก�าหนด

ทิศทางขององค์กรในลักษณะ	 Real-time	 ได้ในเวลาเดียวกัน	 ส่งผลให้เกิดความรวดเร็วในการใช้ข้อมูล	 ลดต้นทุน

และเกิดความคุ้มค่าแก่ทางราชการ	 และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงเรียนในสังกัดที่มีหน้าที่

จัดท�าข้อมูลและสารสนเทศ	เพื่อให้มีความเข้าใจในการจัดท�าข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรที่มีหน้าที่จัดท าข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียน ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดท าข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนอย่างถูกต้อง 
 2.3 เพ่ือให้บุคลากรที่มีหน้าที่จัดท าข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียน ได้มีทักษะ สามารถจัดท า
ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 2.4 เพ่ือรายงานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
        3.1.1 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
         3.1.2 คณะท างานจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ Big Data จ านวน 10 คน  
   3.1.3 บุคลากรโรงเรียนในสังกัด จ านวนโรงเรียน 52 โรงเรียน ซึ่งจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนละ 2 คน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รวม 110 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
    3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (Big Data) เพ่ือใช้ในการบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ
ของผู้บริหารการศึกษา 
                 3.2.2 บุคลากรโรงเรียนที่มีหน้าที่การจัดท าข้อมูลและสารสนเทศ สามารถประสานงานกับ
บุคลากรอ่ืนของโรงเรียนที่เก่ียวข้องกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.2.3 บุคลากรโรงเรียนที่มีหน้าที่จัดท าข้อมูลและสารสนเทศ มีความเข้าใจในการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.2.4 บุคลากรโรงเรียนที่มีหน้าที่การจัดท าข้อมูลและสารสนเทศ สามารถจัดท าข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง และทันก าหนดเวลา 
 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
            4.1 ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือก าหนด
ประเภทของข้อมูล วิธีการจัดเก็บ เครื่องมือที่ใช้ ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งวิเคราะห์คู่มือโปรแกรม
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2562 และวางแผนจัดท าโครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2563 ให้กับโรงเรียนในสังกัด 

 4.2 ด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และจัดฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2563  
            4.3 ประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2563 
 
5.  สถานที่และระยะเวลา 
   สถานที ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 
  ระยะเวลา พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล (Data Management Center)  
ปีการศึกษา 2563  

    พ.ค. 63 
 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (110 คน X 35 บาท X 2 มื้อ) 

-  7,700 -  7,700  

-ค่าอาหารกลางวัน 
 (110 คน  X 120 บาท X 1 มื้อ) 

- 13,200 - 13,200  

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ - - 3,400 3,400  
รวม - 20,900 3,400 24,300  

กิจกรรมที่ 2 
การจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Big Data) 

    ก.ค. - ส.ค 
63 
 

ประชุมคณะท างานเตรียมด าเนินงาน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (10 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
  (10 คน  x 120 บาท x 1 มื้อ) 

 
- 
 
- 

  
700 

 
1,200 

 
- 
 
- 

  
700 

 
1,200 

 

จัดท าข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์รูปแบบ 
ตรวจสอบข้อมูล  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (10 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
  (10 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

 
 
- 
 
- 

  
 

700 
 

1,200 

 
 
- 
 
- 

  
 

700 
 

1,200 

 

ตรวจสอบข้อมูล น าเข้าฐานข้อมูล Big Data  
เข้าสู่ระบบ Website และแก้ไขปรับปรุง
ฐานข้อมูล Big Data และ website 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (10 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

 
 
 
- 

  
 
 

700 

 
 
 
- 

  
 

 
700 

 

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (10 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

- 1,200 - 1,200  

รวม - 5,700 - 5,700  
รวมทั้งสิ้น - 26,600 3400 30,000  

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
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7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- ร้อยละ 95 ของเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
สารสนเทศของทุกโรงเรียนในสังกัด สามารถ 
จัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)            
ปีการศึกษา 2563 ได้อย่างถูกต้องและ 
ทันก าหนดเวลา 

- ประเมินผล 

 

 

- แบบประเมินผล 

 

 

- ร้อยละ 100 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 

- การสังเกต 
- การบันทึกข้อมูลเข้าสู่
ระบบ 

- แบบตรวจผลงาน 
- แบบสอบถาม 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (Big Data) และบุคลากรของโรงเรียนที่มีหน้าที่จัดท าข้อมูลและสารสนเทศ สามารถจัดท าข้อมูลและ
สารสนเทศของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันก าหนดเวลาในการจัดส่งข้อมูล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศ 

 
9. เงื่อนไขของความส าเร็จ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ต้องมีเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดท าระบบฐานข้อมูลมาร่วมด าเนินการ และโรงเรียนมีข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน 
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โครงการ 17 พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ สพม.2      กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางอรรธนิศา เกิดมีทรัพย์ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้                
6 ยุทธศาสตร์ คือ 

  1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ   
พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งกลุ่มบริหารงานบุคคลมีภารกิจในการ
ด าเนินการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสังกัด อันได้แก่ การส่งเสริมให้บุคลากรมีและเลื่อน 
วิทยฐานะสูงขึ้น การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูเละบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จึงต้องด าเนินการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ มีระบบการพัฒนา           
มีศักยภาพและสมรรถนะสูงอย่างต่อเนื่อง 
2.วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือจัดท าข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู และต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา 
  2.2  เพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) และ  
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) 
  2.3  เพ่ือจัดท าข้อมูลอัตราก าลัง ปีการศึกษา 2563 
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  2.4  เพ่ือจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุ
ราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  2.5 เพ่ือด าเนินการจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคลากรในสังกัดให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 ทุกคน  
           3.2 เชิงคุณภาพ 
                3.2.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาศักยภาพของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืน       
              3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีการด าเนินงานที่มีความโปร่งใส ปลอดการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
  4.1 ขั้นการวางแผน (P) 
       4.1.1 ก าหนดปฏิทินการจัดท าโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพ่ือบริหารจัดการตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพ ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สู่การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
       4.1.2 ติดต่อประสานงานหน่วยงานและส่วนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
  4.2 การปฏิบัติ (D) 
        4.2.1 เขียนโครงการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
         4.2.2 จัดท าเอกสารตามโครงการใช้ประกอบการประชุมฯ เพื่อเชื่อมโยงสู่การจัดท าโครงการ/
กิจกรรม 
        4.2.3 จัดประชุมคณะกรรมการตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพ ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กิจกรรมที่ 1 - กิจกรรมที่ 7 
  4.3 การก ากับติดตาม (C)  
   4.3.1 ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรในสังกัดเพ่ือใช้เป็นฐานในการบริหารจัดการตามโครงการ 
        4.3.2 การตรวจสอบเพื่อให้ค าแนะน ากับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละงาน 
             4.3.3 ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
  4.4 การพัฒนาปรับปรุง (A)  

      4.4.1 จัดท ารายงานการประชุมทุกกิจกรรม   
       4.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการ 

 
5.  สถานที่และระยะเวลา 
    สถานที ่ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  
  ระยะเวลา ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 

 ผู้บริหาร	ครู	 และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	2	

ทุกคน
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)                          

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1  
ประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อมูลการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู สังกัด สพฐ. ประจ าปี 2563     

    ก.พ. - 
มี.ค. 63 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (32 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- 2,240 - 2,240  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (32 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

- 3,840 - 3,840  

- ค่าวัสดุ - - 1,000 1,000  
รวม - 6,080 1,000 7,080  

กิจกรรมที่ 2  
ประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อมูลการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 
ประจ าปี 2563     

    ส.ค. - ก.ย. 
63 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (25 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- 1,750 - 1,750  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (25 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

- 3,000 - 3,000  

- ค่าวัสดุ - - 270 270  
รวม - 4,750 270 5,020  

กิจกรรมที่ 3  
ประชุมคณะกรรมการ 
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) 

    มี.ค. - 
พ.ค. 63 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (200 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

- 7,000 - 7,000  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (30 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

- 3,600 - 3,600  

- ค่าวัสดุ - - 700 700  
รวม - 10,600 700 11,300  
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 4  
ประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) 

    ก.ย. 63 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (200 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

- 7,000 - 7,000  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (30 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

- 3,600 - 3,600  

- ค่าวัสดุ - - 700 700  
รวม - 10,600 700 11,300  

กิจกรรมที่ 5  
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลสภาพ
อัตราก าลัง ปีการศึกษา 2563 

    ส.ค. 63 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (105 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- 7,350 - 7,350  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (105 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

- 12,600 - 12,600  

- ค่าจัดท าเอกสารและวัสดุ - - 1,500 1,500  
รวม - 19,950 1,500 21,450  

กิจกรรมที่ 6  
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตรา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษาท่ีเกษียณอายุราชการ  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

    ก.ย. 63 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- 1,050 - 1,050  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (15 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

- 1,800 - 1,800  

- ค่าจัดท าเอกสารและวัสดุ - - 1,000 1,000  
รวม - 2,850 1,000 3,850  

รวมทั้งสิ้น - 54,830 5,170 60,000  
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
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7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ   
7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
มีการด าเนินการตามโครงการพัฒนาเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

- การตรวจสอบ 
- การสังเกต 

แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

เชิงคุณภาพ   
7.2 ร้อยละ 90 ของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม
และพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน 

- การตรวจสอบ 
- การสังเกต 

แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 8.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ได้รับการย้ายตามวัตถุประสงค์และเพ่ือความเหมาะสม 
 8.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) และ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
 8.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีข้อมูลสภาพอัตราก าลัง เพื่อการบริหารจัดการ 
 8.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีข้อมูลจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูที่ 
เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

9. เงื่อนไขของความส าเร็จ 
 9.1 คณะกรรมการในการประชุมตามกิจกรรมที่ 1 - 7 ต้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 9.2 ในการประชุมต้องมีข้อมูลเพียงพอต่อการพิจารณา 
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โครงการที่ 18               การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
                              เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
สนองกลยุทธ์ สพม.2      กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์เพชร และนายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์   
ระยะเวลาด าเนินการ       มิถุนายน - กันยายน 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

            จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา จ านวน 3 มาตรฐาน 21 ประเด็นพิจารณา ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ของผู้เรียน 1.1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1.2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการจัดการ  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ การเพ่ือสื่อสารและสร้าง       
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตามนโยบายการปฏิรูประบบการ
ประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษา แก่บุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความรู้
และความสามารถในการประเมินแนวใหม่ที่ชัดเจน นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการต่อยอดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของส านักส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีระบบการมีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  บริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ผู้เรียนมีคุณภาพ
เป็นไปตามเป้าหมายทางการศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 ผลการสังเคราะห์รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 พบว่าสถานศึกษาที่ส่งรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR)  ในเวลาที่ก าหนด โดยมีการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาพรวมระดับดีขึ้นไป จ านวน  52  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  และ
สามารถจ าแนกผลการประเมินได้ดังนี้ 

- ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  จ านวน 43  สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 82.69 
- ระดับคุณภาพดีเลิศ    จ านวน  9  สถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  17.31 
- ระดับคุณภาพดี    จ านวน  -  สถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ   0 
- ระดับคุณภาพปานกลาง  จ านวน  -  สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ   0 
- ระดับคุณภาพปรับปรุง  จ านวน  -  สถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ   0 

 จากผลการรายงานประจ าปีของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย   
1 ระดับ  มีการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และขยายผลไปสู่ผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาต่อไป รวมทั้งสนับสนุนให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วม



156 ; แผนปฏิบัติการ ประจ�าปี 2563

ประเมินคุณภาพภายในกับกับสถานศึกษาอ่ืน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษามีการด าเนินงานที่เป็นระบบ           
ข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนตามบทบาทภาระหน้าที่ของบุคลากรทุกคนทุกกลุ่มของ
สถานศึกษา รวมทั้งการจัดท าสารสนเทศจากการด าเนินงานที่รับผิดชอบเพ่ือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการ
ประเมินแนวใหม่ทั้งจากภายในสถานศึกษาเองและจากหน่วยงานภายนอก และจัดกิจกรรมสังเคราะห์รายงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ผลการประเมินตนเอง  
 จากเหตุผลข้างต้น กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงจัดโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้  

