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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ       
พ.ศ. 2564 โดยน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2560 - 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มำเป็นแนวทำงหลักของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 ครั้งนี้ โดยค ำนึงถึงนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 - 2565 
ในด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนโอกำส ด้ำนคุณภำพและด้ำนประสิทธิภำพเป็นส ำคัญ ประกอบกับได้ค ำนึงถึง
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 
2560 - 2564 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องนโยบำยและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และเพ่ิมเติมมำบูรณำกำรเป็นแนวทำงนโยบำย   
ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ครั้งนี้   
 อนึ่ง จำกสภำพกำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อย่ำงรวดเร็วของโลกยุคสำรสนเทศ
เทคโนโลยี และสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (Covid-19) ในทำงปฏิบัติส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 จึงได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และจุดเน้นของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 อีกครั้งหนึ่ง โดยน ำผลกำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มำประกอบพิจำรณำเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดเป้ำหมำยให้
สอดคล้องกับนโยบำยและบริหำรจัดกำรงบประมำณ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยและภำรกิจด้ำนกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมและส่งผลโดยตรงต่อคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
สถำนศึกษำในสังกัด และผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นกรอบและทิศทำงในกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้
บรรลุผลส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป และในโอกำสนี้ ขอขอบคุณ ดร. สุชำติ กลัดสุข ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2, ดร.กนิษฐำ ทองเลิศ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2, ดร.ชนะ สุมมำตย์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ   
เขต 2, นำยอ ำนำจ  อัปษร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2, ดร.ประวัติ สุทธิประภำ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหอวัง ดร.จินตนำ ศรีสำรคำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ,        
นำยธงชัย  อินทรพำณิชย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจันทร์หุ่นบ ำเพ็ญ, นำยคมศักดิ์ หำญสิงห์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
เจ้ำพระยำวิทยำคม, ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วยในสังกัด และผู้เกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 จนส ำเร็จ
ลุล่วงด้วยดี 
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1แผนปฏิบัติการ  ประจ�าปี 2564

ส่วนที่ 1 
บริบทและสภาพการจดัการศึกษา 

 
บริบททั่วไป 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 เป็นหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีภำรกิจหลักในด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุน และบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนอย่ำงทั่วถึง   
ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีบริบททั่วไป ดังนี้ 
 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดปทุมธำนี ในเขตรับผิดชอบด้ำนกำรศึกษำของส ำนักงำน
    เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต  2 
 ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดสมุทรปรำกำร ในเขตรับผิดชอบด้ำนกำรศึกษำของ 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 2 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรำ ในเขตรับผิดชอบด้ำนกำรศึกษำของ 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต  1 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดนนทบุรี  ในเขตรับผิดชอบด้ำนกำรศึกษำของส ำนักงำน 
                                         เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1    
 เขตพื้นที่บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประกอบด้วย 27 เขต ดังนี้   
 1. เขตคลองสำมวำ  2. เขตคันนำยำว    
 3. เขตจตุจักร  4. เขตดอนเมือง   
 5. เขตบำงกะปิ            6. เขตบำงเขน     
 7. เขตบึงกุ่ม   8. เขตประเวศ    
 9. เขตมีนบุรี                                         10. เขตลำดกระบัง     
 11. เขตลำดพร้ำว   12. เขตวังทองหลำง    
 13. เขตสวนหลวง    14. เขตสะพำนสูง     
 15. เขตสำยไหม    16. เขตหนองจอก    
 17. เขตหลักสี่       18. เขตห้วยขวำง    
 19. เขตคลองเตย   20. เขตดินแดง    
 21. เขตบำงคอแหลม   22. เขตบำงนำ      
 23. เขตบำงรัก            24. เขตพระโขนง    
 25. เขตยำนนำวำ    26. เขตวัฒนำ       
 27. เขตสำทร    

ส่วนที่ 1
บริบทและสภาพการจัดการศึกษา
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สภาพการจัดการศึกษา 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ถนนลำดพร้ำว    
เขตห้วยขวำง  กรุงเทพฯ 10310  ดูแลรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 27 เขตกำรปกครอง   
เป็นหน่วยงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แบ่งส่วนรำชกำรตำม
กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพุทธศักรำช  
2546 และ 2553 เพ่ือให้สอดคล้องกับภำรกิจกำรกระจำยอ ำนำจ กำรบริหำรจัดกำรศึกษำจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร  มีเอกภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ บริหำรงำนมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์โดยแบ่งส่วนรำชกำรภำยในตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ    
เขต 2 ดังนี้ 
 1. กลุ่มอ ำนวยกำร 
 2. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 3. กลุ่มนโยบำยและแผน 
 4. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 5. กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 6. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
 7. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 8. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 
 9. กลุ่มกฎหมำยและคดี 
 10. หน่วยตรวจสอบภำยใน 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย 
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
 2. วิเครำะห์ กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ ตรวจสอบ  
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
 3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 6. ประสำน กำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดและ
พัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 7. จัดระบบ ประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคลองค์กรชุมชนองค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ
รูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 9. ด ำเนินกำร และประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   10. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
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   11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ  เอกชน  
 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำร ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   12. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน เกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทีม่ิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนใด
โดยเฉพำะหรือปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
   
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ดูแลรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้น และมัธยมศึกษำตอนปลำย ดังนี้ 
 1. สถานศึกษา   
    จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดและจ านวนนักเรียน  

ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน (คน) จ านวนโรงเรียน 
ขนำดเล็ก 1 - 500    คน 2   โรงเรียน 
ขนำดกลำง 501 - 1,499  คน             8    โรงเรียน 
ขนำดใหญ่ 1,501 - 2,499  คน 19   โรงเรียน 
ขนำดใหญ่พิเศษ 2,500 คน ขึ้นไป 23   โรงเรียน 

รวม 52  โรงเรียน 
 

 2. นักเรียน   
    จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้น และจ านวนห้องเรียน 

ระดับชัน้ จ านวนนักเรียน (คน) 
ปีการศึกษา 2562 

จ านวนนักเรียน (คน) 
ปีการศึกษา 2563 ผลต่าง 

จ านวน 
ห้องเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 22,741 21,843 -898  570 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 21,444 22,299  855 579 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 22,253 20,987 -1266 568 
รวม มัธยมศึกษาตอนต้น 66,438 65,129 -1309 1,717 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 19,254 19,747 493 530 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 18,126 18,673 547 526 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 17,009 17,701 692 514 
รวม มัธยมศึกษาตอนปลาย 54,389 56,121 1732 1,570 

รวมทั้งสิ้น 120,827 121,250 423 3,287 

     ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎำคม  2563 
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  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา     
            3.1 จ านวนบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

ประเภทบุคลากร จ านวนคน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 1 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 3 
ศึกษำนิเทศก์ 38 ค.(1) 15 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค.(2) 34 
พนักงำนรำชกำร 7 
ลูกจ้ำงประจ ำ 1 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 11 

รวม 72 
           ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563 
 

      3.2  จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวนคน 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 47 
รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 57 
ข้ำรำชกำรครู 6,056 
พนักงำนรำชกำร 83 
ครูขำดแคลนขั้นวิกฤติฯ 63 
ครูอัตรำจ้ำง 85 

รวม 6,566 
          ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563 
    
ผลการด าเนินงาน 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ขับเคลื่อนภำรกิจ โดยใช้
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำกำรศึกษำ ภำยใต้  6 ยุทธศำสตร์และ     
6 นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ส่วนใหญ่บรรลุตำมเป้ำหมำย โดยสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจในประเด็นส ำคัญ
ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1   ค่ำพัฒนำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)   
                ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 และ ปีกำรศึกษำ 2562 
 

กลุ่มวิชา ค่าสถิติระดับ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ค่าพัฒนา 
Mean S.D. Mean S.D. 

ภาษาไทย 
ระดับประเทศ 54.42 16.02 55.14 15.33 0.72 
ระดับสังกัด 55.04 15.79 55.91 15.15 0.87 
ระดับจังหวัด 61.03 16.85 60.81 15.95 -0.22 
ระดับ สพม.2 61.21 16.61 60.95 15.74 -0.26 

คณิตศาสตร ์
ระดับประเทศ 30.04 16.03 26.73 15.87 -3.31 
ระดับสังกัด 30.28 16.02 26.98 15.94 -3.30 
ระดับจังหวัด 37.42 21.42 34.00 21.34 -3.42 
ระดับ สพม.2 36.77 20.49 33.18 20.45 -3.59 

วิทยาศาสตร์ 
ระดับประเทศ 36.10 11.01 30.07 8.62 -6.03 
ระดับสังกัด 36.43 10.99 30.22 8.63 -6.21 
ระดับจังหวัด 39.75 13.26 32.50 10.73 -7.25 
ระดับ สพม.2 39.65 12.88 32.37 10.39 -7.28 

ภาษาอังกฤษ 
ระดับประเทศ 29.45 11.55 33.25 13.69 3.80 
ระดับสังกัด 29.10 10.94 32.98 14.04 3.88 
ระดับจังหวัด 35.83 16.96 41.56 18.84 5.73 
ระดับ สพม.2 35.33 16.23 41.26 18.26 5.93 

 

ที่มำ : ข้อมูลจำกกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ค่ำพัฒนำผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562 กลุ่มวิชำที่มีค่ำพัฒนำเป็นบวก เรียงล ำดับจำกค่ำพัฒนำจำก
มำกไปน้อย ดังนี้  ระดับประเทศ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ ค่ำพัฒนำ 3.80  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำ ไทย  มี ค่ ำ พัฒนำ  0.72 ระดับสั งกั ด  กลุ่ มสำระกำร เ รี ยนรู้ ภ ำษำ อั งกฤษ ค่ ำ พัฒนำ  3.88   
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับประเทศ มีค่ำพัฒนำ 0.87 ระดับจังหวัด กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษ ค่ำพัฒนำ 5.37 ระดับ สพม.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ ค่ำพัฒนำ 5.93 

 
 
 
 
 

กลุ่มวิชา ค่าสถิติระดับ ค่าพัฒนา
	 ปีการศึกษา	2561	 ปีการศึกษา	2562	

    Mean          S.D.         Mean         S.D. 

	 จากตารางที่	 1	 พบว่า	 ค่าพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	

ปีการศึกษา	 2561	 และปีการศึกษา	 2562	 กลุ่มวิชาที่มีค่าพัฒนาเป็นบวก	 เรียงล�าดับจากค่าพัฒนาจากมาก 

ไปน้อย	ดังนี้	ระดับประเทศ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	ค่าพัฒนา	3.80	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 

มีค่าพัฒนา	0.72	ระดับสังกัด	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	ค่าพัฒนา	3.88	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	

ระดับประเทศ	มีค่าพัฒนา	0.87	ระดับจังหวัด	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	ค่าพัฒนา	5.37	ระดับ	สพม.2	

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	ค่าพัฒนา	5.93
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ตารางท่ี 2  ค่ำพัฒนำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
               ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 และ ปีกำรศึกษำ 2562 

 

กลุ่มวิชา ค่าสถิติระดับ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ค่าพัฒนา 
Mean S.D. Mean S.D. 

ภาษาไทย 
ระดับประเทศ 47.31 16.10 42.21 14.76 -5.10 
ระดับสังกัด 48.16 15.76 43.02 14.51 -5.14 
ระดับจังหวัด 54.89 16.69 49.02 16.37 -5.87 
ระดับ สพม.2 53.83 15.78 47.56 15.55 -6.27 

สังคม 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ระดับประเทศ 35.16 7.96 35.70 8.78 0.54 
ระดับสังกัด 35.48 7.82 36.10 8.64 0.62 
ระดับจังหวัด 38.74 9.19 39.37 10.00 0.63 
ระดับ สพม.2 38.04 8.28 38.55 9.08 0.51 

ภาษาอังกฤษ 
ระดับประเทศ 31.41 15.30 29.20 14.07 -2.21 
ระดับสังกัด 31.15 14.71 28.97 13.51 -2.18 
ระดับจังหวัด 41.71 19.97 38.65 19.55 -3.06 
ระดับ สพม.2 39.86 17.81 36.57 17.20 -3.29 

คณิตศาสตร ์
ระดับประเทศ 30.72 20.49 25.41 18.01 -5.31 
ระดับสังกัด 31.04 20.26 25.62 17.79 -5.42 
ระดับจังหวัด 41.40 26.15 34.37 24.34 -7.03 
ระดับ สพม.2 39.20 24.22 32.12 22.09 -7.08 

วิทยาศาสตร์ 
ระดับประเทศ 30.51 11.08 29.20 11.47 -1.31 
ระดับสังกัด 30.75 10.91 29.40 11.34 -1.35 
ระดับจังหวัด 34.98 14.22 33.5 15.09 -1.48 
ระดับ สพม.2 33.64 12.31 32.08 13.06 -1.56 

 

ที่มำ : ข้อมูลจำกกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ค่ำพัฒนำผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่  6 ปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562 กลุ่มวิชำที่มีค่ำพัฒนำเป็นบวก ดังนี้  ระดับประเทศ  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม ศำสนำและวัฒนธรรม ค่ำพัฒนำ 0.54 ระดับสังกัด กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม 
ศำสนำและวัฒนธรรม  ค่ำพัฒนำ 0.62 ระดับจังหวัด กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม ศำสนำและวัฒนธรรม                  
ค่ำพัฒนำ 0.63 ระดับ สพม.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม ศำสนำและวัฒนธรรม ค่ำพัฒนำ 0.51   
 

กลุ่มวิชา ค่าสถิติระดับ ค่าพัฒนา
	 ปีการศึกษา	2561	 ปีการศึกษา	2562	

    Mean          S.D.         Mean         S.D. 