กิจกรรมที่ 1 “นิเทศติดตามเพ่ือส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และการนิเทศ
ออนไลน์” จัดประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามเพ่ือส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ
ระบบการนิเทศเพ่ือพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา นิเทศติดตามเพ่ือส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และการนิเทศออนไลน์  สรุปรายงานการนิเทศ น าผลไปปรับปรุงและพัฒนา  

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2” ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 104 คน 
ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทีเกี่ยวข้องจ านวน 16 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวนทั้งหมด 120 คน เพ่ือให้
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและยั่งยืน   
          กิจกรรมที่ 3 “หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการ
ประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด สพม.2 ประจ าปีงบประมาณ 2563” เพ่ือสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและเกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา การจัด
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

กิจกรรมที่ 4 “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกและส่งเสริมให้
ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฏกระทรวงฯ พ.ศ. 2561 
แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา” ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 50 คน 
ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจ านวน 10 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวนทั้งหมด 60 คน และจะมี
การนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้องรองรับการประเมินจาก สมศ.      
ที่ถูกต้อง สื่อสารและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment)  ให้กับสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมิน
คุณภาพ 

กิจกรรมที่ 5 “การประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะหรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ปการศึกษา 2563” ครูหัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษา จ านวน 52 คน  ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทีเกี่ยวข้อจ านวน 8  คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน
ทั้งหมด 60 คน สังเคราะห์รายงานเพ่ือให้ทราบถึงผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม          
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
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กิจกรรมที่ 6 “การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบเพ่ือรับรางวัล IQA  AWARDS  ประจ าปี  2563” 
เพ่ือท าให้เกิดการแข่งขันคุณภาพมุ่งพัฒนาเรื่องระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา สร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
เรื่องระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภาระหน้าที่ของบุคลากรทุกคน ทุกกลุ่มของสถานศึกษา จัดท า
สารสนเทศจากการด าเนินงานที่รับผิดชอบเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการประเมินแนวใหม่ทั้งจาก
ภายในสถานศึกษาเองและจากหน่วยงานภายนอก 
 จากเหตุผลข้างต้น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  จึงจัดโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยมีการนิเทศติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
สถานศึกษา (Professional Learning Community : PLC) ในเรื่องระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา       
สร้างความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภาระหน้าที่ ของบุคลากรทุกคน ทุก
กลุ่มของสถานศึกษา จัดท าสารสนเทศจากการด าเนินงานที่รับผิดชอบเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับ
การประเมินแนวใหม่ทั้งจากภายในสถานศึกษาเองและจากหน่วยงานภายนอก และจัดกิจกรรมสังเคราะห์
รายงานเพื่อให้ทราบถึงผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวมโดยมีครูเป็นทีมงาน เพ่ือประโยชน์ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพ่ือการวางรากฐานให้เป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด และเพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม  ให้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรต ิและรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปี 2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือระดับ สพฐ. 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 2.2 ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 2 สามารถขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพ
ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและมีความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอก 
 2.3 เพ่ือให้สถานศึกษามีการส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) พัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
           2.4 เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม ให้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปี 
2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือระดับ สพฐ. 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
         3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ทั้ง 52 แห่ง เข้าร่วม
กิจกรรมตามที่ก าหนด 
 
 
 

2.	วัตถุประสงค์
	 2.1	 เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งตามมาตรฐานการศึกษา	 ระดับ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
	 2.2	 ทุกโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	เขต	2	สามารถขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพ
ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา	 พ.ศ.	 2561	 ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ	ตรงตามค่าเป้าหมายที่ก�าหนดและมีความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอก
	 2.3	 เพื่อให้สถานศึกษามีการส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้	 (Knowledge	Management	 :	 KM)	
และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 (Professional	 Learning	 Community	 :	 PLC)	 พัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา	
	 2.4	 เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม	 ให้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัล	 IQA	 AWARD	 ประจ�าปี	
2562	ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับ	สพฐ.
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	 3.1.2	 สถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 2	 ทั้ง	 52	 แห่ง	 มีการ 

ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้	 (Knowledge	 Management:	 KM)	 และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง 

วิชาชีพ	 (Professional	Learning	Community:	PLC)	 เพื่อพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา

	 3.1.3	 สถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 2	 ทั้ง	 52	 แห่ง	 

ได้รายงานการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	2		ปีการศึกษา	2562	

	 3.1.4	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 จ�านวน	 52	 คน	 ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐาน 

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่	 และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศึกษา	พ.ศ.	2561		มีผลการประเมินตามกิจกรรมผ่านเกณฑ์ตามที่ก�าหนด	ร้อยละ	90

	 3.1.5	 สถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 2	ทั้ง	 52	 แห่ง	 มีระบบ

และกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยมเป็น

แหล่งศึกษาดูงานและเป็นที่ปรึกษาหรือวิทยากรแกนน�าด้านการประกันคุณภาพให้แก่สถานศึกษาอื่นๆ	ในสังกัด	

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ	และรับรางวัล	IQA	AWARDS	ประจ�าปี	2563	ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	

	 3.2	 เชิงคุณภาพ

	 3.2.1	 สถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 2	 มีระบบประกัน

คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง	ชัดเจนและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

	 3.2.2	 ทุกโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 2	 สามารถขับเคลื่อน 

งานประกันคุณภาพตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา	

พ.ศ.	 2561	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ตรงตามค่าเป้าหมายที่ก�าหนด	 และมีความพร้อมในการประเมินคุณภาพ

ภายนอก			

	 3.2.3	 สถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 2	 ทั้ง	 52	 แห่ง	 มีการ 

ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้	 (Knowledge	 Management:	 KM)	 และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 

(Professional	 Learning	 Community:	 PLC)	 เพื่อพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถานศึกษา	 ส่งผลต่อการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของทุกสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ	 

“ดีเลิศ”	ขึ้นไป

	 3.2.4	 สถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 2	 ทั้ง	 52	 แห่ง	 น�าผล

การสังเคราะห์์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	

เขต	 2	 ปีการศึกษา	 2562	 ไปพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง	 และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มีคุณภาพระดับคุณภาพ	ดีเลิศ	ขึ้นไป  

	 3.2.5	 โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 2	 มีคุณภาพอยู่ในระดับ

อย่างน้อย	“ดีเลิศ”	ขึ้นไป	และได้รับรางวัล	IQA	AWARDS	ระดับเขตพื้นที่	หรือระดับสพฐ.	

4.	กิจกรรม/ขั้นตอนการด�าเนินงาน

	 กิจกรรมที่	 1	 “นิเทศติดตามเพ่ือส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการนิเทศ

ออนไลน์”
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 ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรมท่ี  1 
           1)  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขั้นตอนและเชิญผู้เกี่ยวข้อง 
 2)  จัดประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามเพ่ือส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
และระบบการนิเทศเพ่ือพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 3) นิเทศติดตามเพ่ือส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และการนิเทศออนไลน์  
            4) สรุปรายงานการนิเทศ น าผลไปปรับปรุงและพัฒนา  
 5) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

 กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2” 

 ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรมท่ี 2.1 
           1)  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเชิญผู้เกี่ยวข้อง 
 2)  จัดประชุมคณะกรรมการการประชุมเตรียมงานการจัดโครงการ การเตรียมการจัดกิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2” 
 3) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

 4) สรุปรายงานน าผลไปปรับปรุงและพัฒนา 
  ขัน้ตอนการด าเนินงานกิจกรรมท่ี  2.2 
   1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเชิญผู้เกี่ยวข้องและด าเนินงานตามข้อสรุปของที่ประชุม 
   2) จัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2” 
   3) จัดท ารูปเล่มสรุปการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2” แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รายงานและเผยแพร่ลงเว็บไซต์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 
   4) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
            5) สรุปรายงานน าผลไปปรับปรุงและพัฒนา  
  กิจกรรมที่ 3 หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทาง                                        
การประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ส าหรบัผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563    
 ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรมท่ี 3.1 
           1)  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขั้นตอนและเชิญผู้เกี่ยวข้อง 
 2)  จัดประชุมคณะกรรมการการประชุมเตรียมงานการจัดโครงการ การเตรียมการจัดกิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนว
ทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ประจ าปีงบประมาณ 2563               
 3) สรุปรายงานน าผลไปปรับปรุงและพัฒนา  
 4) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

	 ขั้นตอนการด�าเนินงานกิจกรรมที่	3.1

											 1)	 จัดท�าค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขั้นตอนและเชิญผู้เกี่ยวข้อง

	 2)	 จัดประชุมคณะกรรมการการประชุมเตรียมงานการจัดโครงการ	 การเตรียมการจัดกิจกรรมการ

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ	 “หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทาง

การประเมินแนวใหม่	 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา	พ.ศ.	 2561	 ส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษา

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2	ประจ�าปีงบประมาณ	2563														

	 3)	 สรุปรายงานน�าผลไปปรับปรุงและพัฒนา	

	 4)	 ประเมินผลและสรุปผลการด�าเนินงาน
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		 ขั้นตอนการด�าเนินงานกิจกรรมที่	3.2
	 1)	 จัดท�าค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขั้นตอนและเชิญผู้เกี่ยวข้องและด�าเนินงานตามข้อสรุปของที่
ประชุม
	 2)	 จัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ	 “หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
รูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่	 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา	 พ.ศ.	 2561	 ส�าหรับ 
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 2	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2563”	 
โดยมีเนื้อหาจ�านวน	 5	 หน่วย	 รูปแบบการจัดอบรมฯ	 มีทั้งบรรยาย	 การศึกษากรณีศึกษา	 การศึกษาจาก	 power	
point	 คลิปวิดีโอ	 การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม	 การอภิปราย	 การน�าเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 มีการทดสอบ
ความรู้ก่อนและหลังอบรมฯ	ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	90				
	 3)	 จัดท�ารูปเล่มสรุปการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่	 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา	 พ.ศ.	 2561	
ส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 2	 ประจ�าปีงบประมาณ	
2563”	 แก่โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 2	 รายงานและเผยแพร่ลงเว็บไซต ์
ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2
	 4)	 สรุปรายงานน�าผลไปปรับปรุงและพัฒนา	
	 5)	 ประเมินผลและสรุปผลการด�าเนินงาน
	 กิจกรรมที่	 4	 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอก	 และส่งเสริม
ให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า	 ช่วยเหลือ	 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ							
พ.ศ.	2561		แก่โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2		
	 ขั้นตอนการด�าเนินงานกิจกรรมที่		4.1
											 1)	 จัดท�าค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเชิญผู้เกี่ยวข้อง
	 2)	 จัดประชุมคณะกรรมการการประชุมเตรียมงานการจัดโครงการ	 การเตรียมการจัดกิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ	 “หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนว 
ทางการประเมินแนวใหม่	 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา	 พ.ศ.	 2561	 ส�าหรับผู้บริหารสถาน
ศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2	ประจ�าปีงบประมาณ	2563	
	 3)	 ประเมินผลและสรุปผลการด�าเนินงาน
	 ขั้นตอนการด�าเนินงานกิจกรรมที่	4.2
	 1)	 จัดท�าค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้ันตอนและเชิญผู้เกี่ยวข้อง	 และด�าเนินงานตามข้อสรุปของที่
ประชุม
	 2)	 จัดประชุมคณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
ภาพการศึกษาเพื่อเตรียมรองรับการประเมินภายนอกสถานศึกษา	
	 3)	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภาพการศึกษาเพ่ือเตรียม
รองรับการประเมินภายนอกสถานศึกษา	
	 4)	 ประเมินผลและสรุปผลการด�าเนินงาน
	 5)	 สรุปรายงานน�าผลไปปรับปรุงและพัฒนา	
											 6)	 จัดท�ารูปเล่มสรุปการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภาพการศึกษา
เพื่อเตรียมรองรับการประเมินภายนอกสถานศึกษา	 รายงาน.	 และเผยแพร่ลงเว็บไซต์	 ของส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2
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  กิจกรรมที่ 5 “การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบเพื่อรับรางวัล IQA  AWARDS ประจ าปี 2563”  
 1) ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าการวางระบบคุณภาพ ระบบการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และการด าเนินการประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ ที่ก าหนดไว้ 
 2) เร่งรัดและก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายในของ       
ทุกสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 
           3) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเชิญผู้เกี่ยวข้อง และด าเนินงานตามข้อสรุปของที่ประชุม 
  4) การก าหนดเกณฑ์คัดกรองและและคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARDS ประจ าปี  
2563 
 5) การคัดกรองสถานศึกษาต้นแบบเพื่อรับรางวัล IQA AWARDS ประจ าปี  2563  
 6) คัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบคุณภาพและกลไกการขับเคลื่อนจนเป็นวัฒนธรรมของการท า งาน 
และมีผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  และสามารถเป็นแบบอย่างเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาเรียนรู้  ตามกิจกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา
ต้นแบบรางวัล IQA AWARDS ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าปี 2563 จ านวน 4 ระดับ แบ่งเป็นระดับของ
สถานศึกษาตามขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่พิเศษ 
  7)  สรุปผลการคัดกรองและคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบแจ้งสถานศึกษา  
           คุณสมบัติของสถานศึกษา(ที่ได้รับรางวัล) 
 สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARDS ประจ าปี  2563  ได้แก่ สถานศึกษาที่มีระบบและกลไก
การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพของสถานศึกษายอดเยี่ยม  ส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  มีพัฒนาการของผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติสูงขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 - 2562  มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกได้รับการ
รับรองมาตรฐานและมีระดับคุณภาพดีถึงดีมากทั้งรอบสอง และรอบสาม ได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาอ่ืน
ในสังกัด ให้เป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสามารถบริหารจัดการ
สถานศึกษาได้คุณภาพตามองค์ประกอบต่อไปนี้ 
 องค์ประกอบที่  1  การก าหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพ 
 องค์ประกอบที่  2 การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน 
 องค์ประกอบที่  3 การประเมินความส าเร็จตามมาตรฐาน 
 องค์ประกอบที่  4  การน าการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ 
 องค์ประกอบที่  5  การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพท่ีสะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