	 จากตารางท่ี	 2	 พบว่า	 ค่าพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	 6	 ปีการศึกษา	 2561	 และปีการศึกษา	 2562	 กลุ่มวิชาที่มีค่าพัฒนาเป็นบวก	 ดังนี้	 ระดับประเทศ	 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 ค่าพัฒนา	 0.54	 ระดับสังกัด	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 ค่าพัฒนา	 0.62	 ระดับจังหวัด	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา 

และวัฒนธรรม	 ค่าพัฒนา	 0.63	 ระดับ	 สพม.2	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 

ค่าพัฒนา	0.51		

ศึกษา
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)   
 คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)    
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ 
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 
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย 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 และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม สมบูรณ์มากขึ้น
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ 

ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่ วนในสั งคมยึดถือและปฏิบัติ ตามหลักปรั ชญาของ เศรษฐกิจพอเ พียง 
เพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ        
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่ 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 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และ
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และ      
ทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชนประชาสังคม และ
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ ท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวย
ประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมาย
ที่ก าหนด 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
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 มีเป้าหมายการพัฒนาที่
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 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส 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  มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการ บนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ
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 ใฝ่รู้ 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 “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี      
มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  
 5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการเพ่ิม
ผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
 6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว”  
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี มี             
จิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้
 3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
 4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน  การเติบโต     
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

	 วัตถุประสงค์

	 1.	เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์	 มีคุณธรรมจริยธรรม	 มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี 

มีจิตสาธารณะ	 และมีความสุข	 โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี	 ครอบครัวอบอุ่น	 ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ

ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

	 2.	เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม	 ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ

บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ	ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ	รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

	 3.	เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง	แข่งขันได้	มีเสถียรภาพ	และมีความยั่งยืน	สร้างความเข้มแข็งของฐานการ

ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น	 สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ

ฐานราก	และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน	อาหาร	และน�้า

	 4.	เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต				

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 าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ 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. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีความม่ันคงทางอาหาร 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 ประเด็นท้าทายที่ต้อง
เร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต  และการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ที่โปร่งใส เป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียม 
ความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและยั่งยืน 
ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ อุดมการณ์          
บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียมการรับมือกับภัย
คุกคามข้ามชาติซ่ึงจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปี
ข้างหน้า 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัย
สนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั้งการ
บริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชน  
มีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
และวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถ
และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักและส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ          
โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ การพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพ่ือเพ่ิมประสิทฺธิภาพ การด าเนินการสร้าง  
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเน่ือง        
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 เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมาย  
  ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จาก
ศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและ     
จังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเป็น 
โอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และ  
มีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ 
และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิด
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการ            
จัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค  
ในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการ
ท างานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษา  
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน   
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีก
ทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (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 การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนว
ตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน -  
ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
 4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 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 ให้มีคุณภาพมาตรฐานและ
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. 2564 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ 
โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 
 หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผน
ย่อยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและนโยบาย
รัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และ
นโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2561 -2564) 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 -2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความ
พร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวม
กระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
 1.ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์กรเพ่ือหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลด
การใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย  
ทั้งการบริการงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 2.ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/โครงการ
แบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการจัดท า
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
นานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
 3.ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ    
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 4.ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
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 จุดเน้นประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1.การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
  - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
  - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ
จ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
  - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมอง 
ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 
  - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
             1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All) 
  - ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสม
รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้น
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้ เ รียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 
  - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท าในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่ง 
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว) 
  - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน 
  - พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hand-on Experience) 
เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศจัดหลักสูตร
การพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี 
  - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
           2.การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
     - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
     - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
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     - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและการใช้
ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรมและเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
            3.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
               - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
      - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ         
            4.การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
      - พัฒนาแพลตฟอร์มดิทิจัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
      - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
      - ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
            5.การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและส่งเสริมคุณลักษะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม 
      - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพและ
สร้างรายได ้
            6.การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
      - ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความซ้ าซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มี
ภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
      - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
      - สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
      - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับ
การปฏิรูปองค์การ 
      - สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่าง
อิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทวงศึกษาธิการ 
      - จัดตั้งหน่วยงานวางแผนการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศกึษาธิการ 
      - ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ 
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      - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
            การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
   1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบแนวทาง
มาใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยค านึงถึงมาตรการ 4 ข้อ 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) งดดูงาน
ต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรม
สัมมนาท่ีมีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มี
ความซ้ าซ้อน 
    2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมี
บทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
    3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้ง รายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 
    อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อน เมื่อรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่ก าหนดหากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน 
 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นั้น 
 เนื่องจาก ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รัฐบาลจึงได้
ก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งท าให้
สังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบการด าเนินการให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น นโยบาย “การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco-System : TE2S) 
เป็นการศึกษาท่ีเข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand” ดังกล่าว 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
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 หลักการตามนโยบาย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
 “ 5. ด าเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบาย 
“การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco-System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบ
โจทย์ Demand” โดย 
 - ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงก าร
บริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 - ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือให้ครู Up Skill และ Re Skill ของ
ตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี ้เพ่ือส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ 
 - เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาร่วม
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ  (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 
ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ 
 ทั้งนี้ เพื่อน าไปสู่นักเรียนยกก าลังสอง ที่เน้นเรียนเพ่ือรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือท า ครูยกก าลังสองที่เน้นเพ่ิม
คนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกก าลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน หลักสูตรยกก าลัง
สองที่เน้นลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สื่อการเรียนรู้ยกก าลังสองที่เน้นเรียนผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็น
ภาคเอกชน On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐานจาก
ผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชนและ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์
เชื่อมต่อ โรงเรียนยกก าลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เพ่ือความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษา    
เพ่ือความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิมความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน 
 จุดเน้นประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
 - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)
และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) 
 - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชน
สามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครูและผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform 
: DEEP) 
 - ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความ 
เป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 
 - จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
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ประกาศส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เร่ืองนโยบายส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ 
ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จะเป็นของ
โลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัย  
ใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 
 1.ด้านความปลอดภัย 
   พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 2.ด้านโอกาส 
   2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
   2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ    
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ  
เป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง 
เท่าเทียมกัน 
   2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3.ด้านคุณภาพ 
   3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก 
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ      
การเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
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   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในแต่ละระดับ 
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4.ด้านประสิทธิภาพ 
   4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
   4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  - 3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
   4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้ง
ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
   4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



25แผนปฏิบัติการ  ประจ�าปี 2564

ส่วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 
 จากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) ส่งผลให้สังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal สถานศึกษา             
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการให้มีความปลอดภัยทั้งต่อ
ตัวผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยน านโยบาย “การศึกษายกก าลังสอง (Thailand 
Education Eco-System : TE2S) เป็นการศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand”  และนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริม
โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มาเป็นกรอบ
แนวคิดในการก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต2 เพ่ือให้มีการขับเคลื่อนการศึกษาทีส่อดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 และจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  และบริบทเมืองหลวง
การศึกษา จึงได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วิสัยทัศน์ 
      “ เป็นองค์กรส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ ยั่งยืน สู่เมืองหลวง
การศึกษา ” 
พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ 
   ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และมีความเป็นพลโลก  
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการเพื่อสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ 
   เท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ  
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6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้มีความปลอดภัย จากภัยทุกรูปแบบ  
   โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development  
   Goals : SDGs)  
7. พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มีองค์กรเครือข่าย 
   ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งสหวิทยาเขต เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงบูรณาการ อย่างมี 
   ประสิทธิภาพ  

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
   อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง และมีความเป็นพลโลก  
2. ผู้เรียนมีความสามารถทางวิชาการเพ่ือสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะ ตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4. ผู้เรียนได้รับโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ  
6. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัย จากภัยทุกรูปแบบ โดยยึดหลัก 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :  
   SDGs)  
7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   (Digital Technology) มีองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งสหวิทยาเขต เป็นกลไกหลักในการ 
   ขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงบูรณาการ อย่างมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ        
   ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และมีความเป็นพลโลก  
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการเพื่อสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ 
   เท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ  
6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้มีความปลอดภัย จากภัยทุก   
   รูปแบบ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable    
   Development Goals : SDGs)  
7. พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มีองค์กรเครือข่าย 
   ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งสหวิทยาเขต เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงบูรณาการ อย่างมี   
   ประสิทธิภาพ 
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จุดเน้น 
1. การส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่ความเป็นเมืองหลวงการศึกษา 
2. การยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
3. การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐาน 
4. การพัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มีองค์กร 
   เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งสหวิทยาเขต เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรม 
   เชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  

ค าขวัญ 

“ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นเมืองหลวงการศึกษาชั้นน า” 

วัฒนธรรมองค์กร 

  “เรารักกันเสมือนญาติ” 
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ส่วนที่ 4
สรุปแผนงาน โครงการ 

งบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนที่ 4 

สรุปแผนงาน โครงการ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
--------------------------- 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือน ำมำ
บริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยได้จัดท ำรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2564 จ ำนวน 6,000,000 บำท 
ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 งบประมำณบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  
จ ำนวน 3,500,000 บำท ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

ที ่ รายการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ก ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ       กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน 
1 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 100,000 และสินทรัพย์ 
2 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000  
3 ค่ำซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง 100,000  
4 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 200,000  
5 ค่ำบ ำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ 100,000  
6 ค่ำอำหำรท ำงำนนอกเวลำ 150,000  
7 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พำหนะและ คชจ.ประชุม 300,000  
8 วัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000  
9 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร 60,000  
10 ค่ำเช่ำพ้ืนที่เว็บไซต์ สพม.2 5,000  
11 ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมท่ีจ ำเป็น    
 -  ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 2 คน  389,760 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
 -  ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 2 คน  370,800 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 -  ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 2 คน  360,000 กลุ่มอ ำนวยกำร 
 - ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ 1 คน 180,000 กลุ่มอ ำนวยกำร 
 - ค่ำจ้ำงพนักงำนท ำควำมสะอำด 1 คน 13,200 กลุ่มอ ำนวยกำร 
 - ค่ำจ้ำงพนักงำนท ำควำมสะอำด 1 คน 117,600 กลุ่มอ ำนวยกำร 
 - ค่ำจ้ำงพนักงำนขับรถยนต์ 1 คน 148,320 กลุ่มอ ำนวยกำร 
 -  ค่ำจ้ำงยำมรักษำควำมปลอดภัย 1 คน  77,400 กลุ่มอ ำนวยกำร 
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ที ่ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 
ข ค่าสาธารณูปโภค  กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน 
1 ค่ำไฟฟ้ำ  400,000 และสินทรัพย์ 
2 ค่ำน้ ำประปำ 100,000  
3 ค่ำโทรศัพท์  50,000  
4 ค่ำไปรษณีย์โทรเลข          27,920  

รวมทั้งสิ้น 3,500,000  
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  ส่วนที่ 2 งบประมำณพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2 จ ำนวน 2,500,000 บำท ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สพม.2 โรงเรียน 
นโยบาย สพฐ.ที่ 1 ด้านความปลอดภัย    
1 กำรขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรกำรจัดกำร

เรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษำในโรงเรียน 
30,000  กลุ่มนิเทศฯ 

นโยบาย สพฐ.ที่ 2 ด้านโอกาส    
2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค 

ทำงกำรศึกษำ 
120,000  กลุ่มส่งเสริมกำร

จัดกำรศึกษำ 
นโยบาย สพฐ.ที่ 3 ด้านคุณภาพ    
3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 150,000  กลุ่มนิเทศฯ 
4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและกำรส่งเสริม 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ควำมรักใน
สถำบันของชำติและกำรยึดมั่นกำรปกครอง 
ระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
เป็นประมุข 

40,000  กลุ่มนิเทศฯ 

5 กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะบูรณำกำร
ท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ 

50,000  กลุ่มนิเทศฯ 

6 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม 20,000  กลุ่มนิเทศฯ 
7 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือส่งเสริม

ทักษะกำรคิด (Active Learning) 
80,000  กลุ่มนิเทศฯ 

8 กำรพัฒนำสรรถนะภำษำอังกฤษ (CEFR) 
ส ำหรับครู และพัฒนำหลักสูตรภำษำอังกฤษ
ต่ำงประเทศท่ี 2 

80,000 
 

กลุ่มนิเทศฯ 

9 ส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
เพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรกับกำร 
จัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (DLIT) 

100,000 

 

กลุ่มนิเทศฯ 

10 พัฒนำสมรรถนะครูผู้สอนกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ เทคนิคและวิธีกำร 
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นสมรรถนะ 
ทำงคณิตศำสตร์ (Mathematical 
Competencies) แบบออนไลน์ (Online) 

50,000  กลุ่มนิเทศฯ 

11 พัฒนำและยกระดับคุณภำพโรงเรียน
มำตรฐำนสำกลสู่คุณภำพของผู้เรียนมี
ศักยภำพเป็นพลโลก 

30,000  กลุ่มนิเทศฯ 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สพม.2 โรงเรียน 
12 พัฒนำเทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

เพ่ือยกระดับคุณภำพผู้เรียนด้ำนกำรอ่ำน 
และกำรเขียน วิชำภำษำไทย (Online) 

50,000 
 

กลุ่มนิเทศฯ 

13 อบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรปฏิบัติงำนกำรเงิน
และพัสดุโรงเรียนสู่มืออำชีพ” ประจ ำปี 
งบประมำณ 2564 

191,885  กลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 

14 พัฒนำสรรถนะผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
“ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 2 เมืองหลวงกำรศึกษำ ยกก ำลัง 2” 

151,350  กลุ่มพัฒนำครู 
และบุคลำกรฯ 

15 พัฒนำครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภำพ ประจ ำปี 
2564 

210,600 408,000 กลุ่มพัฒนำครู 
และบุคลำกรฯ 

นโยบาย สพฐ.ที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ    
16 ส่งเสริมศักยภำพกำรบริหำรจัดกำร 

ด้ำนนโยบำยและแผน ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

120,000 
 

กลุ่มนโยบำย 

17 จัดท ำนโยบำยคุณภำพกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 2 

301,165 
 

สพม.2 

18 ตรวจสอบภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 

40,000  หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน 

19 เสริมสร้ำงสมรรถนะข้ำรำชกำรครูและ 320,000  กลุ่มอ ำนวยกำร 

 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำของหน่วยงำนใน 
ทุกระดับให้มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบโดยใช้หลักกำรบริหำร 
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

   

20 พัฒนำเสริมสร้ำงประสิทธิภำพผู้บริหำร ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

85,000  กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 

21 พัฒนำและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำยสำรสนเทศ 

100,000 
 

กลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำทำง 
ไกลฯ 

22 กำรพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพ 80,000  กลุ่มนิเทศฯ 

 กำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2    

140,000
และแผน
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หมายเหตุ  
 เนื่องจำกจ ำนวนงบประมำณที่จะได้รับจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ยังไม่ชัดเจน
จึงขอให้ทุกโครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำรดังนี้ 
 1.ให้ใช้งบประมำณ ร้อยละ 70 ของจ ำนวนงบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรร 
 2.กรณีโครงกำร/กิจกรรมใดมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ค่ำอำหำรเกินกว่ำ 120 บำท/มื้อ ให้อยู่ในเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 
       2.1 กรณีผู้เข้ำประชุม/อบรม/สัมมนำ เป็นผู้บริหำรระดับสูง/ผอ.ร.ร./ประธำนสหวิทยำเขต 
       2.2 กรณีผู้เข้ำประชุม/อบรม/สัมมนำ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/แขกผู้มีเกียรติ/กรรมกำรอ่ำนผลงำน/
กรรมกำรระดับสูง 
 โดยทั้งข้อ 2.1 และ 2.2 ต้องบันทึกชี้แจงเหตุผลควำมจ ำเป็น เพ่ือให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 อนุมัติก่อนด ำเนินกำร ทั้งนี้ไม่เกินอัตรำ 140 บำท/มื้อ 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สพม.2 โรงเรียน 
23 พัฒนำระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ

ประเมินผลและกำรนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ 
(ก.ต.ป.น.) และนิเทศกำรศึกษำ 

80,000 
 

กลุ่มนิเทศฯ 

 รวม 2,500,000 408,000  
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ส่วนที่  5  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

  

ส่วนที่ 5   
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ได้รับจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ      
พ.ศ. 2564 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เพ่ือใช้บริหำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 รวมทั้งบริหำรจัดกำรส ำนักงำนตำมบริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ โดยมีรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
  1. ความสอดคล้องสัมพันธ์ของโครงการ/กิจกรรมกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

นโยบาย สพฐ.  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

กลยุทธ์ สพม.2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ านวน 
โครงการ งบประมาณ 

1. ด้ำนควำมปลอดภัย พัฒนำระบบ
และกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัย
ให้กับนักเรียน ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
2. ด้ำนโอกำส ด ำเนินกำรให้เด็ก
และเยำชนได้รับกำรศึกษำจนจบ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงมีคุณภำพ 
พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและ
เยำวชนที่อยู่ในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ส่งเสริมให้เด็กพิกำรและ
ผู้ด้อยโอกำสได้รับโอกำสทำง
กำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
3. ด้ำนคุณภำพ ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำให้มีควำมรู้และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 พัฒนำผู้เรียนให้มี
สมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน 
คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล ปรับปรุงหลักสูตร
เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ พัฒนำ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
เป็นครูยุคใหม่ 
4. ด้ำนประสิทธิภำพ พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน 

1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย  
มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ  
ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้ำนเมือง และมีควำมเป็นพลโลก  
2.พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถทำง
วิชำกำรเพ่ือสำมำรถแข่งขันได้ในระดับ
นำนำชำติ 
3.พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะ 
ตำมหลักสูตรและคุณลักษณะใน
ศตวรรษท่ี 21 
4.สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลด
ควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับ
บริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและ 
เท่ำเทียม 
5.พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มีแผนพัฒนำ
รำยบุคคลสู่ควำมเป็นมืออำชีพ  
6.ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ให้มีควำมปลอดภัย จำกภัยทุกรูปแบบ  

23 2,500,000  
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นโยบาย สพฐ.  
ปีงบประมาณ พ.ศ  2564-2565 

กลยุทธ์ สพม.2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ านวน 
โครงการ งบประมาณ 

พัฒนำโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
โรงเรียนคุณภำพชุมชน โรงเรียน
ขนำดเล็ก และโรงเรียนที่สำมำรถ
ด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand 
Alone) ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน 
สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
ให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำ
นวัตกรรมกำรศึกษำและ 
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรนิเทศ  
ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน 

โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs)  
7.พัฒนำระบบกำรบริหำรและ 
จัดกำรศึกษำ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มีองค์กร
เครือข่ำยทั้งภำครัฐและเอกชน  
ตลอดทั้งสหวิทยำเขต เป็นกลไกหลัก
ในกำรขับเคลื่อนนวัตกรรม 
เชิงบูรณำกำร อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  

 
  2. โครงการ/กิจกรรมที่สนองตอบต่อนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดังนี้ 

   นโยบาย สพฐ.ที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
   1. โครงกำรกำรขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษำในโรงเรียน 
   นโยบาย สพฐ.ที่ 2 ด้านโอกาส 
    2. โครงกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
   นโยบาย สพฐ.ที่ 3 ด้านคณุภาพ 
 3. โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

   4. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและกำรส่งเสริมกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ควำมรักใน
สถำบันของชำติและกำรยึดมั่นกำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 

  5. โครงกำรกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
  6. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม 
  7. โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมทักษะกำรคิด (Active Learning) 
  8. โครงกำรกำรพัฒนำสรรถนะภำษำอังกฤษ (CEFR) ส ำหรบัครูและพัฒนำหลักสูตรภำษำอังกฤษ

ต่ำงประเทศท่ี 2 
              9. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรกับกำร 
จัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT)  
    10. กำรพัฒนำสมรรถนะครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ เทคนิค และวิธีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นสมรรถนะทำงคณิตศำสตร์ (Mathematical  Competencies)  แบบออนไลน์  (Online) 

 11. โครงกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพโรงเรียนมำตรฐำนสำกลสู่คุณภำพของผู้เรียนมีศักยภำพ
เป็นพลโลก 
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 12. โครงกำรพัฒนำเทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อยกระดับคุณภำพผู้เรียนด้ำนกำรอ่ำนและ 
กำรเขียน วิชำภำษำไทย (Online) 
 13. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรปฏิบัติงำนกำรเงินและพัสดุโรงเรียนสู่มืออำชีพ” ประจ ำปี 
งบประมำณ 2564 
 14. โครงกำรพัฒนำสรรถนะผู้บริหำรสถำนศึกษำ “ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 2 เมืองหลวงกำรศึกษำ ยกก ำลัง 2” 
 15. โครงกำรพัฒนำครูผู้ช่วยเพื่อเพ่ิมศักยภำพ ประจ ำปี 2564 

   นโยบาย สพฐ.ที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
    16. โครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนนโยบำยและแผน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
    17. โครงกำรจัดท ำนโยบำยคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  

เขต 2 
 18. โครงกำรตรวจสอบภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 19. โครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของหน่วยงำนในทุก

ระดับให้มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบโดยใช้หลักกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
 20. โครงกำรพัฒนำเสริมสร้ำงประสิทธิภำพผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 21. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยสำรสนเทศ 
 22. โครงกำรกำรพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 

 23. โครงกำรพัฒนำระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและกำรนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ  
(ก.ต.ป.น.) และนิเทศกำรศึกษำ 
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โครงการที่ 1     กำรขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษำในโรงเรียน 
สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
 สิ่งแวดล้อม ให้มีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ โดยยึดหลักปรัชญำของ 
 เศรษฐกิจพอเพียงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable 
       Development Goals: SDGs) 
สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบำยที ่1 ด้ำนควำมปลอดภัย 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง    
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นำงสำวมำเรียม  ซอหมัด, นำงสำวณัฐสินี  ภำณุศำนต์ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ มกรำคม - กันยำยน 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   
          สถำนกำรณ์ปัญหำสิ่งแวดล้อมก ำลังทวีควำมรุนแรงทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และโลก ซึ่งส่งผลต่อ
กำรด ำรงชีวิตของคนทั้งด้ำนสุขภำพกำยและด้ำนจิตใจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสภำพปัญหำขยะ และมลพิษทำงน้ ำ 
อำกำศที่มีฝุ่นละอองขนำดเล็กที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ค่ำมำตรฐำนเกิน PM 2.5 และดิน รวมทั้งกำรใช้
พลังงำนอย่ำงไม่คุ้มค่ำ และประหยัดก ำลังส่งผลต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม สภำวะโลกร้อน และภัยพิบัติทำง
ธรรมชำติที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของภูมิอำกำศ 
          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒ เห็นควำมส ำคัญในกำรจัดกำรขยะ มลพิษ และกำรลด
พลังงำนในโรงเรียนและชุมชน โดยกำรส่งเสริมให้เยำวชนรู้จักกำรคัดแยกขยะ กำรละ ลด เลิกกำรสร้ำงขยะ 
โดยใช้กระบวนกำร CLA และ 1A3R กำรส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ำนกำรลดขยะ คือ กระบวนกำร
ให้ควำมรู้ เพ่ือให้คนได้เกิดควำมตระหนัก  เจตคติ มีทักษะในกำรปฏิบัติตนต่อสิ่งแวดล้อม และสำมำรถเปลี่ยน
พฤติกรรมในกำรด ำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงยั่งยืน โดยน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็น
หลักคิดที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมสมดุลให้กับโลกในทุกมิติ ได้แก่ วัถตุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  
 
2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนบริหำรจัดกำรขยะมลพิษ และกำรลดพลังงำนในโรงเรียนอย่ำงถูกวิธี 
เพ่ือน ำไปสู่โรงเรียนลดขยะ (zero waste school) และโรงเรียนคำร์บอนต่ ำ   
           2.2 เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำบูรณกำรสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ด้ำนกำรจัดกำรขยะ 
พลังงำน อำกำศ อำหำร และน้ ำ 
          2.3 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนในกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เพ่ือให้นักเรียนเกิดควำม
ตระหนัก  มีจิตส ำนึก  มีทักษะในกำรปฏิบัติตน และมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำ ขยะ และมลพิษทำงน้ ำ อำกำศ
ที่มีฝุ่นละอองขนำดเล็กที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ค่ำมำตรฐำนเกิน PM 2.5 และน้ ำ 
 
3. เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ 
             3.1.1 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ทุกโรงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
กำรจัดกำรขยะอย่ำงถูกวิธี มำตรกำรประหยัดพลังงำน (น้ ำ - ไฟ) และกำรจัดกำรน้ ำเสียอย่ำงถูกวิธี 
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              3.1.2 โรงเรียนทุกแห่งมีหลักสูตรสถำนศึกษำบูรณำกำรจัดกำรขยะ มลพิษทำงอำกำศ  และกำรลด
พลังงำนในโรงเรียนอย่ำงถูกวิธีเพ่ือน ำไปสู่โรงเรียนไร้ขยะ และโรงเรียนคำร์บอนต่ ำ   
              3.1.3 ร้อยละ 70 ของโรงเรียนผ่ำนกำรประเมินโรงเรียนปลอดขยะของสพฐ.  
      3.2  เชิงคุณภาพ 
              3.2.1 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ทุกโรงปลอดขยะ  
มีมำตรกำรประหยัดพลังงำน (น้ ำ - ไฟ) กำรจัดกำรน้ ำเสียอย่ำงถูกวิธี  
              3.2.2 โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักเกณฑ์โรงเรียนสิ่งแวดล้อม 
 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 4.1 ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรบูรณำกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม (ด้ำนกำรจัดกำรขยะ พลังงำน)   
          4.2 คณะท ำงำนออกแบบกิจกรรม (1) กำรจัดกำรขยะ (2) มลพิษทำงน้ ำ อำกำศที่มีฝุ่นละอองขนำด
เล็กที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ค่ำมำตรฐำนเกิน PM 2.5 (3) กำรใช้พลังงำนอย่ำงไม่คุ้มค่ำ และประหยัด  
(4) สภำวะโลกร้อน และ (5) ภัยพิบัติทำงธรรมชำติที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของภูมิอำกำศ 
          4.3 ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรน ำหลักสูตรไปใช้และกำรบริหำรจัดกำรจัดกำรขยะ พลังงำน อำกำศ 
อำหำร  และน้ ำในโรงเรียน  
          4.4 จัดท ำเอกสำรกำรจัดกำรเรียนรู้ (1) กำรจัดกำรขยะ (2) มลพิษทำงน้ ำ อำกำศที่มีฝุ่นละอองขนำด
เล็กที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ค่ำมำตรฐำนเกิน PM 2.5 (3) กำรใช้พลังงำนอย่ำงไม่คุ้มค่ำ และประหยัด  
(4) สภำวะโลกร้อน และ (5) ภัยพิบัติทำงธรรมชำติที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของภูมิอำกำศ 
          4.5 นิเทศ ติดตำมระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักเกณฑ์โรงเรียนสิ่งแวดล้อม 
          4.6 ประเมินโรงเรียนตำมหลักเกณฑ์โรงเรียนสิ่งแวดล้อมและโรงเรียนปลอดขยะ  
          4.7 สรุปรำยงำนผลโครงกำรเพ่ือน ำไปปรับปรุงและพัฒนำ/จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ 
5. สถานที่และระยะเวลา 
   สถานที ่  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  
 ระยะเวลา   มกรำคม - กันยำยน 2564 
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6. แผนการใช้งบประมาณ  จ ำนวน 30,000 บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน) 
    6.1 รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำ
หลักสูตรบูรณำกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม  

    ก.พ 64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (15 คน x 35 บำท x 6 มื้อ) 

-  3,150 -  3,150  

-ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (15 คน x 120 บำท x 3 มื้อ) 

- 5,400 - 5,400  

-ค่ำวิทยำกร  
 (1 คน x 6 ชั่วโมง x 1200 บำท) 

7,200 - - 7,200  

-ค่ำพำหนะเดินทำง - 5,000 - 5,000  
รวม 7,200 13,550 - 20,750  

กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรน ำ
หลักสูตรไปใช้และกำรบริหำรจัดกำรจัดกำร
ขยะ พลังงำน อำกำศ อำหำร และน้ ำใน
โรงเรียน (VDO Conference) 52 โรงเรียน 

    มี.ค. 64 

กิจกรรมที่ 3 จัดท ำเอกสำรกำรจัดกำรเรียนรู้     มี.ค. 64 
-ถ่ำยเอกสำร  - - 3,400 3,400  
                          รวม - - 3,400 3,400  
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตำม       มิ.ย.64 
-ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงคณะผู้นิเทศ - 3,000 - 3,000  
                           รวม - 3,000 - 3,000  
กิจกรรมที่ 5 ประเมินโรงเรียนตำมหลักเกณฑ์
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมและโรงเรียนปลอดขยะ  

    ก.ค.64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (15  คน x  35 บำท x 2 มื้อ) 

- 1,050 - 1,050  

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

- 1,800 - 1,800  

รวม - 2,850 - 2,850  
รวมทั้งสิ้น 7200 19,400 3400 30,000  

(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
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     6.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 ประชุม
คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร
บูรณำกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 

- 20,750 - - 20,750 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงแนว
ทำงกำรน ำหลักสูตรไปใช้และ
กำรบริหำรจัดกำรจัดกำรขยะ 
พลังงำน อำกำศ อำหำรและน้ ำ
ในโรงเรียน 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 3 จัดท ำเอกสำร 
กำรจัดกำรเรียนรู้ 

- 3,400 - - 3,400 

กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตำม   - - 3,000  3,000 
กิจกรรมที่ 5 ประเมินโรงเรียน
ตำมหลักเกณฑ์โรงเรียน
สิ่งแวดล้อมและโรงเรียน 
ปลอดขยะ 

- - 2,850  2,850 

รวม - 24,150 5,850 - 30,000 
 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
7.1 ร้อยละ 100 ของผู้รับผิดชอบมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจกำรจัดกำรขยะอย่ำงถูกวิธี มำตรกำรประหยัด
พลังงำน (น้ ำ - ไฟ) และกำรจัดกำรน้ ำเสียอย่ำง 
ถูกวิธี 

กำรสอบถำม แบบสอบถำม 

7.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีหลักสูตรสถำนศึกษำ
บูรณำกำรจัดกำรขยะ มลพิษทำงอำกำศ และ 
กำรลดพลังงำนในโรงเรียนอย่ำงถูกวิธีเพ่ือน ำไป 
สู่โรงเรียนไร้ขยะ และโรงเรียนคำร์บอนต่ ำ   

ตรวจสอบหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

แบบรำยงำน 

7.3 ร้อยละ 70 ของโรงเรียนผ่ำนกำรประเมิน
โรงเรียนปลอดขยะของสพฐ. 