5. สถานที่และระยะเวลา 
 สถานที ่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  และโรงเรียนในสังกัด 
 ระยะเวลา   พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน 109,080 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันแปดสิบบาทถ้วน)   
           งบประมาณ สพม.2 จ านวน 60,000  บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) และ งบประมาณอ่ืน ๆ   
จ านวน 49,080 บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดสิบบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

โครงการ การพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   

     

กิจกรรมที่ 1 “ นิเทศติดตามเพ่ือส่งเสริมระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ 
การนิเทศออนไลน์ 

- - - - พ.ค 63 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง “การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

    พ.ค 63 

กิจกรรมที่ 2.1 การเตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม. 2”  

     

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (12 คน × 35 บาท × 2 มื้อ) 

- 840 - 840  

- ค่าอาหารกลางวัน    
  (12  คน × 120 บาท × 1 มื้อ) 

- 1,440 - 1,440  

รวม - 2,280 - 2,280  
กิจกรรมที่ 2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง “การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2”  

    พ.ค. 63 

- ค่าอาหารว่าง  
  (120 คน × 35 บาท × 2 มื้อ) 

- 8,400 - 8,400  

- ค่าอาหารกลางวัน    
  (120 คน × 120 บาท × 1 มื้อ) 

- 14,400 - 14,400  

- ค่าตอบแทนวิทยากร   
  (1 คน × 1,200 บาท × 3 ชม.) 

3,600 - - 3,600  

- ค่าถ่ายเอกสารและค่าเข้าเล่ม  - - 6,200 6,200  
- ค่ากระดาษเกียรติบัตร (10 บาท × 120 ใบ) - - 1,200 1,200  
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

- ค่าพาหนะ  - 2,000 - 2,000  
รวม 3,600 24,800  7,400 35,800  

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2.1 และ 2.2 3,600 27,080  7,400 38,080  
กิจกรรมที่ 3 หลักสูตรการพัฒนามาตรฐาน 
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบ 
แนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.2 
ประจ าปีงบประมาณ 2563        

     

กิจกรรมที่ 3.1 การเตรียมการอบรมหลักสูตร
การพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมิน
แนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ส าหรบัผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด สพม.2 ประจ าปี
งบประมาณ 2563        

    มิ.ย. 63 

- ค่าอาหารว่าง  
  (10 คน× 35 บาท × 2 มื้อ) 

- 700 - 700  

- ค่าอาหารกลางวัน    
  (10 คน × 120 บาท × 1 มื้อ) 

- 1,200 - 1,200  

รวม - 1,900 - 1,900  
กิจกรรมที่ 3.2 การประชุมหลักสูตรการพัฒนา
มาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตาม
รูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และ 
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2561 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด สพม.2 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

    มิ.ย. 63 

- ค่าอาหารว่าง  
  (60 คน× 35 บาท × 4 มื้อ) 

- 8,400 - 8,400  

- ค่าอาหารกลางวัน    
  (60 คน × 120 บาท × 2 มื้อ) 

- 14,400 - 14,400  

- ค่าตอบแทนวิทยากร   
  (1 คน × 1,200 บาท × 3 ชม.) 

3,600 - - 3,600  

- ค่าถ่ายเอกสารและค่าการเข้าเล่ม  - - 2,000 2,000  
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

- ค่ากระดาษเกียรติบัตร  
  (10 บาท × 60 ใบ) 

- - 600 600  

- ค่าพาหนะ  2,400 - 2,400  
รวม 3,600 25,200  2,600 31,400  

รวมทั้งสองกิจกรรม 3,600 27,100  2,600 33,300  
กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกและ
ส่งเสริมให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ  
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2561  
แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษา  

    มิ.ย. 63 

การเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียม
ความพร้อมการประเมินภายนอก และส่งเสริม
ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2561 แก่โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

    มิ.ย. 63 

- ค่าอาหารว่าง  
  (10 คน× 35 บาท × 2 มื้อ) 

- 700 - 700  

- ค่าอาหารกลางวัน    
  (10 คน × 120 บาท × 1 มื้อ) 

- 1,200 - 1,200  

รวม - 1,900 - 1,900  
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความ
พร้อมการประเมินภายนอก และส่งเสริมให้
ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ การพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2561 แก่โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

    ส.ค. 63 

- ค่าอาหารว่าง  
  (60 คน× 35 บาท × 2 มื้อ) 

- 4,200 - 4,200  

- ค่าอาหารกลางวัน    
  (60 คน × 120 บาท × 1 มื้อ) 

- 7,200 - 7,200  
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

- ค่าถ่ายเอกสารและค่าการเข้าเล่ม  - - 2,000 2,000  
- ค่าพาหนะ - 1,500 - 1,500  

รวม 3,600 12,900  2,000 18,500  
รวมทั้งสองกิจกรรม 3,600 14,800  2,000 20,400  

กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
สังเคราะหรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปการศึกษา 
2563    

    พ.ค. 63 

- ค่าอาหารว่าง  
  (60คน× 35 บาท × 2 มื้อ) 

- 4,200 - 4,200  

- ค่าอาหารกลางวัน    
  (60 คน × 120 บาท × 1 มื้อ) 

- 7,200 - 7,200  

- ค่าวัสดุ   - - 1,400 1,400  
- ค่าถ่ายเอกสารและค่าการเข้าเล่ม  - - 3,000 3,000  
- ค่าพาหนะ - 1,500 - 1,500  

รวม - 12,900  4,400 17,300  
กิจกรรมที่ 6 “การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ
เพ่ือรับรางวัล IQA  AWARDS ประจ าปี  
2563”  

- - - - รองบ 
ประมาณ 
สพฐ. 

รวมทั้งสิ้น  10,800 81,880 16,400 109,080  
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
กิจกรรมที่ 1 “นิเทศติดตามเพ่ือส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา และการนิเทศออนไลน์” 

  

- ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจนิเทศติดตามเพ่ือส่งเสริม
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ 
การนิเทศออนไลน์” 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง “การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2”  

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

-ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการเข้าประชุม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2”  

-ประเมิน 
ความพึงพอใจ 
- ทดสอบ 

- แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
- แบบทดสอบ 
 

- ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2” มีผลการประเมิน
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบงานะกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้คะแนน
อย่างน้อยร้อยละ 90 

-ประเมิน 
ความพึงพอใจ 
- ทดสอบ 
 

- แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
- แบบทดสอบ 
 

กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการ
พัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ
แนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด สพม.2 ประจ าปีงบประมาณ 2563”           

  

- ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจการเข้าร่วมการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมิน 
แนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2561 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.2 
ประจ าปีงบประมาณ 2563”    

- ประเมินความพึง
พอใจ 
- ทดสอบ 
 

- แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
- แบบทดสอบ 
 

 - ผู้เข้ารับการอบรมมีผลการประเมินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมิน 
แนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2561 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.2 
ประจ าปีงบประมาณ 2563” อย่างน้อยร้อยละ 90    

-ประเมินความพึง
พอใจ 
- ทดสอบ 
 

- แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
- แบบทดสอบ 
 

กิจกรรมที่ 4 “การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   
การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภาพการศึกษา 
เพ่ือเตรียมรองรับการประเมินภายนอกสถานศึกษา“ 

  

- ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจการเข้าร่วมการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
ภาพการศึกษาเพ่ือเตรียมรองรับการประเมินภายนอก
สถานศึกษา” 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
กิจกรรมที่ 5 “การประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2           
ปการศึกษา 2563” 

 
 
 
 

 
 
 
 

- ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจการเข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง  “การประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
ปการศึกษา 2563” 

-ประเมินความพึง
พอใจ 
- การประเมินคุณภาพ
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

-แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
- มาตรฐานการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 

- โรงเรียนในสังกัด สพม.2 น าผลการสังเคราะหรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปการศึกษา 2563    
ไปพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มี
มาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพการศึกษา 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป ร้อยละ 90  
ของจ านวนสถานศึกษาในสังกัด สพม. 2 

-ประเมินความพึง
พอใจ 
- การประเมินคุณภาพ
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

-แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
- มาตรฐานการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 

กิจกรรมที่ 6  “การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ 
เพ่ือรับรางวัล IQA  AWARDS ประจ าปี 2563”  
- โรงเรียนในสังกัดสพม.2 มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
เพ่ือรับรางวัล IQA  AWARDS ประจ าปี 2563 

ประเมินสถานศึกษา
เพ่ือรับรางวัล IQA  
AWARDS ประจ าปี  
2563 

แบบประเมิน
สถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัล IQA AWARDS 
ประจ าปี  2563 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           8.1 ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 2 สามารถขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพ
ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด มีคุณภาพอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีเลิศ” ขึ้นไป และมีความพร้อม
ในการประเมินคุณภาพภายนอก  
           8.2 ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีการส่งเสริมให้เกิดการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
 8.3. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนต่างๆ และพัฒนาระบบงานประกันภายใน
สถานศึกษาจนได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เช่น สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARDS ระดับ     
เขตพ้ืนที่ และระดับ สพฐ.  
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9. เงื่อนไขความส าเร็จ 
 9.1 โรงเรียนควรมีการด าเนินการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ 
ครู ผู้ปกครองและนักเรียน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิของสถานศึกษา โดยใช้แนวการด าเนินงานวงจรคุณภาพเดมมิ่ง 
(PDCA) 
 9.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด ต้องให้ความร่วมมือและน าความรู้ที่ได้รับไปขับเคลื่อน
ระบบงานประกันคุณภาพอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
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โครงการที่ 19 พัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สู่คุณภาพของผู้เรียนมี
ศักยภาพเป็นพลโลก 

สนองกลยุทธ์ สพม.2      กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวชามาศ  ดิษฐเจริญ และคณะ    
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม - กันยายน 2563  
 

1. หลักการและเหตุผล   
 ในปัจจุบันระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร   