กำรประเมิน แบบรำยงำน 

 
 
 
 

-
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีโรงเรียนต้นแบบบริหำรจัดกำรและจัดกำรเรียน 
กำรสอนและกำรหลักสูตรกำรเรียนรู้บูรณำกำรจัดกำรขยะ มลพิษทำงอำกำศ และกำรลดพลังงำนในโรงเรียน
อย่ำงถูกวิธีเพ่ือน ำไปสู่โรงเรียนไร้ขยะ และโรงเรียนคำร์บอนต่ ำ 
 
9. เงื่อนไขความส าเร็จ 
          กำรประสำนควำมร่วมมือของหลำยฝ่ำยทั้งภำยในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ    
เขต 2 รวมถึงกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและหน่วยงำนของกรุงเทพมหำนคร  
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โครงการที่ 2   สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ที่ 4 สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับ 
  บริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบำยที่ 2 ด้ำนโอกำส 
ลักษณะโครงการ   โครงกำรต่อเนื่อง    
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงขวัญเรือน โคกเสือ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เป็นหัวใจส ำคัญของกำรพัฒนำประเทศและกำรศึกษำเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญ
ในกำรพัฒนำศักยภำพของมนุษย์ กำรศึกษำจึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่จะช่วยพัฒนำคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ช่วยพัฒนำศักยภำพให้สูงขึ้น และรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พ.ศ.2560 มำตรำ 54 บัญญัติว่ำ “รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อน
วัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” ฉะนั้นรัฐจึงต้องให้กำรสนับสนุนกำร 
จัดกำรศึกษำโดยก ำหนดให้ประชำชนทุกคนมีสิทธิและโอกำสเสมอกันในกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และ
เสมอภำค และส่งเสริมโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรส่งเสริม พัฒนำและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำคให้กับประชำกรวัย
เรียนในเขตพ้ืนที่บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ ทั้งใน
เรื่องทรัพยำกร กำรเพ่ิมพูนและฝึกฝนทักษะ เพ่ือให้สำมำรถปรับตัว ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก และ
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่บูรณำกำรทุกภำคส่วนให้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำในทุกบริบท 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 จึงได้จัดโครงกำรสร้ ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำง
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนมีโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทั้งในระบบ
กำรศึกษำและนอกระบบกำรศึกษำในรูปแบบต่ำง ๆ 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตพ้ืนที่บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2 ได้รับกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำได้อย่ำงทั่วถึง 
 2.2 เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับสถำนศึกษำในสังกัด ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
มีแนวทำงกำรจัดกำรที่ชัดเจน ทั้งในด้ำนแหล่งเรียนรู้ ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 
 2.3 เพ่ือให้คณะกรรมกำรสภำนักเรียนสำมำรถน ำแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมสภำนักเรียนไป
ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำนกิจกรรมสภำนักเรียนและกำรคัดเลือกตัวแทนเพ่ือท ำหน้ำที่สภำนักเรียน สพม.2 
 2.4 เพ่ือพัฒนำ ส่งเสริมแนวทำงกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับ
ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีรับผิดชอบงำนดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 
 2.5 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอ่ืน ๆ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  

      3.1.1 ประชำกรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำรได้เข้ำเรียนในโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2 

      3.1.2 โรงเรียนน ำแนวทำงกำรจัดกิจกรรมสภำนักเรียน จ ำนวน 52 โรงเรียน 
       3.1.3 ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่รับผิดชอบงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนในสังกัด รวม 60 คน สำมำรถด ำเนินงำนตำมแนวทำงระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
       3.2.1 นักเรียนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้เข้ำเรียนในโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2 ร้อยละ 100 
       3.2.2 ได้โรงเรียนด ำเนินสภำนักเรียน 
       3.2.3 นักเรียนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือในทุกมิติ ร้อยละ 100 

4. กิจกรรม / ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   4.1 การวางแผน 
                4.1.1 จัดเตรียมข้อมูล และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
                4.1.2 แต่งตั้งคณะท ำงำน และคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง 
                4.1.3 ประชุมคณะท ำงำนและผู้เกี่ยวข้อง 
                4.1.4 ประสำนงำนกับหน่วยงำน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 4.2 การด าเนินงาน 
                4.2.1 กำรรับนักเรียนและกำรจัดที่เรียนให้ประชำกรวัยเรียน 
       4.2.2 ทบทวนและพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 
       4.2.3 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว สถำนประกอบกำร บุคคล องค์กร 
วิชำชีพ องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน 
       4.2.4 อบรมกำรจัดกิจกรรมสภำนักเรียนและกำรคัดเลือกตัวแทนสภำนักเรียน สพม.2 
       4.2.5 กำรพิจำรณำสรรหำนักเรียนรับเงินทุนกำรศึกษำต่ำง ๆ 
 4.3 ก ากับ ติดตาม การด าเนินการในแต่ละกิจกรรม และสรุปผลการด าเนินงานในแตล่ะกิจกรรม 
       4.3.1 ติดตำมกระบวนกำรรับนักเรียน และกำรจัดสรรที่เรียนให้ผู้พลำดโอกำสกำรสอบ 
       4.3.2 ก ำกับ ติดตำมกระบวนกำรท ำงำนของสภำนักเรียนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
       4.3.3 ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว จำกกำรวัดและประเมินผลกำร 
จัดกำรศึกษำของแต่ละครอบครัว หรือองค์กร 
       4.3.4 ติดตำมกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่ำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ 
       4.3.5 ติดตำมผลกำรเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนทุนกำรศึกษำ 
 4.4 การปรับปรุง 
       4.4.1 วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละกิจกรรม 
       4.4.2 วำงแผนกำรปรับปรุง เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสำรสนเทศ 
       4.4.3 จัดเตรียมเกียรติบัตร หรือประกำศมอบให้กับผู้เข้ำรับกำรพัฒนำในแต่ละกิจกรรม 
       4.4.4 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละกิจกรรม 
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5. สถานที่และระยะเวลา 
 กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 52 โรงเรียน ระยะเวลำ ตุลำคม 2563 - พฤษภำคม 2564 
 กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 52 โรงเรียน ระยะเวลำ มิถุนำยน 2564 
 กิจกรรมที่ 3  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ระยะเวลำ ตลุำคม 2563 - กันยำยน 2564 
 กิจกรรมที่ 4 โรงเรียนบำงกะปิ ระยะเวลำ พฤษภำคม - กันยำยน 2564 
 กิจกรรมที่ 5  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ระยะเวลำ ตลุำคม 2563 - กันยำยน 2564 

6. รายละเอียดงบประมาณ  จ ำนวน 120,000 บำท (หนึ่งแสนสองหมื่นบำทถ้วน)  
    6.1 รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

การรับนักเรียนและการจัดที่เรียนให้
ประชากรวัยเรียน 
ประชมุเชิงปฏิบัติกำรระบบรบันักเรียน
ออนไลน์ 

 
 
 

   ต.ค.63 - 
พ.ค.64 

 

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

- 1,225 - 1,225 

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

- 4,200 - 4,200 
 

ประชุมคณะกรรมกำรรับนักเรียน
ระดับเขตฯ 
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
 (20 คน x  35 บำท x 4 มื้อ) 

 
 
- 

 
 

2,800 

 
 
- 

 
 

2,800 
 

-ค่ำอำหำรกลำงวัน  
 (20 คน x 120 บำท x 2 มื้อ)  

- 4,800 - 4,800  

-ค่ำวัสดุประชุมคณะกรรมกำรรับ 
นักเรียนฯ 

- - 6,600 6,600  

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
 (70 คน x 35 บำท x 1 มื้อ) 

- 2,450 - 2,450  

-ค่ำวัสดุประชุมจัดสรรที่เรียน - - 4,925 4,925  
-ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำร 

6,300 - - 6,300  

รวม 6,300 15,475 11,525 33,300  
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
 (70 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

 
 
- 

 
 

4,900 

 
 
- 

 
 

4,900 

มิ.ย.64 
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

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

- 8,400 - 8,400  

-ค่ำวัสดุ - - 5,100 5,100  
-ค่ำตอบแทนวิทยำกร 3,600 - - 3,600  
-ค่ำท่ีพักและค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง - 2,000 - 2,000  

รวม 3,600 15,300 5,100 24,000  
ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว และศูนย์การเรยีน 
ประชุมจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
 (10 คน x 35 บำท x 20 มื้อ) 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

7,000 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

7,000 

ต.ค.63 - 
ก.ย.64 

-ค่ำวัสดุ - - 6,000 6,000  
ประชุมวัดและประเมินผล 
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
 (10 คน x 35 บำท x 30 มื้อ) 

 
- 

 
10,500 

 
- 

 
10,500 

 

-ค่ำวัสดุ - - 6,000 6,000  
ประชุมวัดและประเมินผล 
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
 (10 คน x 35 บำท x 4 มื้อ) 

 
- 

 
1,400 

 
- 

 
1,400 

 

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

ส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียนและ 
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภา
นักเรียน  
ประชุมคณะท ำงำนฯ 
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
 (15 คน x 35 บำท x 1 มื้อ) 

 
 
 
- 

 
 
 

525 

 
 
 
- 

 
 
 

525 

พ.ค.-ก.ย.64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
 (70 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

- 4,900 - 4,900  

-ค่ำอำหำรกลำงวันคณะกรรมกำรฯ 
และนักเรียน  
 (15 คน x 120 บำท x 1 มื้อ) 
 (55 คน x 80 บำท x 1 มื้อ) 

 
 
- 
- 

 
 

1,800 
4,400 

 
 
- 
- 

 
 

1,800 
4,400 
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

-ค่ำวิทยำกร 3,600 - - 3,600  
คัดเลือกระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
 (15 คน x 35 บำท x 6 มื้อ) 

 
 
- 

 
 

3,150 

 
 
- 

 
 

3,150 

 

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

การสรรหานักเรียนรับทุนการศึกษา 
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
 (15 คน x 35 บำท x 12 มื้อ) 

 
 
- 

 
 

6,300 

 
 
- 

 
 

6,300 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

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

รวมทั้งสิ้น 13,500 70,175 145,225 120,000  
(ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร)     

6.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 กำรรับนักเรียน 33,300 - - - 33,300 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนำระบบกำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
คัดเลือกระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
ดีเด่น 

- - 24,000 - 24,000 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน โดยแต่งตั้ง
กรรมกำรรับนักเรียน 

8,175 8,175 8,175 8,175 32,700 

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนำ 
สภำนักเรียน และคัดเลือก
โรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน 

- - 22,000 - 22,000 

กิจกรรมที่ 5 กำรสรรหำนักเรียน
รับทุนกำรศึกษำ 

- - - 8,000 8,000 

รวม 41,475 8,175 54,175 16,175 120,000 
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7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
7.1 ประชำกรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำรของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ทุกคน 

1. กำรสอบถำม 
2. กำรเก็บข้อมูล 
3. กำรบันทึกกิจกรรม 
4. กำรตรวจสอบ 

1. แบบสอบถำม 
ควำมพึงพอใจ 
2. แบบส ำรวจ 

7.2 ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่รับผิดชอบ
งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด  
รวม 120 คน 
7.3 ประธำนสภำนักเรียน จ ำนวน 52 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน 
รวม 52 คน 

  

เชิงคุณภาพ 
7.4 ผู้เรียนมีควำมสุข และอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
อยู่ในระดับ “ด”ี ขึ้นไป ร้อยละ 95 

1. กำรสอบถำม 
2. กำรเก็บข้อมูล 
3. กำรบันทึกกิจกรรม 
4. แบบรำยงำน 

1. แบบสอบถำม 
ควำมพึงพอใจ 
2. แบบบันทึก 
กิจกรรม 
3. แบบส ำรวจ 
4. โครงงำน 

7.5 กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของบุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ 
สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอ่ืน ๆ ในทุก ๆ ด้ำน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ ด้วยรูปแบบและวิธีกำร 

ที่หลำกหลำยตำมควำมถนัด ตำมควำมสนใจ ตำมศักยภำพและมีคุณภำพตำมจุดมุ่งหมำยและมำตรฐำน 
กำรศึกษำ 
 8.2 ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่รับผิดชอบระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีข้อมูล 
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจขั้นตอนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็นระบบ 
 8.3 นักเรียนในสังกัดได้รับกำรส่งเสริม กำรดูแลช่วยเหลือและเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมอย่ำง 
ทั่วถึง และอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

9. เงื่อนไขของความส าเร็จ 
ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ต้องให้ควำมร่วมมือเข้ำร่วมกิจกรรม และสนับสนุน 

กำรด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม 
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โครงการที่ 3     ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
สนองกลยุทธ์ สพม.2 พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถทำงวิชำกำรเพ่ือสำมำรถแข่งขันได้ใน 
 ระดับนำนำชำติ 
สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบำยที่ 3 ด้ำนคุณภำพ 
ลักษณะโครงการ              โครงกำรใหม่  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นำงสำวมำเรียม ซอหมัด, นำงอรทิตย์ มีขันเพชร และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ มกรำคม - กันยำยน 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
          กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเป็นกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือให้
ทันต่อกำรพัฒนำประเทศทั้งด้ำนเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดกำร
เรียนรู้เพ่ือให้เด็กในศตวรรษที่ 21 มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะจ ำเป็น ซึ่งเป็นผลจำกกำรปฏิรูปกำร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนต่ำง ๆ ดังนั้นรูปแบบกำรจัด
กำรศึกษำในอนำคตจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส ำคัญเพ่ือกำรด ำรงชีวิตในโลกอย่ำงมีควำมสุข ควบคู่
คุณธรรม มีค่ำนิยมที่ดี  สำมำรถรับมือกับกำรเปลี่ยน แปลงได้และเ พ่ือสร้ำงสั งคมแห่งกำรเรียนรู้                          
          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้ำนผลสัมฤทธิ์        
ทำงเรียนของนักเรียน ซึ่งเป็นผลที่เกิดจำกกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่จะท ำให้นักเรียน เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทั้ง 3 ด้ำน คือ ด้ำนพุทธิพิสัย จิตพิสัย และด้ำนทักษะพิสัย ดังนั้นเพ่ือให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรที่เน้นสมรรถนะส ำคัญ จึงต้องเตรียมควำมพร้อมของครูผู้สอนในสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนและ  
กำรวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรฐำนสมรรถนะที่เน้นกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกและกำรวัดและ
ประเมินผลตำมสภำพจริง  
 

2. วัตถุประสงค์ 
          2.1  ส่งเสริมและพัฒนำครูผู้สอนให้สำมำรถออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนผ่ำนศูนย์พัฒนำวิชำกำร 11 ศูนย์  
          2.2  พัฒนำครูให้สำมำรถพัฒนำทักษะกำรสร้ำงเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม
สภำพจริงโดยยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
          2.3  ทบทวนและตรวจสอบกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำของโรงเรียน 
          2.4  ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยกำรประกวดกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก 8 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
3. เป้าหมาย 
         3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
               3.1.1 ส่งเสริม สนับสนุนศูนย์พัฒนำวิชำกำร 11 ศูนย์ให้สำมำรถพัฒนำครูผู้สอนให้ออกแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้เชิงรุก 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
               3.1.2 โรงเรียนทั้ง 52 โรง มีครูแกนน ำด้ำนกำรสร้ำงเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้
ตำมสภำพจริงโดยยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
               3.1.3 โรงเรียนทั้ง 52 โรง มีแนวทำงกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
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               3.1.4 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้นักเรียนมีครูที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี  
(Best Practice) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก 
         3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
               3.2.1 ศูนย์พัฒนำวิชำกำรสำมำรถพัฒนำครูผู้สอนให้ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก 8 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
               3.2.2 ครูสำมำรถสร้ำงเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริงโดยยึดผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 
               3.2.3 โรงเรียนมีแนวทำงกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริงโดยยึดผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 
               3.2.4 ครูได้รับกำรยกย่องเป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก 8 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 4.1 ประชุมคณะกรรมกำรวำงแผนส่งเสริม สนับสนุนศูนย์พัฒนำวิชำกำร 11 ศูนย์ให้สำมำรถพัฒนำ
ครูผู้สอนออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
           4.2 ประชุมคณะท ำงำนศูนย์วิชำกำร 11 ศูนย์ จัดท ำแนวทำงกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก   
8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  และจัดท ำแนวทำงกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้
ตำมสภำพจริงโดยยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
           4.3 ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำแนวทำงกำรทบทวนและตรวจสอบกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำของ
โรงเรียน    
           4.4 นิเทศ ติดตำมกำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกและกำรวัดประเมินตำมสภำพ
จริง  
           4.5 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกและกำรวัดประเมินตำม
สภำพจริง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
           4.6 ประชุมวิเครำะห์ผลเพ่ือปรับปรุง/พัฒนำ และจัดท ำเอกสำรสรุปรำยงำนผล 
 
5. สถานที่และระยะเวลา 
   สถานที ่  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  
 ระยะเวลา  มกรำคม - กันยำยน 2564 
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6. แผนการใช้งบประมาณ  จ ำนวน 150,000  บำท (หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) 
    6.1 รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำร
วำงแผนพัฒนำศูนย์พัฒนำวิชำกำร  
11 ศูนย์ 

    ก.พ 64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (30 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

- 2,100 - 2,100  

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

- 3,600 - 3,600  

-ค่ำพำหนะเดินทำง - 2,000 - 2,000  
รวม - 7,700 - 7,700  

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะท ำงำนศูนย์
พัฒนำวิชำกำร11 ศูนย์  

    มี.ค. 64 

-ค่ำใช้สอย 
 (ศูนย์ละ 10000 บำท x 11 ศูนย)์ 

- 110,000 - 110,000  

รวม - 110,000 - 110,000  
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำ
แนวทำงกำรทบทวนและตรวจสอบกำร
วัดและประเมินผลกำรศึกษำของ
โรงเรียน    

    เม.ย.64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (30 คน x 35 บำท  x 2 มื้อ) 

- 2,100 - 2,100  

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

- 3,600 - 3,600  

-ค่ำพำหนะเดินทำง - 2,000 - 2,000  
รวม - 7,700 - 7,700  

กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตำมกำรจัด 
กำรเรียนรู้ 

    มิ.ย.64 

-ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงคณะผู้นิเทศ - 3,000 - 3,000  
รวม - 3,000 - 3,000  

กิจกรรมที่ 5 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประกวดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 

    ก.ค.64 

-เอกสำรเผยแพร่  - - 750 750  
-ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ในกำรจัดเวที และ 
โล่รำงวัล 

- - 10,000 10,000  
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

-ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร  8,000 - - 8,000  
รวม 8,000 - 10,750 18,750  

กิจกรรมที่ 6 ประชุมวิเครำะห์ผล 
เพ่ือปรับปรุง/พัฒนำ และจัดท ำรำยงำน  

    ส.ค.64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (15 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

- 1,050 - 1,050  

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

- 1,800 - 1,800  

รวม - 2,850 - 2,850  
รวมทั้งสิ้น 8,000 131,250 10,750 150,000  

(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
    6.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 ประชุม
คณะกรรมกำรวำงแผนพัฒนำ
ศูนย์พัฒนำวิชำกำร 11 ศูนย์ 

- 7,700 - - 7,700 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะท ำงำน
ศูนย์พัฒนำวิชำกำร11 ศูนย์ 

- 110,000 - - 110,000 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะท ำงำน
จัดท ำแนวทำงกำรทบทวนและ
ตรวจสอบกำรวัดและประเมินผล
กำรศึกษำของโรงเรียน    

- - 7,700 - 7,700 

กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตำมกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

- - 3,000 - 3,000 

กิจกรรมที่ 5 จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประกวดกิจกรรมกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

- - - 18,750 18,750 

กิจกรรมที่ 6 ประชุมวิเครำะห์ผล
เพ่ือปรับปรุง/พัฒนำ และจัดท ำ
รำยงำน 

- - - 2,850 2,850 

รวม - 117,700 10,700 21,600 150,000 
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7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

7.1 ร้อยละ 100 ของครูกลุ่มเป้ำหมำยได้รับ 
กำรพัฒนำกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก
ที่สอดคล้องกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง 

กำรตรวจสอบหน่วย/
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

แบบตรวจสอบรำยกำร 
แบบประเมิน 

7.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีกำรทบทวนและ
ตรวจสอบแนวทำงกำรวัดและประเมินผล 

ตรวจสอบเอกสำร แบบตรวจสอบเอกสำร 

7.3 ร้อยละ 100 ของครูกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กำรสอบถำม แบบสอบถำม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          8.1 ครูมีแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกท่ีสอดคล้องกับกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง 
          8.2 ครูมีเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริงที่หลำกหลำยและน ำไป
ประยุกต์ใช้ได้  
          8.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีศูนย์พัฒนำวิชำกำรเป็นเครือข่ำยในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
 
9. เงื่อนไขความส าเร็จ 
         9.1 กำรพัฒนำครูให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกเป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกำรเรียนรู้ใน
หลักสูตรฐำนสมรรถนะ  
         9.2 กำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริงเป็นวิธีกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสมกับกำรจัดกำรเรียนรู้
ฐำนสมรรถนะ 
         9.3 ครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ได้รับกำรพัฒนำเพ่ือเตรียมควำมพร้อม
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
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โครงการที่ 4                  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้มีควำมรักใน
สถำบันหลักของชำติ และกำรยึดมั่นกำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 

สนองกลยุทธ์ สพม.2    กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ 
ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง และมีควำมเป็นพลโลก 

สนองนโยบาย สพฐ.        นโยบำยที่ 3 ด้ำนคุณภำพ  
ลักษณะโครงการ         โครงกำรต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นำงสำวศุภิสรำ เสือทอง และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ     มกรำคม - พฤษภำคม 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยด้ำนกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง โดยมีเป้ำประสงค์ให้ผู้เรียนมีควำม
รักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข     
ซึ่งตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือให้นักเรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ   
ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น 
ร้อยละ 80 และผู้ เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์        
ผ่ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็นพลเมือง ร้อยละ 100              
 ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข จึงได้มีกำรจัดท ำโครงกำรส่งเสริมกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้มีควำมรักใน
สถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข          
เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และควำมรักในสถำบันหลักของชำติและยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข รวมทั้งนโยบำยกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเยำวชน 
โดยมอบหมำยให้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในฐำนะเป็นองค์กรหลักที่มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำ
ให้เยำวชน ตำมโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ที่มุ่งพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน ครู  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ อย่ำงเป็นรูปธรรมและมีควำมยั่งยืน เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียน
คุณธรรมในด้ำนต่ำง ๆ ให้เกิดประสิทธิผลตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร อีกทั้งยังเป็นกำรสืบสำนพระรำช
ปณิธำนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ในกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรม ในรอบรั้วสถำนศึกษำของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 และ
โดยเฉพำะในสภำวกำรณ์แพร่ระบำดของเชื้อโควิด 2019 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 2 ยังได้
ปรับกิจกรรมในโครงกำร ให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในขณะนี้  เพ่ือกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรบรรลุ
เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และควำมรักในสถำบัน

หลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
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 2.2 เพ่ือยกระดับให้โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดำว และโรงเรียนคุณธรรม 
สพม.2 ระดับ 3 ดำว  ตำมกิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืน  

 2.3  เพ่ือนิเทศติดตำมโครงกำรส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และควำมรักในสถำบันหลักของ
ชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข และนิเทศ ติดตำมกำร
ด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัด 
          
3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 

     3.1.1 โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งมีกิจกรรมทีส่่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และควำมรักใน
สถำบันหลักของชำติ  และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 

     3.1.2 โรงเรียนในสังกัดได้รับกำรยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดำว และ 
โรงเรียนคุณธรรม สพม.2 ระดับ 3 ดำว เพ่ิมข้ึนเป็น ร้อยละ 80 
      3.2 เชิงคุณภาพ 

          3.2.1 โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และควำมรักในสถำบันหลักของชำติ  
และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 

     3.2.2 โรงเรียนในสังกัดได้รับกำรยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดำว และโรงเรียน
คุณธรรม สพม.2 ระดับ 3 ดำว   
 
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

4.1 ประชุมคณะท ำงำนวำงแผนกำรสร้ำงกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และควำมรักใน
สถำบันหลักของชำติ  และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
     4.2 จัดท ำคู่มือกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และ 
ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
 4.3 จัดประชุมกำรใช้คู่มือกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และควำมรักในสถำบันหลัก 
ของชำติ  และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
 4.4 จัดประชุมคณะกรรมกำรประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดำว และโรงเรียนคุณธรรม     
สพม.2 ระดับ 3 ดำว   
 4.5 ประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดำว และโรงเรียนคุณธรรม สพม.2 ระดับ 3 ดำว โรงเรียน 
ในสังกัดที่ขอรับกำรประเมิน 
 4.6 นิเทศติดตำมกำร ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และ 
ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข กำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัด 
 4.7 ประชุมสรุปงำนกำรด ำเนินกำรส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และควำมรักในสถำบัน 
หลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข และสรุปผล 
กำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัด 
 

5. สถานที่และระยะเวลา 
  สถานที่    โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
 ระยะเวลา      มกรำคม - กันยำยน 2564 
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6. แผนการใช้งบประมาณ  จ ำนวน 40,000 บำท (สี่หมื่นบำทถ้วน) 
      6.1  รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนวำงแผนกำรสร้ำงกิจกรรม
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และ 
ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 

- - - - ม.ค. 64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (15 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

- 1,050 
 

- 
 

1,050 
 

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

- 1,800 - 1,800 

-ค่ำพำหนะคณะท ำงำน - 2,000 - 2,000 
รวม - 4,850  4,850  

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะท ำงำนจัดท ำ
คู่มือกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และควำมรักในสถำบันหลักของ
ชำติ  และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็น
ประมุข 

    ก.พ. 64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (10 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

- 700 
 

- 
 

700 

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

- 1,200 - 1,200 

- ค่ำวัสดุ - - 5,050 5,050 
-ค่ำจ้ำงจัดท ำเล่มคู่มือฯ  60 เล่ม ๆ ละ 
 100 บำท 

- 6,000 - 6,000 

- ค่ำพำหนะเดินทำง - 5,000 - 5,000 
รวม - 12,900 5,050 17,950  

กิจกรรมที่ 3  จัดอบรมประชุมกำรใช้คู่มือ
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และควำมรักในสถำบันหลักของชำติ  และ
ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข ผ่ำน 
Zoom Application โรงเรียนในสังกัด 

- - - - มี.ค.64 
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมคณะกรรมกำร
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 
ดำว และโรงเรียนคุณธรรม สพม.2 ระดับ  
3 ดำว   

- - - - ม.ค. 64 

กิจกรรมที่ 5 ประเมินโรงเรียนคุณธรรม 
ระดับ 2 ดำว และโรงเรียนคุณธรรม สพม.2 
ระดับ 3 ดำว โรงเรียนในสังกัด 

- - - - ม.ค. 64 

- ค่ำพำหนะเดินทำง - 5,000 - 5,000 
- ค่ำวัสดุและค่ำโล่รำงวัล - - 7,000 7,000 

รวม - 5,000 7,000 12,000  
กิจกรรมที ่6 นิเทศติดตำมกำร ส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และควำมรักใน
สถำบันหลักของชำติและยึดมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
เป็นประมุข กำรด ำเนินงำนโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัด 

    เม.ย. 64 

-ค่ำพำหนะเดินทำง - 3,300 - 3,300  
รวม - 3,300 - 3,300  

กิจกรรมที่ 7 ประชุมสรุปงำนกำร
ด ำเนินกำรกำรส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และควำมรักในสถำบันหลักของ
ชำติ  และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็น
ประมุข และสรุปผลกำรด ำเนินงำนโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัด 

    พ.ค. 64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(10 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

- 700 
 

- 
 

700 

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

- 1,200 - 1,200 

รวม - 1,900 - 1,900  
รวมทั้งหมด - 27,950 12,050

0 

40,000  
 
 
 

 (ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
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        6.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท ำงำน 
วำงแผนกำรสร้ำงกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และควำมรัก
ในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่น 
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 

- 4,850 - - 4,850 

กิจกรรมที่ 2 จัดท ำคู่มือกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และควำมรัก
ในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่น 
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 

- 17,950 - - 17,950 

กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมประชุมกำรใช้คู่มือ
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์และควำมรักในสถำบันหลัก
ของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็น
ประมุข ผ่ำน Zoom Application 
โรงเรียนในสังกัด 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมคณะกรรมกำร
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 
ดำว และโรงเรียนคุณธรรม สพม.2 
ระดับ 3 ดำว   

- - - - - 

กิจกรรมที่ 5 ประเมินโรงเรียนคุณธรรม 
ระดับ 2 ดำว และโรงเรียนคุณธรรม  
สพม.2 ระดับ 3 ดำว โรงเรียนในสังกัดที่
ขอรับกำรประเมิน 

- 12,000 - - 12,000 

กิจกรรมที่ 6 นิเทศติดตำมกำร ส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และควำมรัก
ในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่น 
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข  
กำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม  
สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัด 

- - 3,300 - 3,300 

 



57แผนปฏิบัติการ  ประจ�าปี 2564

  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 6 นิเทศติดตำมกำร 
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และควำมรักในสถำบันหลักของชำติ  
และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
เป็นประมุข กำรด ำเนินงำนโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัด 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 7 ประชุมสรุปงำนกำร
ด ำเนินกำรกำร ส่งเสริมคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์และควำมรักในสถำบัน
หลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข  
และสรุปผลกำรด ำเนินงำนโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัด 

- - 1,900 - 1,900 

รวม - 34,800 5,200 - 40,000 
 
7. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ      วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
7.1 โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งมีกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และควำมรักในสถำบัน
หลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 

- กำรตรวจสอบกิจกรรม 
  กำรเรียนรู้ 
- กำรนิเทศติดตำม  

- แบบนิเทศติดตำม 
- แบบตรวจสอบ 

7.2 โรงเรียนในสังกัดได้รับกำรยกระดับเป็น
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดำว และโรงเรียน
คุณธรรม สพม.2 ระดับ 3 ดำว เพ่ิมข้ึนเป็น 
ร้อยละ 80 