ท าให้สังคมโลกมีการลื่นไหลระหว่างวัฒนธรรมมากขึ้น การเมืองแบบเสรีประชาธิปไตยเป็นที่ นิยม ยอมรับกัน 
ทั่วโลก ประเทศไทยจะมีความสัมพันธ์กับชุมชนโลกบนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมกัน จะมี
ความสามารถในการแข่งขันและร่วมมือกับประชาคมโลกได้ต่อเม่ือเรามีการปรับเปลี่ยน แนวทางการจัด
การศึกษา ให้สามารถพัฒนาคนและสังคมไทย ให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน มีคุณภาพสูง ขึ้น รู้จักเลือกที่จะรับ
กระแสของวัฒนธรรมต่างชาติ ปลูกจิตส านึกและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย รวมถึงการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ทันต่อสภาวการณ์โลก ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะผู้เรียนตามศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางการด าเนินโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลทั้งสิ้น 50 โรงเรียน และจะด าเนินการให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการทั้งหมด        
เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมกับโรงเรียนในแต่ละสหวิทยาเขต และบูรณาการกับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ  
บูรณาการ เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนสอนสาระวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ              
(IS : Independent Study) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ พัฒนาโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีระบบการพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครู 
และสถานศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล โดยให้สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนา
โรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีความมุ่งหวังและความคาดหมายหลัก ๆ คือ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นพลเมือง
ที่มีคุณภาพ อันหมายถึงเป็นคนดี เป็นคนเก่ง เป็นคนที่สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข บน
พ้ืนฐานของความเป็นไทย ภายใต้บริบท สังคมโลกใหม่ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในระดับสูงด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพ่ือการพ่ึงตนเองและเพ่ือสมรรถนะในการแข่งขันและโรงเรียน
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น สู่มาตรฐานสากล 

 จากการนิเทศติดตาม ของศึกษานิเทศก์ ในประเด็นของการด าเนินการและการน าหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากลร่วมกับหลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนปีการศึกษา 2561 นั้น พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล    
คือ 1) ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ 
IS1 IS2 และIS3 2) ครูผู้สอนมีความหลากหลายในสาขาวิชาที่เป็นผู้รับผิดชอบการสอนในรายวิชาการศึกษา
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ค้นคว้าองค์ความรู้ IS1 IS2 และ IS3 3) เอกสารแนวทางในการใช้ประกอบการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มี
อยู่ไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและการน าไปใช้ 4) การจัดหลักสูตรสถานศึกษาและโครงสร้างเวลาเรียน
ของแต่ละโรงเรียนมีความหลากหลายและแตกต่างในการบริหารจัดการรายวิชา 5) มีความคลาดเคลื่อนในการ
น าหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลร่วมกับหลักสูตรแกนกลางไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจากปัญหา
และประเด็นที่พบนั้น ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ดังนั้น เพ่ือพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
และการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ IS1 IS2 และIS3 ที่เป็นรายวิชาส าคัญของ
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และมีส่วนการพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาผู้เรียนให้มีความ
เป็นพลโลกได้ และต้องก าหนดให้เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม / กิจกรรมที่ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินตามที่ก าหนด 
ให้ครูผู้สอนที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเหล่านี้ ได้มีแนวทางในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ 
การออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง สามารถวิเคราะห์หลักการของโรงเรียนมาตรฐานสากลไปสู่การ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์นวัตกรรมส าหรับชีวิตประจ าวัน และ
ช่วยเหลือสังคมชุมชน ซึ่งเป็นทักษะส าคัญที่ต้องได้รับการส่งเสริมในศตวรรษที่ 21 เพ่ือส่งเสริมความเป็น      
พลโลกของโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้แก่ เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล   
ได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากสภาพปัญหาและความต้องการของครูผู้สอนและสถานศึกษา  
จึงได้มีการเสนอ โครงการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลเพ่ือส่งเสริม
ทักษะของผู้เรียนให้เป็นพลโลก โดยการจัดท าเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากลเพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนให้เป็นพลโลก การเผยแพร่เอกสารแนวทางให้กับโรงเรียน
มาตรฐานสากลในสังกัด และการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามแนวทางหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลร่วมกับหลักสูตรแกนกลาง อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งจะท า
ให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และรายวิชาการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ 
IS1 IS2 และ IS3 มีความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาตนเอง ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
และกระบวนการและส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่  21 ส่งเสริมความเป็นพลโลกของผู้เรียนซึ่งจะส่งผลของ
คุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ต่อไป 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริม

ทักษะของผู้เรียนให้เป็นพลโลก 
2.2 เพ่ือส่งเสริมครูผู้สอนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ IS1 IS2 และIS3 ให้สามารถ

ออกแบบและจัดการเรียนรู้เพ่ือทักษะของผู้เรียนให้เป็นพลโลก ที่เหมาะสมกับกิจกรรมและวัยของผู้เรียน 
 2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมทักษะของ

ผู้เรียนให้เป็นพลโลก 
 2.4 เพ่ือนิเทศ ติดาม ระบบคุณภาพของโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลในสังกัดบูรณาการบริบท

สถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

        3.11 ด้านปริมาณของโครงการ 
    1) โรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
    2) ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนรายวิชา IS ทุกโรงเรียนในสังกัด 
    3) ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

        3.12 ด้านปริมาณของกิจกรรม 
      3.1.2.1 กิจกรรมการจัดท าเอกสารแนวทาง 

    1) ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการน าเอกสารแนวทางที่จัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าองค์ความรู้ IS1 IS2 และIS3 เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21  

    2) ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการน าเอกสารแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ไปบูรณาการในการด าเนินการของโรงเรียน 

    3.1.2.2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
    1) ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนรายวิชา IS ทุกโรงเรียนในสังกัด     

มีความรู้ความเข้าใจสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของ
ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที ่21 เพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 100  

   2) ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการน าเอกสารแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ไปบูรณาการในการด าเนินการของโรงเรียน และยกระดับคุณภาพโรงเรียน 

    3.1.2.3 กิจกรรมนิเทศติดตาม  
   1) ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของ

ครูผู้สอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ IS1 IS2 และ IS3 มีความรู้ความเข้าใจสามารถออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 
21 เพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 100 ที่เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา และความต้องการของผู้เรียน  

   2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ 
และเป็นระบบ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาในปีต่อไป 

  3.2 ด้านคุณภาพ 
        1) ทุกโรงเรียนในสังกัด มีการน าเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการศึกษาค้นคว้า

องค์ความรู้ IS1 IS2 และIS3 เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ไปประกอบการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา และความ
ต้องการของผู้เรียน 
                  2) ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนรายวิชา 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ IS1 IS2 และIS3 เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีความรู้
ความเข้าใจสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของผู้เรียน    
เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที ่21 ที่เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา และความต้องการของผู้เรียน  

    3) ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตาม การบริหารงานระบบคุณภาพ ของโรงเรียนใน
โครงการมาตรฐานสากล ในสังกัด บูรณาการบริบทสถานศึกษา สู่มาตรฐานการศึกษา 

    4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศท่ีน่าเชื่อถือ และเป็น
ระบบ ที่เป็นเอกสารรายงานทางวิชาการ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาในปีต่อไป 
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4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 4.1 การวางแผน (P)  

 - ด าเนินการสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ในการด าเนินการปี 2562 เพ่ือวางแผนการด าเนินการ
โครงการ 

 - ศึกษานิเทศก์ และศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกันก าหนดขั้นตอนและวาง
แผนการด าเนินโครงการ 
 4.2 การปฏิบัติ (D)  
  - ประชุมเตรียมการด าเนินการตามแผนที่วางไว้  
  - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
  - ด าเนินการตามขั้นตอน แผนงาน ปฏิทินของโครงการที่ได้วางแผนไว้ 
 4.3 การก ากับติดตาม (C)  
  - นิเทศ ติดตาม การด าเนินการตามขั้นตอน แผนงาน ปฏิทินของโครงการ 

 - ด าเนินการโดยใช้กระบวนการ PLC (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) ในการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน  

  - ประเมินผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 
  - ประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ 
 4.4 การพัฒนาปรับปรุง (A)  
  - สรุปรายงานผลการด าเนินการโครงการ (AAR) และจัดท าสารสนเทศโครงการ 
  - สรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการโครงการ 
  - รายงานผล และเผยแพร่ผลการด าเนิน 
 

5. สถานที่และระยะเวลา 
   สถานที ่ โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 ระยะเวลา มกราคม - กันยายน 2563 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)  

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1  
การประชุมวางแผนการด าเนินงาน     เม.ย. 63 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) - 2,100 - 2,100 

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (26 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) - 3,600 - 3,600 

 

รวม - 5,700 - 5,700  
กิจกรรมที่ 2 การประชุมปฏิบัติการ     พ.ค. 63 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (120 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) - 8,400 - 8,400 
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (120 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) - 14,400 - 14,400  

- ค่าวิทยากร   
  (2 คน x 600 บาท x 12 ชม.) 14,400 - - 14,400  

รวม 14,400 22,800 - 37,200  
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม PLC     มิ.ย. – ก.ย.

63 - ค่าเดินทางในการนิเทศ ติดตาม PLC 
  (4 คน x 200 บาท x 2 ครั้ง x 11 ร.ร.) - 17,600 - 17,600 

รวม - 17,600 - 17,600  
กิจกรรมที่ 4  
การประชุมปฏิบัติการสรุปผล     ก.ย. 63 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) - 2,100 - 2,100 

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (30 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) - 3,600 - 3,600  

- ค่าวิทยากร 
  (2 คน x 600 บาท x 6 ชม.) 7,200 - - 7,200  

- ค่าวัสดุอุปกรณ์  - - 6,600 6,600  
รวม 7,200 5,700 6,600 19,500  

รวมทั้งสิ้น 21,600 51,800 6,600 80,000  
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
7.1 การน าเอกสารไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน - การนิเทศ ติดตาม - แบบรายงาน 

- แบบประเมิน 
- แบบสอบถาม 
- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต 

7.2 การจัดการเรียนการสอน รายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าองค์ความรู้ IS1 IS2 และIS3 

- การนิเทศ ติดตามประเมิน
การสอน  

7.3 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน - การประเมิน 
7.4 ประสิทธิภาพของ PLC - การประเมิน  

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 8.1 ครูผู้สอนมีเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชารายวิชาการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ IS1 
IS2 และIS3 เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 และความเป็นพลโลก 

 



174 ; แผนปฏิบัติการ ประจ�าปี 2563

 8.2 ครูผู้สอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ IS1 IS2 และ IS3 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และความเป็นพลโลก 

 8.3 ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ IS1 IS2 และ
IS3 เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และความเป็นพลโลก ที่เหมาะสมกับกิจกรรมและวัยของ
ผู้เรียน 

 8.4 โรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัด มีระบบคุณภาพของโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล  
ในสังกัดบูรณาการบริบทสถานศึกษา สู่มาตรฐานการศึกษา 

 8.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีแนวทาง วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชา
วิทยาการค านวณและออกแบบเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เหมาะสมกับวัยและ
ความต้องการของผู้เรียน 
 
 9. เงื่อนไขความส าเร็จ 

     9.1 ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการน าเอาเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชารายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าองค์ความรู้ IS1 IS2 และ IS3 เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และความเป็นพลโลก ไป
ประกอบในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

     9.2 ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ IS1 IS2 และ
IS3 เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษmuj 21 และความเป็นพลโลก ที่เหมาะสมกับกิจกรรมและวัยของ
ผู้เรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด 

     9.3 ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ IS1 IS2 และ 
IS3 เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่  21 และความเป็นพลโลก  

    9.4 โรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัด มีระบบคุณภาพตามแนวทางของโรงเรียนในโครงการ
มาตรฐานสากล ที่มีการบูรณาการบริบทสถานศึกษา สู่มาตรฐานการศึกษา 
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โครงการที่ 20     พัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.       นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสุพัชร์ชญา วิสูญ และคณะ  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2563 มีหลักการในการพัฒนา ข้อที่ 1 กล่าวว่า ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพใน
ทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลกรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษา     
ทุกระดับทุกประเภทและเป็นการศึกษาตลอดชีวิต และมีจุดเน้นในระดับมัธยมศึกษา ให้ต่อยอดระดับ
ประถมศึกษา ด้วยจุดเน้นดังนี้ 1) จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ 
(STEM) และภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 2) จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยง
สู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า เช่น ทักษะด้านกีฬาที่ สามารถไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็น
มัคคุเทศก์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวิสัยทัศน์ “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่
ยั่งยืน”และก าหนดพันธกิจ ไว้ดังนี้ 1) จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ     
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ
ความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มี
สมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 4) สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหล่ือมล้ า     
ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 5) พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 6) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) 7) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digtal Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ยังได้กล่าวถึง การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนจะต้องมีกระบวนการสู่ความส าเร็จในการพัฒนา                 
3 กระบวนการ คือกระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา          
ซึ่งกระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นภารกิจจ าเป็นต่อการจัดการศึกษาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากร
หลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน บุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน
การจัดการศึกษา จ าเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือช่วยเหลือ ชี้แนะและพัฒนา
งานให้ประสบผลส าเร็จ ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีจุดมุ่งหมายในการใช้กระบวนการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสมรรถนะต่างๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 
จากการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียนของ 
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ครูผู้สอน โดยการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ  
ประกันคณุภาพการศึกษา โดยมีนโยบายการนิเทศเต็มพิกัดหรือนิเทศ 360 องศา ที่เป็นการนิเทศอย่างรอบด้าน 
ตอบสนองประเด็นการนิเทศดังกล่าว ตามหลักการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาและนิเทศครอบคลุมบุคลากร           
ทุกคนของโรงเรียนทั้งผู้บริหาร และครูผู้สอน โดยใช้รูปแบบหรือวิธีการนิเทศทั้งแบบทางตรงที่เป็นการนิเทศที่
โรงเรียน ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีความตระหนักและเห็นความส าคัญจ าเป็นที่
ต้องด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ด้วยระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง ในปีการศึกษา 
2563 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา โดยการนิเทศเต็มพิกัด     
แบบ 360 องศา ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนมีการด าเนินการนิเทศภายในและครูทุกคนได้รับการนิเทศภายในจาก
เครือข่ายการนิเทศ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการนิเทศภายใน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
 2.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนด าเนินการจัดการนิเทศภายใน ด้วยรูปแบบเครือข่าย  
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและมีทักษะความสามารถที่
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการนิเทศภายในตามรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ
ภายใน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ เรียนได้ รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและมีทักษะ
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 2.4 เพ่ือสรุปและรายงานผลการด าเนินการนิเทศภายในตามรูปแบบเครือข่ายการนิเทศภายใน  
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและมีทักษะความสามารถที่
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
              3.1.2 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไป
ปฏิบัติได้ 
                 3.1.3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็น 
พหุวัฒนธรรม  
                 3.1.4 ร้อยละ 100 ของครูทุกคนได้รับการนิเทศภายใน เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งได้แก่ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ STEM Education การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการค านวณ และ
การจัดการเรียนรู้เชิงวิศวกรรม รวมทั้งให้ครูสามารถเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปรับเปลี่ยน
บทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
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              3.1.5 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีการด าเนินการนิเทศภายในอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพและสรุปจัดท ารายงานผลการนิเทศภายใน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
                 3.2.1  ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(3R8C) มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง     
มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและ
น าไปปฏิบัติได้  
   3.2.2  ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม   
                  3.2.3  ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้แก่ การจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ STEM Education การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้รายวิชาวิทยาการค านวณ และการจัดการเรียนรู้เชิงวิศวกรรม รวมทั้งให้ครูสามารถเป็นแบบอย่าง     
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปรับเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
              3.2.4 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
              3.2.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีรูปแบบเครือข่ายการนิเทศภายใน
สามารถด าเนินการนิเทศอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
สู่มาตรฐานการศึกษา 
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
  กิจกรรมที ่1  การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการนิเทศภายใน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและมีทักษะความสามารถท่ีสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 (P : Plan) 
  1) ศึกษา/ส ารวจ วิเคราะห์สภาพความต้องการจ าเป็นในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ดังนี้ 
    1.1) ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2563 และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
    1.2) ศึกษาเอกสารรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1 - 2  
ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
    1.3) ศึกษาวิเคราะห์แบบส ารวจสภาพการจัดการนิเทศภายในของโรงเรียนในสังกัด   
    1.4) จัดท าร่างแผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประเด็นการนิเทศ  
คู่มือ นิเทศ และรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศภายใน 
 2) ตรวจสอบคุณภาพแผนปฏิบัติการนิเทศ คู่มือนิเทศ รูปแบบการนิเทศภายใน และด าเนินการนิเทศ 
     2.1) ประชุมปฏิบัติการเสนอแผนปฏิบัติการนิเทศ คู่มือนิเทศ และรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ
ภายในต่อคณะศึกษานิเทศก์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ประเด็นการนิเทศและความตรงตาม
ยุทธศาสตร์ จุดเน้น นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
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  2.2) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการนิเทศ คู่มือนิเทศ และรูปแบบ
เครือข่ายการนิเทศภายใน (Focus Group) เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมอีกครั้ง 
  2.3) ปรับปรุงแก้ไข แผนปฏิบัติการนิเทศ คู่มือนิเทศ และรูปแบบเครือข่ายการนิเทศภายในตาม 
ที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ และน าเสนอต่อองค์คณะบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) อนุมัติการใช้
รูปแบบตามแผนปฏิบัติการนิเทศ 
  กิจกรรมที ่2  การส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนด าเนินการจัดการนิเทศภายใน ด้วยรูปแบบ
เครือข่าย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและมีทักษะ
ความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ (D : DO) 
 1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานนิเทศตามแผนปฏิบัติการนิเทศ และอบรมให้ความรู้แก่ครู
เครือข่ายผู้ที่จะรับผิดชอบเป็นผู้นิเทศภายในโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน (ผอ.หรือ รอง ผอ.), 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และผู้รับผิดชอบการนิเทศภายในโรงเรียน 
 2) ครูเครือข่ายด าเนินการนิเทศภายในตามรูปแบบ และเก็บข้อมูล 
  กิจกรรมที่ 3  การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการนิเทศภายในตามรูปแบบเครือข่าย 
การนิเทศภายใน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและมีทักษะ
ความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 (C : Check) 
 1) ศึกษานิเทศก์ ด าเนินการนิเทศ  ติดตามเครือข่ายครูหัวหน้างานผู้ด าเนินการนิเทศภายในของ
โรงเรียนแต่ละทุกโรงเรียน สหวิทยาเขต โดยใช้แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการนิเทศภายใน  
จ านวน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 2) คณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ด าเนินการนิเทศ 
ติดตาม ติดตามและประเมินผลภาพรวมรายสหวิทยาเขต ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  กิจกรรมที่ 4 การสรุปและรายงานผลการด าเนินการนิเทศภายในตามรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ
ภายใน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและมีทักษะ
ความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 (A : Action) 
 1) จัดประชุมครูเครือข่ายน าเสนอสรุปรายงานผลการนิเทศภายใน ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 และจัดประกวดคัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศการนิเทศภายใน (Best Practice)  
 2) ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) และคณะ
ศึกษานิเทศก์ น าเสนอผลการประเมินการด าเนินงานทั้งระบบและน ามาวิเคราะห์ปรับปรุงสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศภายใน 
5. สถานที่และระยะเวลา 
   สถานที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 
   ระยะเวลา   ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน 150,000  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนารูปแบบเครือข่ายการนิเทศ
ภายใน (Focus Gouge) และประชุม  
(ก.ต.ป.น.) 

    ต.ค.62 -
ก.ย.63 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  ( 20 คน x  35 บาท  x  2 มื้อ) 

- 1,400 - 1,400  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  ( 20 คน x 120 บาท  x  1 มื้อ) 

- 2,400 - 2,400  

- ค่าวัสดุ (จัดท าคู่มือนิเทศ)  
  เล่มละ 96 บาท x 30 เล่ม 

- - 2,880 2,880  

- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ๆ ละ  
  1,200 บาท ต่อ วัน 

6,000 - - 6,000  

- ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ   
 ก.ต.ป.น. ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 1 ปีการศึกษา 
 รวม 4 ครั้ง  
 คนละ 1,000 บาท จ านวน 8 คน  

 
 

32,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

32,000 

 

รวม 38,000 3,800 2,880 44,680  
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้
โรงเรียนในสังกัดด าเนินการนิเทศภายใน
(ประชุมชี้แจงคู่มือ) 

    ต.ค.62 -
ก.ย.63 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  ( 104 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- 7,280 - 7,280  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  ( 104 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

- 12,480 - 12,480  

- ค่าวิทยากร   
  (1,200 บาท x 6 ชั่วโมง) 

7,200 - - 7,200  

- ค่าวัสดุ (จัดท าเอกสารคู่มือการนิเทศภายใน  
  จ านวน 156 เล่ม ๆ ละ 100 บาท) 

- - 15,600 15,600  

รวม 7,200 19,760 15,600 42,560  
กิจกรรมที่ 3  
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา 

    ต.ค.62 -
ก.ย.63 

- ค่าพาหนะส าหรับศึกษานิเทศก์ 
  ( 14 คน x 500 บาท  x 3 ครั้ง) 

- 21,000 - 21,000  
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
- ค่าตอบแทนส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 11  
  คน ๆ ละ 1,000 บาทต่อครั้ง ภาคเรียนละ  
 1 ครั้ง รวม 2 ภาคเรียน 

22,000 - - 22,000  

รวม 22,000 21,000 - 43,000  
กิจกรรมที่ 4 ประชุมปฏิบัติการสรุปรายงาน
และประกวดคัดเลือก/น าเสนอผลงาน Best 
Practice กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน  

    ต.ค.62 -
ก.ย.63 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  ( 104 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- 7,280 - 7,280  

- ค่าอาหารกลางวัน 
  ( 104 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

- 12,480 - 12,480  

รวม - 19,760 - 19,760  
รวมทั้งสิ้น 67,200 64,320 18,480 150,000  

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 มีรูปแบบเครือข่าย 
การนิเทศภายใน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมาย 
ของหลักสูตรและมีทักษะความสามารถ 
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ 
ที่ 21 ที่มีประสิทธิภาพ 

ประเมินรูปแบบเครือข่ายการ
นิเทศโดยศึกษานิเทศก์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

แบบประเมิน 

7.2 โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดด าเนินการ
จัดการนิเทศภายใน ด้วยรูปแบบเครือข่าย
การนิเทศภายใน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรและมีทักษะความสามารถท่ี
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ  
ที่ 21  

ประเมินจ านวนผู้บริหารและครู 
หัวหน้างานที่เข้ารับฟังการ
ประชุมชี้แจงการใช้คู่มือนิเทศ
และรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ 

แบบประเมินรายงานการ
นิเทศ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
7.3 โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินการนิเทศ
ภายในตามรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ
ภายใน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรและมีทักษะความสามารถ 
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ 
ที่ 21 ทุกโรงเรียน 

-ก าหนดปฏิทินการนิเทศ 
-ศึกษานิเทศก์รายงานผลการ
นิเทศ ติดตามแต่ละครั้ง 

แบบประเมินรายงานการ
นิเทศ 

7.4 ครูในโรงเรียนสังกัดได้รับการนิเทศ
ภายในตามรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ
ภายใน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรและมีทักษะความสามารถท่ี
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 ทุกคน 

รายงานผลการด าเนินการนิเทศ
ภายใน ภาคเรียนละ 1 ครัง้ 

แบบประเมินรายงานการ
นิเทศ 

7.5 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีวิธีการ
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice)กระบวนการ
นิเทศภายใน  

ประกวดคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่
ดี (Best Practice)กระบวนการ
นิเทศภายใน 

-แบบประเมิน (Best 
Practice) 
- แบบประเมินผลการ 

7.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 มีรายงานผลการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดท าโครงการ
พัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ียั่งยืน 

รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการฯ 

รายงานฯ 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1.1 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
            8.1.2 ผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
            8.1.3 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  
            8.1.4 ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้แก่ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ STEM Education การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาการค านวณ และการจัดการเรียนรู้เชิงวิศวกรรม รวมทั้งให้ครูสามารถเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม 
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และจริยธรรม ปรับเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
            8.1.5 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
9. เงื่อนไขของความส าเร็จ 
 9.1 การส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับสถานศึกษา 
 9.2 การก าหนดให้การนิเทศภายในเป็นนโยบายหลักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 9.3 การวางแผนและการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามข้ันตอนอย่างเป็นระบบ 
 9.4 การท างานเป็นทีมท่ีรับฟังและให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
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โครงการที่ 21 ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
สนองกลยุทธ์ สพม.2      กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางยุพดี  ดีอินทร์ และคณะผู้ตรวจสอบภายใน  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน  2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล    
 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีภารกิจในการ ก ากับ ดูแล    
การด าเนินงานของสถานศึกษาให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ โดยปริมาณงานการก ากับดูแลในส่วนของ
สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 52 โรงเรียน มีจ านวนข้าราชการครูกว่า 7,000 คน และจ านวนนักเรียนกว่า  
121,000 คน ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีปริมาณสูงมากเมื่อเทียบกับจ านวนอัตราก าลังของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีความชัดเจนและมีการจัดระบบที่ดีในการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานการสอบทานการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ด้านการเงิน การบัญชีและการ
พัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย   
จึงได้จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพ่ือก าหนดกรอบในการปฏิบัติงานของ
หน่วยตรวจสอบภายใน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้แก่การด าเนินงานตรวจสอบการเบิก
จ่ายเงินตามระบบ GFMIS การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนความรู้ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ และผู้ตรวจสอบภายในของสถานศึกษาในสังกัด  รวมถึงการตรวจสอบพิเศษ   
ที่ได้รับการมอบหมายในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนต่าง  ๆ และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสถานศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล      
2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ของสถานศึกษาเป็นไป 
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 

2.2 เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือ 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  ให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการบริหารจัดการที่ดี  คุ้มคา่กับงบประมาณที่ใช้ไป 
  2.3 เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรับตรวจว่า
เพียงพอและเหมาะสม 

 2.4 เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
                สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ านวน 20 โรงเรียน   
(ตรวจปกติ 14 โรงเรียนและตรวจสอบพิเศษ  6 โรงเรียน) 
 3.2 เชิงคุณภาพ   
                 สถานศึกษา จ านวน 20 โรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบภายในด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ 
 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 4.1 จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 2563 
 4.2 ด าเนินการออกตรวจสถานศึกษาตามแผนและปฏิทินงานที่ก าหนด 
 4.3 สรุปรายงานการออกตรวจสถานศึกษาเป็นรายโรงและรายปี 
 4.4 น าข้อมูลที่ได้จากรายงานมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน 
 

5. สถานที่และระยะเวลา 
 สถานที ่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามปฏิทินงาน 
          ระยะเวลา      ตามท่ีก าหนดไว้ในปฏิทิน 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

การตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
- ค่าพาหนะ 

 
 
- 

 
 

40,000 

 
 
- 

 
 

40,000 

พ.ย. 62 - 
ส.ค. 63 

รวม - 40,000 - 40,000  
  

7.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

สถานศึกษาปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ แนวปฏิบัติ ค าสั่ง ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบเอกสารการเงิน บัญชี
และพัสดุของสถานศึกษา 

กระดาษท าการตรวจสอบ
ภายใน 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 เจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชีและการพัสดุของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
ตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ค าสั่ง ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง    
           8.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสถานศึกษาปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ   
แนวปฏิบัติ ค าสั่ง ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  ท าให้ประสิทธิภาพของการท างานสูงขึ้น 
 

9.  เงื่อนไขของความส าเร็จ 
           อัตราก าลังของผู้ตรวจสอบภายใน พอเพียง สอดคล้องกับปริมาณงานที่จะได้รับมอบหมาย 
ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 6
การบริหารแผนงานสู่การปฏิบัติส่วนที่ 6   
การบริหารแผนงานสู่การปฏิบัติ 

   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้น าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไปเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการ วางแผนด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงบประมาณ ติดตาม
ประเมินงาน ปรับปรุงแก้ไขและรายงาน ภายใต้การได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้ก าหนดเป็นแนวทางด าเนินงาน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและ
ภารกิจไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การบริหารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เป็นไปอย่างมีระบบ จึงก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  
 แนวทางการด าเนินงานและการบริหารงบประมาณ  
 1. งบประมาณในส่วนของงบประจ าส าหรับบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มอบหมายให้
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ให้เกิดประสิทธิภาพได้มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. งบประมาณส าหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มอบให้กลุ่ม/หน่วยใน
สังกัดบริหารจัดการงบประมาณ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมาย        
โดยผู้รับผิดชอบโครงการต้องบริหารงบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์
สูงสุด สอดคล้องกับ 6 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ของงบประมาณ และระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน และการคลัง 
 3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอ่ืนส าหรับบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละรายการ ให้บริหารจัดการให้สอดคล้องกับเงื่อนไข/          
แนวทางการบริหารงบประมาณ /แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยงานเจ้าของงบประมาณก าหนด        
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
 ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการงบประมาณแบบบูรณาการ โดยให้ผลการด าเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี       
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยเน้นความสอดคล้องตาม 6 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหลัก 
 2. บริหารจัดการแบบบูรณาการในรูปขององค์คณะบุคคล โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น ร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือขจัดปัญหา แก้ไขปัญหา ก าหนดความต้องการ 
จัดล าดับความส าคัญของความต้องการ ก าหนดวิธีการแนวทางการด าเนินงาน รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากร
ที่จะน าไปใช้ในการสนับสนุน และพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 นโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้ และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
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 4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การน านโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตามความก้าวหน้ารายไตรมาส การประเมินผลระยะครึ่งปี  
และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 5. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี             
สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6. หน่วยงานทุกระดับ ปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

          กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 1. ส่ือสารและประชาสัมพันธ์ทิศทางการบริหารจัดการองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์      
กลยุทธ์ และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้ และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง 
และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 3. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ
เพ่ือก าหนดแนวทางการบริหารจัดการแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4. บริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณตามที่ก าหนด 
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผล โดยติดตามความก้าวหน้าประจ าปี การประเมินผลระหว่างปี และ     
การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ   
 6. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีสู่สาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 การติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้วางแผนก าหนดแนวทางในการติดตามประเมินและ
รายงานผลการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 การติดตาม 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีระบบการติดตามในรูปของคณะกรรมการแบบมี
ส่วนร่วม ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการติดตามประเมินผลนิเทศการศึกษา (กตปน.) ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. การตรวจสอบภายใน เพื่อการติดตาม ตรวจสอบและให้ค าแนะน า 
 3. คณะกรรมการของสหวิทยาเขต และศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดตาม 
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตลอดทั้งนโยบายในการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4. คณะกรรมการที่แต่งตั้งเพ่ือการติดตามงานโครงการ/กิจกรรมโดยการเฉพาะกิจ 
 5. การตรวจสอบภายในของสถานศึกษาท้ังงานตรวจสอบภายใน งานประกันคุณภาพการศึกษา และ
ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 

(ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การศึกษา
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 การประเมินผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีระบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม โดยด าเนิน
กิจกรรมการติดตามตรวจสอบและการประเมินผลควบคู่กันไป แต่การประเมินผลได้จัดระบบเพ่ือแสดง
ผลส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม นโยบายที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดที่ครอบคลุม ด าเนินการประเมินและรายงานผลตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
 2. โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาก าหนดแนวทางประเมิน ดังนี้ 
     2.1 การประเมินโดยยึดหลักตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
                   เชิงปริมาณ  โดยก าหนดเกณฑ์เป็นปริมาณ จ านวน ร้อยละ 
                   เชิงคุณภาพ  โดยก าหนดเกณฑ์เป็น จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ Rubric 

  2.2 ประเมินและติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้แบบประเมินหรือแบบรายงานที่หน่วยงานเกี่ยวข้องก าหนดและการขับเคลื่อน
นโยบายและกลยุทธ์แบบต่อเนื่อง โดยใช้ระบบ Tracking System (4 Track : A1 - A4 หรือมากกว่า) ประเมิน
ในแต่ละ Track เป็นระดับขั้นตอน (Milestone) ตามที่หน่วยงานเกี่ยวข้องก าหนดแล้วประเมินกับเกณฑ์
คุณภาพที่ก าหนด 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานที่เป็นโครงการ/กิจกรรมรูปแบบอื่น ๆ เช่น การประเมินผลเป็นไป
ตามแนวทางที่หน่วยงานอ่ืน ๆ ก าหนด 

การรายงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีระบบการรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. ก าหนดปฏิทินการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานสอดคล้องกับแนวปฏิบัติและ 
ปฏิทินการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด เป็นรายไตรมาส ดังนี้ 
     ครั้งที่ 1 รอบ  6  เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)   ภายในวันที่ 15 เมษายน 2563  
      ครั้งที่ 2  รอบ  9  เดือน  (ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563)   ภายในวันที่  15 กรกฎาคม 2563  
     ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)  ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563  
 2. การรายงานผลการด าเนินงานตามภาระงานเป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพของโรงเรียนและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ก าหนด 
 3. การรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม รายงานผลตามแบบรายงานที่ก าหนด  
เมื่อด าเนินงานแล้วเสร็จภายใน 15 วัน 
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                                                    ภาคผนวก 
 
                    ก. กระบวนการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
                    ข. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
                    ค. ค าสั่งส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ 272 /2562 
                        เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
          ง.  หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                        การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

            จ.  หนังสือแจ้งอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 ฉ.  แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ก. 
กระบวนการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ ์

 

SWOT Analysis 
 จากการศึกษาสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2563 ได้อภิปรายสรุปตามกรอบของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโดยทั่วไป ทั้งปัจจัยภายนอก
ซึ่งเป็นโอกาส และอุปสรรค และปัจจัยภายในซึ่งเป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน รวมทั้งก าหนดค่าน้ าหนักของปัจจัย
ต่าง ๆ เพื่อน าไปวิเคราะห์สภาพบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งพบว่าโดยรวมอยู่
ในสภาวการณ์ “ป้องกัน หรือปรับปรุง (Cash Cows) ” มีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็งแต่ยังมีอุปสรรค
หรือข้อจ ากัดที่ส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กร ดังภาพที่แสดงลักษณะสถานะภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ตารางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ 
สภาพแวดล้อมภายใน (2S - 4M) 

โครงสร้าง (Structure) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

- เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งกลุ่ม   - กรอบอัตราก าลังไม่เอ้ือต่อความก้าวหน้าของ
บุคลากร 

- สพม.2 มีโครงสร้างสายบังคับบัญชาชัดเจน - โครงสร้างไม่สอดคล้องกับอัตราก าลังคน 
- แบ่งงานตามกรอบอัตราก าลังและมีค าสั่ง
มอบหมายงานที่ชัดเจน 

 

- สพม.2 มีช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย  
ผลลัพธ์ และระบบบริการ (Service) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
- สพม.2 มีความพร้อมในการให้บริการกับโรงเรียน
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป 

- การให้บริการด้านคัดส าเนา กพ.7 และ เอกสาร 
อ่ืน ๆ กับผู้รับบริการ ไม่มีบริการเพียงพอ  
(one stop service) 

- การบริการของแต่ละกลุ่มใน สพม.2 มีความ
สะดวก รวดเร็ว 

- ผู้รับบริการของ สพม.2 มีจ านวนมาก เช่น ครู 
ผู้ปกครอง 

- ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ - ภารกิจงานไม่สอดคล้องกลุ่มงาน  
บุคลากร (Man) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
- บุคลากรใน สพม.2 มีความรู้ เจตคติท่ีดีต่อการ
ท างาน 

- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

- บุคลากรใน สพม.2 มีความรู้ในด้านระเบียบ  
แนวปฏิบัติ และทักษะในการปฏิบัติงาน 

- ปริมาณงานที่ปฏิบัติของแต่ละกลุ่มมีจ านวนมาก 
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บุคลากร (Man) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