- กำรนิเทศติดตำม  - แบบนิเทศติดตำม 
 

 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      8.1 โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งมีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และควำมรักในสถำบันหลัก
ของชำติ  และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
      8.2 โรงเรียนในสังกัดได้รับกำรยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดำว และโรงเรียน
คุณธรรม สพม.2 ระดับ 3 ดำว เพ่ิมข้ึน 
 
 

  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 6 นิเทศติดตำมกำร 
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และควำมรักในสถำบันหลักของชำติ  
และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
เป็นประมุข กำรด ำเนินงำนโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัด 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 7 ประชุมสรุปงำนกำร
ด ำเนินกำรกำร ส่งเสริมคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์และควำมรักในสถำบัน
หลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข  
และสรุปผลกำรด ำเนินงำนโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัด 

- - 1,900 - 1,900 

รวม - 34,800 5,200 - 40,000 
 
7. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ      วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
7.1 โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งมีกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และควำมรักในสถำบัน
หลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 

- กำรตรวจสอบกิจกรรม 
  กำรเรียนรู้ 
- กำรนิเทศติดตำม  

- แบบนิเทศติดตำม 
- แบบตรวจสอบ 

7.2 โรงเรียนในสังกัดได้รับกำรยกระดับเป็น
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดำว และโรงเรียน
คุณธรรม สพม.2 ระดับ 3 ดำว เพ่ิมข้ึนเป็น 
ร้อยละ 80 

- กำรนิเทศติดตำม  - แบบนิเทศติดตำม 
 

 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      8.1 โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งมีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และควำมรักในสถำบันหลัก
ของชำติ  และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
      8.2 โรงเรียนในสังกัดได้รับกำรยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดำว และโรงเรียน
คุณธรรม สพม.2 ระดับ 3 ดำว เพ่ิมข้ึน 
 
 

  

9. เงื่อนไขความส าเร็จ 
9.1 โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งมีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และควำมรักในสถำบัน

หลักของชำติ  และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
      9.2 โรงเรียนในสังกัดได้รับกำรยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดำว และโรงเรียน
คุณธรรม สพม.2 ระดับ 3 ดำว   
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โครงการที่ 5  กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
สนองกลยุทธ์ สพม. 2 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะ 
   ในศตวรรษท่ี 21 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. นโยบำยที่ 3 ด้ำนคุณภำพ  
ลักษณะโครงการ โครงกำรใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำยพลพิพัฒน์ วัฒนเศรษฐำนุกุล, นำงสำวศุภิสรำ เสือทอง และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

ควำมท้ำทำยที่ เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่  21 ทั้ งในส่วนที่ เป็นแรงกดดันภำยนอก ได้แก่  
กำรเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจำกกำรปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution)  
กำรเปลี่ยนแปลงสู่อุตสำหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) กำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติ 2573 (Sustainable Development Goals : SDGs 
2030) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยำบัน รวมท้ัง ผลกระทบของกำรเป็นประชำคมอำเซียน และควำมต้องกำร
ก ำลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับแรงกดดันจำกภำยในประเทศจำกกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง
ประชำกรที่ส่งผลให้ประเทศเข้ำสู่สังคมสูงวัยอย่ำงสมบูรณ์ในอนำคตอันใกล้  กำรติดกับดักประเทศที่มีรำยได้
ปำนกลำง ทัศนคติ ควำมเชื่อ ภูมิปัญญำชำวบ้ำน ค่ำนิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชำกรที่
ปรับเปลี่ยนไปตำมกระแสโลกำภิวัตน์ กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลให้ทรัพยำกรธรรมชำติ     
ถูกท ำลำยและเสื่อมโทรมอย่ำงรวดเร็ว รวมทั้งระบบกำรศึกษำที่ยังมีปัญหำหลำยประกำร นับตั้งแต่ปัญหำ
คุณภำพของคนไทยทุกช่วงวัย ปัญหำคุณภำพและมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ รวมทั้งปัญหำ     
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและกำรขำดควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีวินัย ควำมซื่อสัตย์สุจริตและกำรมี
จิตสำธำรณะของคนไทยส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบต่อระบบกำรศึกษำ ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับควำม
ท้ำทำยดังกล่ำว 
 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำกำรศึกษำภำยใต้ 
6 ยุทธศำสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี โดยยุทธศำสตร์ที่ 2 กล่ำวถึง กำรผลิตและพัฒนำ
ก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ มีเป้ำหมำย คือ 
ก ำลังคนมีทักษะที่ส ำคัญจ ำเป็นและมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ สถำบันกำรศึกษำจัดกำรศึกษำรูปแบบทวิภำคี/สหกิจศึกษำ/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงำน
ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดเพ่ิมขึ้น จ ำนวนหลักสูตรของสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำทวิวุฒิ(Dual Degree) เพ่ิมขึ้น 
มีภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐ เอกชน สถำนประกอบกำร สมำคมวิชำชีพและหน่วยงำนที่จัด
กำรศึกษำเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ 2564 กล่ำวคือ   
มุ่งกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยส่งเสริมกำรพัฒนำกรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรฐำนสมรรถนะของสถำนศึกษำ ตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำย
และแตกต่ำงหลำกหลำยตำมบริบทของพ้ืนที่ พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
กำรด ำรงชีวิตและสร้ำงอำชีพ ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย อำทิ อำชีพที่
เหมำะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และหลักสูตรกำรดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY 
โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรกำรเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริม
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ประชำสัมพันธ์สินค้ำออนไลน์ระดับต ำบล และส่งเสริมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำเพ่ือทักษะอำชีพและกำรมี
งำนท ำ 
 จำกเหตุผลข้ำงต้น กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้  กลุ่มนิเทศ
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 2 จึงต้องนิเทศกำร
พัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ เพ่ือรองรับนโยบำยดังกล่ำวข้ำงต้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือนิเทศกระบวนกำรจัดท ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
 2.2 เพ่ือนิเทศกระบวนกำรจัดท ำโครงสร้ำงรำยวิชำและหน่วยกำรเรียนรู้ ฐำนสมรรถนะบูรณำกำร
ท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
      3.1.1 โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวน 52 โรงเรียน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 

     3.2.1 โรงเรียนสำมำรถสร้ำงหลักสูตรฐำนสมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำของตนเอง 
     3.2.2 โรงเรียนสำมำรถสร้ำงโครงสร้ำงรำยวิชำและหน่วยกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะบูรณำกำร

ท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 4.1 คณะท ำงำนศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำ และข้อเสนอแนะ และจัดท ำคู่มือกำรจัดท ำหลักสูตรฐำน
สมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ และโครงสร้ำงรำยวิชำและหน่วยกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะบูรณำ
กำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ  
 4.2 คณะท ำงำนให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่องกำรจัดท ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่น 
เพ่ือกำรมีงำนท ำ และโครงสร้ำงรำยวิชำและหน่วยกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
 4.3 โรงเรียนจัดท ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่นเพื่อกำรมีงำนท ำ และโครงสร้ำงรำยวิชำ
และหน่วยกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
 4.4 คณะท ำงำนติดตำมกำรจัดท ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ และ
โครงสร้ำงรำยวิชำและหน่วยกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
 4.5 คณะท ำงำนประเมินผลกำรจัดท ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ  
และโครงสร้ำงรำยวิชำและหน่วยกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
 
5. สถานที่และระยะเวลา 
 สถานที ่ โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
 ระยะเวลา กุมภำพันธ์ - กันยำยน 2564 
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6. แผนการใช้งบประมาณ จ ำนวน 50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน) 
6.1 รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 คณะท ำงำนศึกษำ 
สภำพปัจจุบัน ปัญหำ และ
ข้อเสนอแนะ และจัดท ำคู่มือกำร
จัดท ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะบูรณำ
กำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำและ
โครงสร้ำงรำยวิชำและหน่วยกำร
เรียนรู้ฐำนสมรรถนะบูรณำกำร
ท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ  

    ก.พ. 64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (20 คน x 35 บำท x 4 มื้อ) 

- 2,800 - 2,800  

-ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (20 คน x 120 บำท x 2 มื้อ) 

- 4,800 - 4,800  

-ค่ำวัสดุ - - 400 400  
-ค่ำเอกสำร 
 (20 คน x 50 บำท) 

- - 1,000 1,000  

รวม - 7,600 1,400 9,000  
กิจกรรมที่ 2 คณะท ำงำนให้ควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเรื่องกำรจัดท ำหลักสูตร
ฐำนสมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่น 
เพ่ือกำรมีงำนท ำและโครงสร้ำง
รำยวิชำและหน่วยกำรเรียนรู้ฐำน
สมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่น 
เพ่ือกำรมีงำนท ำ 

    มี.ค. 64 

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

- 14,000 - 14,000  

-ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (20 คน x 120 บำท x 10 มื้อ) 

- 24,000 - 24,000  

-ค่ำเอกสำร 
 (200 คน x 10 บำท) 

- - 2,000 2,000  

รวม - 38,000 2,000 40,000  
 
 
 
 

รวม - 7,600 1,400 9,000

รวม - 38,000 2,000 40,000
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 3 โรงเรียนจัดท ำ
หลักสูตรฐำนสมรรถนะบูรณำกำร
ท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำและ
โครงสร้ำงรำยวิชำและหน่วยกำร
เรียนรู้ฐำนสมรรถนะบูรณำกำร
ท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ 

    เม.ย. 64 

รวม - - - -  
กิจกรรมที่ 4 คณะท ำงำนติดตำม 
กำรจัดท ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ
บูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
และโครงสร้ำงรำยวิชำและหน่วย
กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะบูรณำกำร
ท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ 

    มิ.ย. 64 

รวม - - - -  
กิจกรรมที่ 5 คณะท ำงำน
ประเมินผลกำรจัดท ำหลักสูตรฐำน
สมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำร
มีงำนท ำ และโครงสร้ำงรำยวิชำและ
หน่วยกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ
บูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ 

    ก.ย. 64 

-ค่ำเอกสำร 
 (20 คน x 50 บำท) 

- - 1,000 1,000  

รวม - - 1,000 1,000  
รวมทั้งสิ้น - 45,600 4,400 50,000  

(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
6.2  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 คณะท ำงำนศึกษำ 
สภำพปัจจุบนั ปัญหำ และข้อเสนอแนะ 
และจัดท ำคู่มือกำรจัดท ำหลักสตูรฐำน
สมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่นเพื่อกำรมี
งำนท ำ และโครงสร้ำงรำยวชิำและ
หน่วยกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะบูรณำ
กำรท้องถิ่นเพื่อกำรมีงำนท ำ 

- 9,000 - - 9,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 2 คณะท ำงำนให้ควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเรื่องกำรจัดท ำหลักสูตร
ฐำนสมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่น 
เพ่ือกำรมีงำนท ำ และโครงสร้ำง
รำยวิชำและหน่วยกำรเรียนรู้ฐำน
สมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่น 
เพ่ือกำรมีงำนท ำ 

- 49,000 - - 49,000 

กิจกรรมที่ 3 โรงเรียนจัดท ำหลักสูตร
ฐำนสมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่น 
เพ่ือกำรมีงำนท ำ และโครงสร้ำง
รำยวิชำและหน่วยกำรเรียนรู้ฐำน
สมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่น 
เพ่ือกำรมีงำนท ำ 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 4 คณะท ำงำนติดตำม 
กำรจัดท ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ
บูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
และโครงสร้ำงรำยวิชำและหน่วยกำร
เรียนรู้ฐำนสมรรถนะบูรณำกำร
ท้องถิ่น เพ่ือกำรมีงำนท ำ 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 5 คณะท ำงำนประเมินผล
กำรจัดท ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ
บูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
และโครงสร้ำงรำยวิชำและหน่วยกำร
เรียนรู้ฐำนสมรรถนะบูรณำกำร
ท้องถิ่น เพ่ือกำรมีงำนท ำ 

- - - 1,000 1,000 

รวม - 49,000 - 1,000 50,000 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
7.1 โรงเรียนสำมำรถสร้ำงหลักสูตรฐำน
สมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมี
งำนท ำของตนเอง 

กำรประเมินกำรปฏิบัติ 
(Performance Assessment) 
 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
กำรสร้ำงหลักสูตรฐำน
สมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่น
เพ่ือกำรมีงำนท ำของตนเอง 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

7.2 โรงเรียนสำมำรถสร้ำงโครงสร้ำง
รำยวิชำและหน่วยกำรเรียนรู้ฐำน
สมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมี
งำนท ำ 

กำรประเมินกำรปฏิบัติ 
(Performance Assessment) 
 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
กำรสร้ำงโครงสร้ำงรำยวิชำและ
หน่วยกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ
บูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมี 
งำนท ำ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 โรงเรียนมีหลักสูตรฐำนสมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำของตนเอง และมีโครงสร้ำง
รำยวิชำและหน่วยกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ 

8.2 ครูจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ โครงสร้ำงรำยวิชำ
และหน่วยกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ  

8.3 นักเรียนได้รับกำรพัฒนำตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ โครงสร้ำง
รำยวิชำและหน่วยกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ 

8.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีหลักสูตรเพื่อพัฒนำกำรจัดท ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะบูรณำกำร
ท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ โครงสร้ำงรำยวิชำและหน่วยกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมี   
งำนท ำ 
 
9. เงื่อนไขของความส าเร็จ 
 9.1 ครูในสังกัดควรมีกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
โครงสร้ำงรำยวิชำและหน่วยกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
 9.2 นักเรียนทุกคนควรได้รับกำรพัฒนำตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
โครงสร้ำงรำยวิชำและหน่วยกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะบูรณำกำรท้องถิ่นเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
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โครงการที่ 6     พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม 
สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ที่ 4 สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุคนได้ 
    รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบำยที ่3 ด้ำนคุณภำพ   
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นำงสุพัชร์ชญำ  โสรธร  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลำคม 2563 - กันยำยน  2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   
 ตำมนโยบำยพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของรัฐบำลจำกยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561-2580) น ำไปสู่กำร
ปฏิบัติเพ่ือประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว   
ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12     
(พ.ศ.2560 - 2565) ได้ก ำหนดแนวทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในระยะ 5 ปี ด้ำนกำรศึกษำ      
ดังนี้ 1) ให้มีกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียมและทั่วถึง 2) กำรพัฒนำ
ศักยภำพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) กำรพัฒนำผลิตภำพแรงงำน      
เป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนในกำรพัฒนำก ำลังคนและแรงงำน แผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579  ซึ่งแนวคิดกำรจัดกำรศึกษำ โดยยึดหลักส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำประกอบด้วย 
หลักกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือปวงชน (Education for all) หลักกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมเท่ำเทียมและทั่วถึง 
(Inclusive Education) หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักกำรมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดเป้ำหมำยโลกเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs, 2030) ประเด็นภำยในประเทศไทย เช่น คุณภำพของคนทุกช่วงวัย            
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของประเทศ ควำมเลื่อมล้ ำของกำรกระจำยรำยได้ และวิกฤติ ด้ำน
สิ่งแวดล้อม โดยน ำยุทธศำสตร์ชำติ (National Strategy) มำเป็นกรอบควำมคิดส ำคัญในกำรจัดท ำแผนกำร
ศึกษำแห่งชำติและกำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมแนวทำงของคณะกรรมกำรอิสระเพ่ือกำรปฏิรูปกำรศึกษำ จำก
ควำมส ำคัญดังกล่ำวข้ำงต้นจึงเป็นที่มำของกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2 ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ เป็นกลยุทธ์เชิงนโยบำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ข้อที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.6 พัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ โดยมีตัวชี้วัด 1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของแต่ละระดับ 2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็น
พิเศษได้รับกำรพัฒนำด้ำนทักษะอำชีพ ทักษะกำรด ำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำธำรณะ 3) ร้อยละ
ของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนต่ำงๆ อำทิ ดนตรี กีฬำ 
ศิลปะ และเทคโนโลยี กลุ่มนิเทศ ติดตำมแลประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ให้บรรลุเป้ำหมำย โดยมุ่งเน้นพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ โดยยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญและมีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมืออำชีพ เพ่ือน ำทักษะประสบกำรณ์ที่ได้รับไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 

Development Goals : SDGs, 2030) ประเด็นภายในประเทศไทย เช่น คุณภาพของคนทุกช่วงวัย
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 พัฒนำครูเพ่ือเป็นผู้คัดกรองเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษทำงกำรเรียน  
 2.2 พัฒนำครูให้มีทักษะกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (Individualized Education 
Program : IEP) และแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) 
 2.3 นิเทศ ติดตำม ประเมินผลและเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ครูผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม (ที่ยังไม่ผ่ำนกำรอบรมพัฒนำหลักสูตรเป็น 
ผู้คัดกรองเด็กพิกำรทำงกำรศึกษำ) โรงเรียนละ 1 คน จ ำนวน 52 โรงเรียน  
 3.1.2 ครูผู้รับผิดชอบสอนนักเรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ โรงเรียนละ 1 คน  
จ ำนวน 52 โรงเรียน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
               3.2.1 ครูมีควำมทักษะสำมำรถเป็นผู้คัดกรองเด็กท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษทำงกำรเรียน     
 3.2.2 ครูผู้รับผิดชอบสอนนักเรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ มีทักษะกำรจัดท ำแผนกำร 
จัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (Individualized Education Program : IEP ) และแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล 
(Individual Implementation Plan : IIP)  
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 4.1 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรประกอบด้วยศึกษำนิเทศก์และครูผู้แทนโรงเรียนต้นแบบ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบเรียนรวมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 เพ่ือวิเครำะห์ผล
กำรพัฒนำคุณภำพกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปีงบประมำณ 2563 และวิเครำะห์สภำพปัญหำควำมต้องกำร 
จัดท ำคู่มือเอกสำรประกอบกำรอบรม 
 4.2 ก ำหนดปฏิทิน และจัดประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำครูเพ่ือเป็นผู้คัดกรองเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ
ทำงกำรเรียน และประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
(Individualized Education Program : IEP) และแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล (Individual Implementation 
Plan : IIP) 
 4.3 นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม 
 4.4 วิเครำะห์และสรุปผลกำรนิเทศ ติดตำม จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
5. สถานที่และระยะเวลา 
   สถานที ่  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
 ระยะเวลา  มกรำคม - กันยำยน 2564 
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6. แผนการใช้งบประมาณ  จ ำนวน 20,000  บำท (สองหมื่นบำทถ้วน) 
    6.1 รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนิน
โครงกำรศึกษำนิเทศก์และครูผู้แทนโรงเรียน
ต้นแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ 
เรียนรวม 

    ม.ค. 64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (15 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

- 1,050 - 1,050  

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

- 1,800 - 1,800  

รวม - 2,850 - 2,850  
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำครู 
เพ่ือเป็นผู้คัดกรองและพัฒนำทักษะกำรจัดท ำ
แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
(Individualized Education Program :IEP) 
และแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล (Individual 
Implementation Plan : IIP) 

    ม.ค. 64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (52 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

- 3,640 - 3,640  

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

- 6,240 - 6,240  

-ค่ำวิทยำกร 2 คน  
 (600 บำท x 12 ชั่วโมง) 

7,200 - - 7,200  

รวม 7,200 9,880 - 17,080  
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำม และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม 

- - - - ส.ค. 64 

กิจกรรมที่ 4 วิเครำะห์และสรุปผลกำรนิเทศ 
ติดตำม จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

- - - - ก.ย. 64 

-ค่ำวัสดุ -  70 70  
รวม - - 70 70  

รวมทั้งสิ้น 7,200 12,730 70 20,000  
(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 
   
 
 

รวม
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   6.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 ประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร
ศึกษำนิเทศก์และครูผู้แทน
โรงเรียนต้นแบบกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้แบบเรียนรวม 

- 2,850 - - 2,850 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำร
พัฒนำผู้คัดกรองฯ และพัฒนำ
ทักษะกำรจัดท ำแผนกำรจัด
กำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
(Individualized Education 
Program : IEP ) และแผนกำร
สอนเฉพำะบุคคล (Individual 
Implementation Plan : IIP) 

- 17,080 - - 17,080 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
เรียนรวม 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 4 วิเครำะห์และ
สรุปผลกำรนิเทศ ติดตำม จัดท ำ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

- - 70 - 70 

รวม - 19,930 70 - 20,000 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
7.1 ครูจ ำนวน 52 คน มีควำมทักษะและสำมำรถเป็น 
ผู้คัดกรองเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษทำงกำรเรียน  

 - ทดสอบ 
 - ปฏิบัติกิจกรรม 

- แบบทดสอบ 
- ใบกิจกรรม 

7.2 ครู จ ำนวน 52 คน มีทักษะกำรจัดท ำแผนกำรจัด
กำรศึกษำเฉพำะบุคคล (Individualized Education 
Program : IEP) และแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล  
(Individual Implementation Plan : IIP) 

 - ทดสอบ 
 - ปฏิบัติกิจกรรม 

- แบบทดสอบ 
- ใบกิจกรรม 

7.3 ครูในโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำแบบเรียนรวมในสังกัด 
จ ำนวน 44 โรงเรียน ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผล 

- สังเกตสภำพจริง 
- ตรวจเอกสำร 

แบบนิเทศฯ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 โรงเรียนทั่วไปที่จัดกำรศึกษำแบบเรียนรวมในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
จ ำนวน 52 โรงเรียน มีควำมพร้อมและสำมำรถด ำเนินกำรคัดกรองเด็กนักเรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 8.2 ครูในโรงเรียนทั่วไปที่จัดกำรศึกษำแบบเรียนรวมในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
จ ำนวน 52 โรงเรียน สำมำรถวิเครำะห์และวำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษได้
ตรงตำมสภำพ เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ 
 
9. เงื่อนไขของความส าเร็จ 
 9.1 ผู้บริหำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้กำรสนับสนุนและเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจให้ครูและ
ศึกษำนิเทศก์ได้ปฏิบัติกิจกรรมตำมที่ก ำหนดด้วยควำมเรียบร้อย 
 9.2 ผู้บริหำรโรงเรียนให้กำรส่งเสริมสนับสนุนครูในกำรเข้ำรับกำรพัฒนำตำมกิจกรรมที่ก ำหนด รวมทั้ง
กำรส่งเสริมกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรนิเทศ ติดตำมฯ 
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โครงการที่ 7                  ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมทักษะกำรคิด (Active Learning)  
สนองกลยุทธ์ สพม.2  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะ 

 ในศตวรรษท่ี 21 
สนองนโยบาย สพฐ.        นโยบำยที่ 3 ด้ำนคุณภำพ  
ลักษณะโครงการ         โครงกำรต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นำงสำวศุภิสรำ เสือทอง, นำยพลพิพัฒน์ วัฒนเศรษฐำนกุล และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ     มกรำคม - กันยำยน 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์สำมำรถแก้ไข สถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก Active Learning จำกประสบกำรณ์จริงหรือจำกสถำนกำรณ์จ ำลองผ่ำนกำรลงมือ
ปฏิบัติตลอดจนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุ มมองร่วมกันของผู้เรียน
และครูให้มำกข้ึน ประกอบกับประเทศไทย มีควำมจ ำเป็นต้องพัฒนำก ำลังคนให้เป็นมำตรฐำนเทียบกับอำเซียน
หรือนำนำชำติ กำรเตรียมควำมพร้อมประชำกรวัยเรียนให้มีทักษะเพ่ือกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
กระทรวงศึกษำธิกำร มีหน้ำที่หลักในกำรจัดกำรศึกษำท่ีต้องพัฒนำและส่งเสริมศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
 ทั้งนี้ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของข้อมูลข่ำวสำรและกำรเปลี่ยนแปลงด้วยควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี
ท ำให้กำรสื่อสำรไร้พรมแดนเข้ำถึงแหล่งข้อมูลสำมำรถท ำได้ทุกที่ทุกเวลำ ผลกระทบจำกยุคโลกำภิวัฒน์นี้ส่งผล
ให้ผู้เรียนจ ำเป็นจะต้องมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องและเป็นผู้แสวงหำควำมรู้อยู่
ตลอดเวลำ ในปัจจุบันมีองค์ควำมรู้ใหม่เกิดขึ้นมำกมำยทุกวินำทีท ำให้เนื้อหำวิชำมำกเกินกว่ำที่จะเรียนรู้ใน
ห้องเรียนได้หมดซึ่งกำรเรียนรู้แบบเดิมไม่สำมำรถจะพัฒนำให้ผู้เรียนน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรียนในชั้นเรียนไป
ปฏิบัติได้ดีดังนั้นจึงจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม
เทคโนโลยีและกำรเรียนรู้ของ ผู้เรียนจำกผู้สอนคือผู้ถ่ำยทอดปรับเปลี่ยนบทบำทเป็นผู้ชี้แนะวิธีกำรค้นหำ
ควำมรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถแสวงหำควำมรู้และประยุกต์ใช้ทักษะต่ำงๆสร้ำงควำมเข้ำใจด้วยตนเองจน
เกิดเป็นกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมหมำยเป็นกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ควำมรู้น ำไปปฏิบัติเพ่ือกำรแก้ปัญหำหรือกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 2 เห็นควำมส ำคัญในกำร ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้     
เชิงรุก Active Learning มำใช้ในกำรออกแบบกำรเรียนรู้และกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอนจึงถือเป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน  จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ส่งเสริมทักษะกำรคิด (PBL STEM Coding AI IS เพศวิถี และกำรส่งเสริม     
รักกำรอ่ำน) และมีกำรปรับรูปแบบกิจกรรมโครงกำรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ทั้งนีเ้พ่ือกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรได้บรรลุเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
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2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนสำมำรถออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning) 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สอนจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สำมำรถพัฒนำทักษะกำรคิด (PBL 

STEM Coding AI IS เพศวิถี และกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน) 
2.3 เพ่ือนิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนในกำรส่งเสริมทักษะ

กำรคิดผู้เรียน (PBL STEM Coding AI IS เพศวิถี และกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน) 
  

3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 

      3.1.1 ครูผู้สอนทั้ง 52 โรงเรียน  ได้รับกำรพัฒนำกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active  
Learning) 

      3.1.2 ครูผู้สอนทั้ง 52 โรงเรียน จัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สำมำรถพัฒนำทักษะ
กำรคิด (PBL STEM Coding AI IS เพศวิถี และกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน) 
      3.2 เชิงคุณภาพ 

          3.2.1 ครูผู้สอนสำมำรถออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
     3.2.2 ครูผู้สอนสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่พัฒนำทักษะกำรคิด  

(PBL STEM Coding AI IS เพศวิถี และกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน) 
 
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   4.1 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
ส่งเสริมทักษะกำรคิด (PBL STEM Coding AI IS เพศวิถี และกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน)  
     4.2 จัดท ำคู่มือกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  ส่งเสริมทักษะกำรคิด  
(PBL STEM Coding AI IS เพศวิถี และกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน) 
 4.3 จัดประชุมกำรใช้คู่มือส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  ส่งเสริมทักษะกำรคิด 
(PBL STEM Coding AI IS เพศวิถี และกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน) ผ่ำน Zoom Application โรงเรียนในสังกัด 
 4.4 นิเทศติดตำมกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ส่งเสริมทักษะกำรคิด (PBL 
STEM Coding AI IS เพศวิถี และกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน) ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด 
 4.5 ประชุมสรุปงำนกำรด ำเนินกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ส่งเสริมทักษะ
กำรคิด (PBL STEM Coding AI IS เพศวิถี และกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน) 
  

5. สถานที่และระยะเวลา 
  สถานที่    โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
 ระยะเวลา      มกรำคม - กันยำยน 2564 
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6.  แผนการใช้งบประมาณ  จ ำนวน 80,000 บำท (แปดหมื่นบำทถ้วน) 
      6.1  รายละเอียดกิจกรรม / งบประมาณ / ระยะเวลาปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning)  ส่งเสริมทักษะ
กำรคิด (PBL STEM Coding AI  
IS เพศวิถี และกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน) 

- - - - ม.ค. 64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(15 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

- 1,050 
 

- 
 

1,050 
 

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

- 1,800 - 1,800 

-ค่ำพำหนะคณะท ำงำน - 5,000 - 5,000 
รวม - 7,850 - 7,850  

กิจกรรมที่ 2  จัดท ำคู่มือกำรส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
ส่งเสริมทักษะกำรคิด (PBL STEM 
Coding AI  IS เพศวิถี และกำรส่งเสริม 
รักกำรอ่ำน) 

    ก.พ. 64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(15 คน x 35 บำท x 4 มื้อ)  

- 2,100 
 

- 
 

2,100 
 

-ค่ำอำหำรกลำงวัน  
 (15 คน x 120 บำท x 2 มื้อ)  

- 3,600 - 3,600 

- ค่ำวัสดุ - - 14,900 14,900 
- ค่ำจ้ำงจัดท ำเล่มคู่มือฯ 70 เล่มๆละ150
บำท 

- 10,500 - 10,500 

- ค่ำวืทยำกร ตรวจเล่มคู่มือ  7,200 - - 7,200 
- ค่ำพำหนะเดินทำง - 5,000 - 5,000 

รวม 7,200 21,200 14,900 43,300  
กิจกรรมที่ 3  จัดประชุมกำรใช้คู่มือ
ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active  
Learning) ส่งเสริมทักษะกำรคิด  
(PBL STEM Coding AI IS เพศวิถี และ
กำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน) ผ่ำน Zoom 
Application โรงเรียนในสังกัด 

- - - - มี.ค.64 
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 4  นิเทศติดตำมกำรส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
ส่งเสริมทักษะกำรคิด (PBL STEM Coding 
AI IS เพศวิถี และกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน)  
ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด 