- บุคลากรใน สพม.2 ท างานเป็นทีม - บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน 
  - บุคลากรใหม่ อาจไม่เข้าใจในภารกิจของงานและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ท าให้ต้องใช้เวลาในการศึกษา
เพ่ิมเติม 

การเงิน (Money) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

 - มีแหล่งงบประมาณชัดเจนจาก สพฐ.  - งบประมาณส่วนใหญ่ของ สพม.2 ใช้ในด้านการ
บริหารจัดหาบุคลากรอัตราจ้างมาช่วยในการ
ปฏิบัติงาน 

- ใช้งบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ 

- งบประมาณท่ีได้รับจาก สพฐ.ไม่เพียงพอ และแต่ละ
ปีได้รับงบประมาณไม่เท่ากัน  

วัสดุและอุปกรณ์ (Material) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

- มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เพียงพอ - สถานที่คับแคบไม่เพียงพอใจการจัดเก็บเอกสาร      
และอ่ืน ๆ 

- สพม. 2 มีค าสั่งเวรรักษาความปลอดภัยเป็นประจ า
ทุกเดือน ทั้งกลางวัน - กลางคืน 

- สพม.2 ไม่มีที่ตั้งเป็นของตนเอง ท าให้ไม่สามารถ
ขยับขยายได้ 

 - สพม.2 ไม่มีระบบการเตือนอัคคีภัย 
 - สพม.2 ไม่มีการซักซ้อมระบบรักษาความปลอดภัย 

และระบบการหนีไฟ 
การบริหารจัดการ (Management) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
- มีระบบบริหารชัดเจน (ผอ.กลุ่มก ากับดูแล) -ไม่มีการรวบรวมระเบียบให้ชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
- ด าเนินการตามสายการบังคับบัญชา  
- มีข้ันตอน กระบวนการ การบริหารจัดการ  
- มีการท างานเป็นทีม มีทักษะในการปฏิบัติงาน  
- ยึดระเบียบเป็นหลักในการบริหารจัดการ  
- มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
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สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 
ด้านสังคม และวัฒนธรรม (Socio - Cultural) 

โอกาส อุปสรรค 
- เป็นสังคมเมือง มีความพร้อม - การจราจรติดขัด 
- ที่ตั้งอยู่ใน กทม. สามารถประสานกับหน่วยงาน
ส่วนกลางได้สะดวก 

- เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสังคม ท าให้เกิดความ
มั่นใจสูง ไม่ยอมรับกติกา กฎ ระเบียบต่างๆ ส่งผลให้
เกิดการร้องเรียนเป็นจ านวนมาก 

- สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอื่น ๆ ได้ง่าย - มีการโยกย้ายของบุคลากร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
กลับภูมิล าเนา มีผลต่อการจัดการเรียน 

- มีการท า MOU กับหน่วยงานภายนอก - เขตการปกครองของ กทม. กว้าง จึงท าให้ดูแลไม่
ทั่วถึง 

 - ไม่สามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งของแต่ละวัฒนธรรม 
ภาษา ศาสนา 

 - อัตราการเกิดลดลง ท าให้ประชากรวัยเรียนลดลง  
ด้านเทคโนโลยี (Technology) 

โอกาส อุปสรรค 
- เข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียน
การสอน 

- สื่อ โซเชียล ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไม่มีการ
กลั่นกรองข่าวสารที่ชัดเจน 

- สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย - นักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อ ข้อมูล ได้ง่ายเกินไป เช่น 
สื่อลามก อนาจาร 

- มีสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีต่างๆ  
ด้านเศรษฐกิจ (Economics) 

โอกาส อุปสรรค 
-ความหลากหลายด้านอาชีพ ท าให้มีเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

-ค่าครองชีพสูง 

-เป็นสังคมเมือง ที่มีความพร้อมในด้านสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม  

-ค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) 
โอกาส อุปสรรค 

-มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน
ชัดเจน รองรับในการปฏิบัติงาน 

- นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การบริหาร 
เกิดความล่าช้า 

 - ขาดการกระจายอ านาจ 
 - กฎ ระเบียบบางอย่าง ท าให้ซ้ าซ้อนทางภารกิจ 

ระหว่างหน่วยงาน 
 - การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางการเมืองส่งผลกระทบ

ต่อการบริหารจัดการ 
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 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า
สภาพแวดล้อมภายใน ปัจจัยที่เด่นชัดที่สุด คือ การบริหารจัดการ (Management) โดยมีจุดแข็งในเรื่องมี    
การบริหารชัดเจน (ผอ.กลุ่มก ากับดูแล) ด าเนินการตามสายการบังคับบัญชา มีข้ันตอน กระบวนการการบริหาร
จัดการ มีการท างานเป็นทีม มีทักษะในการปฏิบัติงาน ยึดระเบียบเป็นหลักในการบริหารจัดการและ            
มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ แต่ในขณะเดียวกันก็มีจุดอ่อนในเรื่องของบุคลากรไม่เพียงพอต่อ        
การปฏิบัติงาน ปริมาณงานที่ปฏิบัติของแต่ละกลุ่มมีจ านวนมาก บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน
และในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่สถานที่คับแคบไม่เพียงพอในการจัดเก็บเอกสาร ส านักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษาไม่มีที่ตั้งเป็นของตนเอง ท าให้ไม่สามารถขยับขยายได้ รวมทั้งไม่มีระบบการเตือนอัคคีภัยและไม่มี   
การซักซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยและระบบการหนี้ไฟ  ในส่วนของสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า ปัจจัย
ที่เด่นที่สุดคือด้านเทคโนโลยี คือมีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน     
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีสิ่ งที่อ านวย
ความสะดวก เทคโนโลยีต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมภายนอกที่เข้ามาเป็นอุปสรรคหรือข้อจ ากัด
ได้แก่ด้านการเมืองและกฎหมาย ได้แก่ นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การบริหารเกิดความล่าช้า     
ขาดการกระจายอ านาจ กฎระเบียบบางอย่างท าให้ซ้ าซ้อนทางภารกิจระหว่างหน่วยงาน และการเปลี่ยนแปลง
สภาวะทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ 
 ซึ่งจากการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือก าหนด
ทิศทางในการพัฒนาองค์กร สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยู่ในทิศทางของ Cash Cows ซึ่งแปลความได้ว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 มีสมรรถนะภายในที่เข้มแข็งแต่ยังมีอุปสรรคหรือข้อจ ากัดที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน กลยุทธ์
ที่ควรน ามาใช้ คือ กลยุทธ์การป้องกัน (Defensive) โดยน าจุดแข็งมาใช้สู้กับอุปสรรคหรือน าจุดแข็งไปใช้ในการ
คว้าโอกาสอ่ืน ๆ เพื่อรอโอกาสที่เหมาะสมในการด าเนินกิจการให้เจริญเติบโตต่อไปเมื่อมีโอกาส 

STARS Question Marks
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กรา แสดงผลการประเมินสภาพแวดล้อมของ สพม.2 
บนแกนความสัมพันธ์ของ  SWOT
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การทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดค่าน้ าหนักปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาและได้วิเคราะห์บริบทด้วย
เทคนิค SWOT จัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ตามแนวคิดของ Mc Kensey เพ่ือสรุป จุดอ่อน     
จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคและได้ค้นพบตนเองแล้ว จึงท าการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ      
กลยุทธ์โดยยึดแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2560 - 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 เป็นหลักและนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ประกอบการพิจารณาเพ่ือความสอดคล้องในการขับเคลื่อนนโยบายที่ก าหนด อันจะสอดคล้องและ
สนองตอบต่อนโยบายแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งผลการพิจารณาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนของคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีมติทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ค าขวัญและวัฒนธรรมองค์การของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ดังตารางต่อไปนี้  
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิสัยทัศน ์
        “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
 

วิสัยทัศน ์
“ เป็นองค์กรส่งเสริมการจัดการศกึษาและพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ อย่างมคีุณภาพและยั่งยืน ” 

พันธกิจ 
1.จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
2.พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรยีนให้มีสมรรถนะ 
ตามหลักสูตรและคณุลักษณะในศตวรรษที่ 21  
4.สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียน
ทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
5.พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให ้
เป็นมืออาชีพ 
6.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) 
7.ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษา 
ทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู ่Thailand 4.0 
 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษา เสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม  
เพื่อความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการ 
เพื่อสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
 3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มสีมรรถนะตามหลักสูตร 
และคณุลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า  
ให้ผู้เรียนทุกคนไดร้ับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
และเท่าเทียม 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) 
 7. พัฒนาระบบบริหารและการจดัการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) อย่างเหมาะสม 
เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าประสงค์ 
1.ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจรติ มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  
มีวินัย รักษาศีลธรรม 
2.ผู้เรียนทีม่ีความสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
3.ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์
นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสตูร  
และคณุลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่
เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเป็นพลเมือง  
พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู ่
การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
4.ผู้เรียนทีม่ีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติ
พันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุม่ทีอ่ยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทัว่ถึง เท่าเทียม และ 
มีคุณภาพ 
5.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่ง
การเรยีนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6.สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) และสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7.ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน 
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มกีารก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคณุภาพการศึกษา 
 
 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ และมีจิตสาธารณะ  
2. ผู้เรียนที่มคีวามสามารถทางวิชาการและไดร้ับการ 
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
3. ผู้เรียน เป็นบคุคลแห่งการเรยีนรู้ คิดรเิริ่มและสร้างสรรค์
นวัตกรรม มีทักษะและสมรรถนะตามหลักสูตรและ
คุณลักษณะของผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21  
4. ผู้เรียนไดร้ับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคล 
แห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปา้หมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) และสร้างเสริมคณุภาพชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีสมดลุ 
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ตดิตาม
ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  
โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและงานวิจัยในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา รวมถึงการรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นโยบาย 
1.ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ 
และของชาต ิ
2.ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิม่ความสามารถในการ 
แข่งขันของประเทศ 
3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์
4.ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ มมีาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
5.ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 
6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดั
การศึกษา 
 

กลยุทธ ์
1. ส่งเสรมิการจดัการศึกษาด้านคณุธรรม จริยธรรม 
เพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
(Digital Technology) เพื่อเพ่ิมความสามารถ 
การแข่งขันในระดับนานาชาต ิ
 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
 4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณุภาพ 
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาด้วยการ
บริหารจดัการร่วมกันระหว่างส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 และสถานศึกษา 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
จุดเน้น 
1. การยกระดับคุณภาพผูเ้รียนใหเ้ต็มตามศักยภาพ 
 2. การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนให้ได้
มาตรฐาน 
 3. การส่งเสรมิการจัดการศึกษาของสถานศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ“ 
โรงเรียนนา่อยู่  นักเรียนอยากรู้ ครูอยากสอน ” 
4. บริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานท้ังระบบ 
ค าขวัญ 
“ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
เป็นองค์กรชั้นน า คุณธรรมเป็นเลศิ ” 
วัฒนธรรมองค์กร 
“ เคารพกติกา พัฒนางาน ประสานประโยชน์ ”  
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ที่  272 / 2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

------------------------------------------------------------------ 
 ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีภารกิจในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามภารกิจให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดังนั้นเพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่แนะน า ให้ค าปรึกษา และร่วมวิเคราะห์ SWOT และทบทวนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และจุดเน้น การหลอมโครงการ/กิจกรรม การกลั่นกรองงบประมาณและจัดท ารายละเอียด
โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ประกอบด้วย 
   1.1 นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่  ประธานกรรมการ 
      การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
   1.2 นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ รองประธานกรรมการ 
      การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
   1.3 นายชนะ สุ่มมาตย์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ รองประธานกรรมการ 
      การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
   1.4 นายวิสิทธิ์ ใจเถิง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา  กรรมการ 
      (สิงห์ สิงหเสนี) 
   1.5 นายประสงค์ สุบรรณพงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรรมการ 
      พัฒนาการ 
   1.6 นายประวัติ สุทธิประภา  ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา  กรรมการ 
   1.7 นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  กรรมการ 
      และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   1.8 นางยุพดี ดีอินทร์   ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
   1.9 นางสาวปราณี มงกุฎทอง  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  กรรมการ 
 

                                                                                                        / 1.10 นางสาวนันชรัตน์... 
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 1.10 นางสาวนันชรัตน์ เอ่ียมวรชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม กรรมการ 
      การจัดการศึกษา 

 1.11 นางอรรธนิศา เกิดมีทรัพย์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร กรรมการ 
      งานบุคคล 
  1.12 นายสรายุทธ์ แก้วสลับนิล  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม กรรมการ 
         การศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศ 
      และการสื่อสาร 
  1.13 นางสุจิตรา อรุณสวัสดิ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครู กรรมการ 
      และบุคลากรทางการศึกษา 
  1.14 นางสาวฐาปนีย์ ทองเกิด  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย กรรมการ 
       และคดี    
  1.15 นางรอมะ เพ็งสะและ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กรรมการ 
  1.16 นางพิชญ์มณฑน์ ลีก าเนิดไทย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  1.17 นางสาวมาเรียม ซอหมัด   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  1.18 นางสุพัชร์ชญา วิสูญ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  1.19 นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์เพชร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  1.20 นายนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  1.21 นางสาวภัททิยา สุปินะ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   กรรมการ 
  1.22 นายพลพิพัฒน์ วัฒนเศรษฐานุกูล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   กรรมการ 
  1.23 นางสาวณัฐสินี ภาณุศานต์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   กรรมการ 
  1.24 นางสาวศุภิสรา เสือทอง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   กรรมการ 
  1.25 นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   กรรมการ 
  1.26 นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
  1.27 นายเขมมชาติ วัฒนโสภณ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ   กรรมการและ 
       กลุ่มนโยบายและแผน   เลขานุการ  
   1.28 นางอัญชลี เจริญสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    กรรมการและ 
                                     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 1.29 นางสาวนันทนา ภพพินิจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    กรรมการและ 
                                    ผู้ช่วยเลขานุการ 

  1.30 นางเกษแก้ว ชื่นรุ่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 

/2.คณะกรรมการ... 
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    2. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าทีจ่ัดเตรียมการประชุม จัดท าเอกสารประกอบการประชุม การต้อนรับและ  
อ านวยความสะดวกผู้เข้าอบรมและวิทยากร จัดประชุม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดพิมพ์ต้นฉบับ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จัดส่งโรงพิมพ์ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
    2.1 นายชนะ สุ่มมาตย์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ ประธานกรรมการ 
      การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
      2.2 นายเขมมชาติ วัฒนโสภณ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ   กรรมการ  

      กลุ่มนโยบายและแผน 
   2.3 นางอัญชลี เจริญสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
   2.4 นางเกษแก้ว ชื่นรุ่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
   2.5 นางขวัญเรือน โคกเสือ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  กรรมการ 
   2.6 นางสาวชนัตพร ปลื้มปัญญา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  กรรมการ 
   2.7 นางสาวนันทนา ภพพินิจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและ 
          เลขานุการ 

     2.8 นางสาวปิยะวรรณ มีเจริญ  เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราจ้าง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 3.คณะกรรมการวิพากษ์แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีหน้าที่วิพากษ์โครงการ/กิจกรรม
และงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
    3.1 นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่  ประธานกรรมการ 
      การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
   3.2 นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ รองประธานกรรมการ 
      การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
   3.3 นายชนะ สุ่มมาตย์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ รองประธานกรรมการ 
      การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
   3.4 ประธานสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต      กรรมการ 
   3.5 นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  กรรมการ 
      และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   3.6 นางยุพดี ดีอินทร์   ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
   3.7 นางสาวปราณี มงกุฎทอง  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  กรรมการ 
   3.8 นางสาวนันชรัตน์ เอ่ียมวรชัย  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม กรรมการ 
      การจัดการศึกษา 
   3.9 นางอรรธนิศา เกิดมีทรัพย์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร กรรมการ 
      งานบุคคล 
 
 

            / 3.10 นายสรายุทธ์... 
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 3.10 นายสรายุทธ์ แก้วสลับนิล  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม กรรมการ 
         การศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศ 
      และการสื่อสาร 
  3.11 นางสุจิตรา อรุณสวัสดิ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครู กรรมการ 
      และบุคลากรทางการศึกษา 
  3.12 นางสาวฐาปนีย์ ทองเกิด  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย กรรมการ 
       และคดี    
 3.13 นางรอมะ เพ็งสะและ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กรรมการ 
 3.14 นายเขมมชาติ วัฒนโสภณ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ   กรรมการและ 
       กลุ่มนโยบายและแผน   เลขานุการ  
  3.15 นางอัญชลี เจริญสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    กรรมการและ 
                                     ผู้ช่วยเลขานุการ 

  3.16 นางสาวนันทนา ภพพินิจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    กรรมการและ 
                                    ผู้ช่วยเลขานุการ 

  3.17 นางเกษแก้ว ชื่นรุ่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

4.คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ มีหน้าที่บริหารจัดการงบประมาณ จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบ 

การประชุมและตรวจเอกสารหลักฐานการเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย 

    4.1 นางรอมะ เพ็งสะและ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส ประธานกรรมการ 
   4.2 นางจีรานันท์ วรรณศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กรรมการ 
   4.3 นางสมจิตร สืบอินทร์  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กรรมการ 
   4.4 นางสาวภูษา จัดพล   เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  กรรมการและ 
              เลขานุการ 
   4.5 นางสาวเสาวลักษณ์ แก้ววิลัย เจ้าหน้าที่พัสดุ อัตราจ้าง   กรรมการและ 

          ผู้ช่วยเลขานุการ 
5.คณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาและจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีต่อไป  
ประกอบด้วย 

  5.1 นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่  ประธานกรรมการ 
      การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
   5.2 นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ รองประธานกรรมการ 
      การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 
 

                / 5.3 นายชนะ... 
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   5.3 นายชนะ สุ่มมาตย์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ รองประธานกรรมการ 
      การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
   5.4 นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  กรรมการ 
      และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   5.5 นางยุพดี ดีอินทร์   ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
   5.6 นางสาวปราณี มงกุฎทอง  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  กรรมการ 
   5.7 นางสาวนันชรัตน์ เอ่ียมวรชัย  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม กรรมการ 
      การจัดการศึกษา 
   5.8 นางอรรธนิศา เกิดมีทรัพย์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร กรรมการ 
      งานบุคคล 
 5.9 นายสรายุทธ์ แก้วสลับนิล  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม กรรมการ 
         การศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศ 
      และการสื่อสาร   
   5.10 นางสุจิตรา อรุณสวัสดิ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครู กรรมการ 
      และบุคลากรทางการศึกษา 
   5.11 นางสาวฐาปนีย์ ทองเกิด  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย กรรมการ 
       และคดี    
 5.12 นางรอมะ เพ็งสะและ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กรรมการ 
 5.13 นายเขมมชาติ วัฒนโสภณ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ   กรรมการและ 
       กลุ่มนโยบายและแผน   เลขานุการ 
 5.14 นางอัญชลี เจริญสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    กรรมการและ 
                                     ผู้ช่วยเลขานุการ 

  5.15 นางสาวนันทนา ภพพินิจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    กรรมการและ 
                                    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 5.16 นางเกษแก้ว ชื่นรุ่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยและ
ประสบผลส าเร็จด้วยดี หากมีปัญหาหรืออุปสรรคอันใดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้รายงานประธานกรรมการ
อ านวยการทราบทันที 

           ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
                 สั่ง ณ วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2562 
  
     
 

                     (นางสาวรัตติมา  พานิชอนุรักษ์) 
                        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มนโยบายและแผน  ต่อ 113, 114 
ที ่     วันที่   29  มกราคม  2563    
เรื่อง  อนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        มัธยมศึกษา เขต 2  
เรียน  รอง ผอ.สพม.2, ผอ.กลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง 
 

 ตามที่ คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมกราคม 2563 จนเสร็จสมบูรณ์
เรียบร้อยแล้ว นั้น 
 บัดนี้ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 แล้ว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 
และอนุมัติให้จัดพิมพ์และอนุญาตให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ สพม. 2  เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน รายละเอียดตามหนังสือฯ ดังแนบ 
   ในการนี้ ขอให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 ที่ 272/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมโครงการใน
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในแบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 

 
 

         (นายสุชาติ กลัดสุข) 
  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
1. โครงการที.่..............ชื่อโครงการ……………………………………………………………………....................................................... 
2. สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที ่……………………………………………………….................................................................... 
   จุดเน้น ............................................................................................................................. .............................................. 
3. กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………………………………................ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ .........………………………………………………………………................................................................... 
5. วัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการ ………………………………………....................................................................................... .........         
6. แหล่งงบประมาณ     งบพัฒนา สพม.2        งบจาก สพฐ.        งบอ่ืน ๆ ……………………………………. 
  ผลการเบิกจ่าย 
  งบประมาณทั้งหมด   
  จ านวน .............................บาท 

 
 เบิกจ่ายแล้ว 
จ านวน ............................บาท 

 
 คงเหลือ 
จ านวน ........................บาท 

 
7. วัตถุประสงค์  
วัตถุประสงค์ (ตามโครงการ/กิจกรรมย่อย)  
 .…………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………….……….. 
 …………………………………………………………….……………….. 
 …………………………………………………………….……………….. 
  ........................................................................................ 

ผลตามวัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
เนื่องจาก......................................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

 
8. ผลส าเร็จที่ได้รับจากการด าเนินงาน  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ
............................................................. ................... 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
เชิงคุณภาพ
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
............................................................................... 
................................................................................ 

เชิงปริมาณ
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................ 
............................................................................... ................. 
.......................................................................... ....................... 
เชิงคุณภาพ
............................................................................... ................. 
.......................................................................... ...................... 
.................................................................... ............................ 
............................................................................. ................... 
.......................................................................... ....................... 
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9.การประเมินผลการด าเนินงานเทียบค่าเป้าหมาย 
            เป็นไปตามเป้าหมาย 
            สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ.................................................................................................................  
            ต่ ากว่าเป้าหมาย เพราะ.................................................................................................................  
 

10.ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
            เห็นควรด าเนนิโครงการต่อไป 
            เห็นควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
            เห็นควรยุติโครงการ 
 

11. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดโครงการ/กิจกรรม (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ........................................................
............................................................................................................................. ........................................................
........................................................................................................................................................................... .......... 

12. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 
.......................................................................... ...........................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................
............................................................................................................................. ........................................................ 

ภาพถ่ายประกอบการรายงานผล จ านวน 3 - 5 ภาพ (ไฟล์ JPG) 
 
 

               (ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                               (...................................................) 
                                                 .............../.............../............... 

  
         (ลงชื่อ)....................................................ผู้อ านวยการกลุ่ม 

                                              (....................................................) 
                                                .............../.............../...............    
     

หมายเหตุ    ขอความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงาน ภายใน 15 วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
                 โดยจัดส่งเป็นไฟล์ขอ้มูลทาง My Office หรือ e-mail : an_chasuk@yahoo.com 
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คณะผู้จัดท า 
 

 
ที่ปรึกษา 
1. ดร.สุชาติ กลัดสุข   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
2. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
3. ดร.ชนะ สุ่มมาตย์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
4. ดร.ประสงค์ สุบรรณพงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
5. ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
6. ดร.ประวัติ สุทธิประภา   ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา  
 
ผู้จัดท า 
1. นายเขมมชาติ วัฒนโสภณ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2. นางอัญชลี เจริญสุข   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
3. นางสาวนันทนา ภพพินิจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
4. นางเกษแก้ว ชื่นรุ่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
5. นายสรายุทธ์ แก้วสลับนิล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
 
 

ผู้สนับสนุนข้อมูล 
1. ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
3. ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5. ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
6. ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
8. ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
9. ศึกษานิเทศก์ในสังกัด 
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จัดพิมพ์โดย : บริษัท อินเตอร์-เทค พริ้นติ้ง จ�ากัด  โทร. 0-2587-5379