    เม.ย. 64 

-ค่ำพำหนะเดินทำง - 26,000 - 26,000 
รวม - 26,000 - 26,000  

กิจกรรมที่ 5 ประชุมสรุปงำนกำร
ด ำเนินกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก 
(Active  Learning)  ส่งเสริมทักษะกำร
คิด (PBL STEM Coding AI IS เพศวิถี 
และกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน) 

    ก.ย. 64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (15 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

- 1,050 
 

- 
 

1,050 
 

 

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

- 1,800 - 1,800  

รวม - 2,850 - 2,850  
รวมทั้งหมด 7,200 57,870 14,900 80,000  

(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
        6.2  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนกำรส่งเสริมกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
ส่งเสริมทักษะกำรคิด (PBL STEM 
Coding AI IS เพศวิถี และกำร
ส่งเสริมรักกำรอ่ำน) 

- 7,850 - - 7,850 

กิจกรรมที่ 2 จัดท ำคู่มือกำรส่งเสริม
กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active  
Learning) ส่งเสริมทักษะกำรคิด 
(PBL STEM Coding AI IS เพศวิถี 
และกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน) 

- 43,300 - - 43,300 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมกำรใช้คู่มือ
ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ส่งเสริมทักษะ 
กำรคิด (PBL STEM Coding AI IS 
เพศวิถี และกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน) 
ผ่ำน Zoom Application โรงเรียน
ในสังกัด 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 4  นิเทศติดตำมกำร
ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)  ส่งเสริมทักษะ
กำรคิด (PBL STEM Coding AI IS 
เพศวิถี และกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน)  
ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด 

- - 26,000 - 26,000 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมสรุปงำนกำร
ด ำเนินกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning)  ส่งเสริม
ทักษะกำรคิด (PBL STEM Coding 
AI IS เพศวิถี และกำรส่งเสริมรัก 
กำรอ่ำน) 

- - - 2,850 - 

รวม - 51,150 26,000 2,850 80,000 
 
7. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ      วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
7.1 ครูผู้สอนสำมำรถกำรออกแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

- กำรตรวจสอบกิจกรรม
กำรเรียนรู้ 
-กำรนิเทศติดตำม  

- แบบนิเทศติดตำม 
- แบบตรวจสอบ 

7.2 ครูผู้สอนสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active  
Learning) ที่สำมำรถพัฒนำทักษะกำรคิด (PBL 
STEM Coding AI IS เพศวิถี และกำรส่งเสริมรัก
กำรอ่ำน) 

-กำรนิเทศติดตำม - แบบนิเทศติดตำม 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      8.1 ครูผู้สอนทุกโรงเรียนในสังกัดสำมำรถกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
 8.2 ครูผู้สอนทุกโรงเรียนในสังกัดสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สำมำรถพัฒนำ
ทักษะกำรคิด (PBL STEM IS เพศวิถี และกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน) 
 
9. เงื่อนไขความส าเร็จ 
 9.1 ครูผู้สอนทุกโรงเรียนในสังกัดสำมำรถออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
 9.2 ครูผู้สอนทุกโรงเรียนในสังกัดสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สำมำรถพัฒนำ
ทักษะกำรคิด (PBL STEM IS เพศวิถี และกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน) 
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โครงการที่ 8      กำรพัฒนำสมรรถนะภำษำอังกฤษ (CEFR) ส ำหรับครู และพัฒนำหลักสูตร 
              ภำษำต่ำงประเทศที่ 2 

สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะ 
 ในศตวรรษท่ี 21 
สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบำยที ่3 ด้ำนคุณภำพ 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นำงสำวภิลดำภำ เรืองทองสุข และ นำยพลพิพัฒน์ วัฒนเศรษฐำนุกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ มีนำคม - พฤษภำคม 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   
 ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรได้ ประกำศนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำให้มีคุณภำพ ประสิทธิภำพในทุกมิติ 
เพ่ือมุ่งเป้ำหมำย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ซึ่งในด้ำนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับประชำชน
ทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภำษำอังกฤษ (English for All) และในปัจจุบัน ระบบกำรศึกษำไทย
ได้น ำ “กรอบมำตรฐำนกำรประเมินควำมสำมำรถทำงภำษำ จำกประเทศในกลุ่มสหภำพยุโรป” หรือ CEFR 
(Common European Framework of Reference for Languages) มำใช้เป็นกรอบกำรประเมินควำมสำมำรถ     
กำรใช้ภำษำอังกฤษของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน และนักศึกษำ รวมถึงใช้กรอบ CEFR มำออกแบบ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษให้เหมำะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับด้วย โดยในปีประมำณปี 2563 ที่ผ่ำน
มำกระทรวงศึกษำธิกำรได้ด ำเนินโครงกำรทดสอบสมรรถนะภำษำอังกฤษ (CEFR) ของครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำและขยำยผลกำรพัฒนำผ่ำนศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC)  
 ซ่ึงผลกำรทดสอบสมรรถนะภำษำอังกฤษ (CEFR) ของครูผู้สอนภำษำอังกฤษในสังกัดส ำนักงำน     
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 2 ในปีงบประมำณ 2563 ที่ผ่ำนมำพบว่ำครูกว่ำร้อยละ 60 ยังมีผลกำร
ทดสอบ (CEFR) ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด และกำรจัดท ำ
หลักสูตรภำษำต่ำงประเทศท่ีสอง ในปีงบประมำณ 2563 ยังต้องจัดท ำโครงสร้ำงรำยวิชำ และหน่วยกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบบูรณำกำรให้สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนกำรประเมินควำมสำมำรถทำงภำษำ  (CEFR)           
ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ควบคู่กับเทคนิคกำรสอนแบบมุ่งเน้นกำรสื่อสำรในชั้นเรียน  
(Communicative Language Teaching) จำกเหตุผลดังกล่ำวกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำจึงด ำเนินกำรโครงกำรนี้เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษของครูผู้สอนภำษำอังกฤษ และ
ครูผู้สอนภำษำต่ำงประเทศท่ีสอน เพ่ือให้มีศักยภำพในกำรพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถใช้ภำษำต่ำงประเทศ สื่อสำร
ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ แสวงหำควำมรู้ ประกอบอำชีพ และศึกษำต่อ ในระดับที่สูงขึ้น มีทักษะทำงด้ำนภำษำ 
สำมำรถสื่อสำรกับบุคคลอ่ืนอ่ืน ๆภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมได้อย่ำงเหมำะสม รวมทั้งสำมำรถด ำรงชีวิต
อย่ำงมีควำมสุขต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ครูสำมำรถเขียนแผนกำรสอนภำษำอังกฤษให้สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนกำรประเมิน
ควำมสำมำรถทำงภำษำ (CEFR) ของผู้เรียนแต่ละระดับ 
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 2.2 เพ่ือให้ครูมีแนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ เทคนิคกำรสอนแบบมุ่งเน้น
กำรสื่อสำรในชั้นเรียน (Communicative Language Teaching) และแนวทำงกำรวัดและประเมินผลทำง
ภำษำ  
 2.3 เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำจัดท ำโครงสร้ำงรำยวิชำหลักสูตรภำษำต่ำงประเทศที่  2  
(จีน เกำหลี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน)  
 2.4 เพ่ือจัดท ำหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรของหลักสูตรภำษำต่ำงประเทศที่ 2   
ให้สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนกำรประเมินควำมสำมำรถทำงภำษำ (CEFR) 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
      3.1.1 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษในโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 2 
เข้ำร่วมกิจกรรมกำรพัฒนำสมรรถนะภำษำอังกฤษ (CEFR) ส ำหรับครู ร้อยละ 85    

     3.1.2  ครูผู้สอนภำษำต่ำงประเทศท่ี 2 ในโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 2 เข้ำร่วมกิจกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรภำษำต่ำงประเทศที่ 2 ร้อยละ 85    

3.2 เชิงคุณภาพ : 
      3.2.1 ครูในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 2 สำมำรถเขียนแผนกำรสอน
ภำษำอังกฤษให้สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนกำรประเมินควำมสำมำรถทำงภำษำ (CEFR) ของผู้เรียนแต่ละ
ระดับร้อยละ 100 

     3.2.2 ครูผู้สอนภำษำต่ำงประเทศที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในในกำรจัดท ำจัดท ำโครงสร้ำงรำยวิชำ และหน่วยกำรเรียนรู้ของหลักสูตร
ภำษำต่ำงประเทศที่ 2 ร้อยละ 85  ขึ้นไป 

     3.2.3 ครูผู้สอนภำษำต่ำงประเทศมีผลคะแนนกำรทดสอบ CEFR เพ่ิมอย่ำงน้อย 1 ระดับ 
 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 4.1 การวางแผน (Plan)      
                4.1.1 ประชุมผู้ที่เก่ียวข้องและวำงแผนกำรด ำเนินงำน  

     4.1.2 ประสำนงำนกับศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพื่อควำมเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) และศูนย์เครือข่ำยภำษำต่ำงประเทศที่ 2 ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 2 และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

4.2 การด าเนินการ (Do)    
4.2.1 เสนอขออนุมัติโครงกำร   

     4.2.2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร  
                       กิจกรรมที่ 1 พัฒนำสมรรถนะภำษำอังกฤษส ำหรับครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

        - กำรอบรมกำรสอนภำษำอังกฤษในศตวรรษที่ 21 และกำรเขียนแผนกำร
สอนภำษำอังกฤษ  

        - กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์สอนภำษำอังกฤษ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนภำษำอังกฤษและกำรวัดผลประเมินผลทำงภำษำ 
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 กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำหลักสูตรภำษำต่ำงประเทศท่ี 2 
                                      - จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรกำรเรียนรู้  
ภำษำต่ำงประเทศที่ 2   

4.3 การก ากับติดตาม (Check)     
4.3.1 นิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำร 

                4.3.2 ประเมินผลกำรท ำกิจกรรม 
4.4 การพัฒนาปรับปรุง (Act)     

4.4.1 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
     4.4.2 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

5. สถานที่และระยะเวลา 
สถานที ่ โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 2 
ระยะเวลา มีนำคม - พฤษภำคม 2564 

 

6. แผนการใช้งบประมาณ  จ ำนวน 80,000 บำท (แปดหมื่นบำทถ้วน) 
    6.1 รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนำสมรรถนะ
ภำษำอังกฤษส ำหรับครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

    มี.ค. 64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (200 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

- 14,000 - 14,000  

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

- 24,000 - 24,000  

-ค่ำวิทยำกร 
 (2 คน x 1,200 บำท x 3 ชม.) 

7,200 - - 7,200  

- ค่ำวัสดุ (ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม) - - 4,600 4,600  
รวม 7,200 38,000 4,600 49,800  

กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำหลักสูตร
ภำษำต่ำงประเทศที่สอง 

    พ.ค. 64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (100 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

- 7,000 - 7,000  

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

- 12,000 - 12,000  

-ค่ำวิทยำกร 
 (2 คน x 1,200 บำท x 3 ชม.) 

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

- ค่ำวัสดุ (ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม) - - 4,000 4,000  
รวม 7,200 19,000 4,000 30,200  

รวมทั้งสิ้น 14,400 57,000 8,600 80,000  
(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
     6.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนำสมรรถนะ
ภำษำอังกฤษส ำหรับครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

- 49,800 - - 49,800 

กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำหลักสูตร
ภำษำต่ำงประเทศที่สอง 

- - 30,200 - 30,200 

รวม - 49,800 30,200 - 80,000 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
7.1 ครูในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 2 สำมำรถเขียนแผนกำร
สอนภำษำอังกฤษให้สอดคล้องกับกรอบ
มำตรฐำนกำรประเมินควำมสำมำรถทำง
ภำษำ (CEFR) ของผู้เรียนแต่ละระดับ 
ร้อยละ 100 

- ส ำรวจหลักสูตรและแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 

แบบส ำรวจ 
 

7.2 ครูผู้สอนภำษำต่ำงประเทศท่ี 2  
ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 2 มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำหลักสูตร
ภำษำต่ำงประเทศที่ 2 ร้อยละ 85  
ขึ้นไป  

- สัมภำษณ์ 
- สังเกตพฤติกรรมขณะร่วม
กิจกรรม 

- แบบบันทึกกำรสัมภำษณ์ 
- แบบบันทึกพฤติกรรม 

7.3 ครูผู้สอนภำษำต่ำงประเทศมีผล
คะแนนกำรทดสอบ CEFR เพ่ิมอย่ำงน้อย 
1 ระดับ 

ผลกำรทดสอบ CEFR กำรทดสอบ CEFR 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษมีคำมรู้และคำมสำมำรถน ำทักษะภำษำอังกฤษไปใช้ให้เกิดประสิทธิภำพ
มำกขึ้น 
          8.2 มีต้นแบบหลักสูตรภำษำต่ำงประเทศที่ 2 ส ำหรับโรงเรียนทั่วประเทศ 
 
9. เงื่อนไขของความส าเร็จ 
 9.1 นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในส่งเสริมในครูผู้สอนภำษำอังกฤษ
ได้รับกำรพัฒนำตนเองในด้ำนทักษะทำงภำษำและเทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
          9.2 กำรสนับสนุนให้ครูผู้สอนภำษำอังกฤษได้ทดสอบสมรรถนะภำษำอังกฤษ (CEFR) ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 แผนปฏิบัติการ  ประจ�าปี 2564

  

โครงการที่ 9  ส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร 
   กับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT)  

สนองกลยุทธ์ สพม. 2  กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำระบบกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
          (Digital Technology) มีองค์กำรเครือข่ำยทั้งภำครัฐและเอกชน ตลอดทั้ง 
      สหวิทยำเขต เป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงบูรณำกำร อย่ำงมี 
       ประสิทธิภำพ  

สนองนโยบบาย สพฐ.  นโยบำยที่ 3 ด้ำนคุณภำพ  
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  นำงสำวชำมำศ ดิษฐเจริญ และนำงสำวขนิษฐำ พุ่มสงวน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มงำนส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ กุมภำพันธ์ - กันยำยน 2564  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้
เทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล มีกิจกรรมหลัก คือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล            
โดยแบ่งเป็น  2 กิจกรรมย่อย คือกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) และกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) ซึ่งกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลจะเกิด
ประสิทธิภำพได้นั้น ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีทักษะ        
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร สำมำรถน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรไปใช้ในกำรจัด             
กำรเรียนรู้ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีทำงไกล (Distance Learning) เป็นกำรจัดกำรศึกษำที่ใช้
เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหำกำรขำดแคลนครูในโรงเรียนขนำดเล็ก ครูสำมำรถ
จัดกำรเรียนรู้ในทุกสำระได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นักเรียนและครูได้เข้ำถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนและครูมี
เครือข่ำยในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ กำรน ำเทคโนโลยีกำรศึกษำ
ทำงไกล (Distance Learning) มำยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) และกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(Distance Learning Information Technology : DLIT) โดยมีกำรจัดสภำพกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ของครูอย่ำงครบถ้วน ทั้งกระบวนกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้น กระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ จำกกำรลง
มือปฏิบัติ เนื้อหำ ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรจัดเรียนกำรสอน อันจะเป็นกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำร
ศึกษำ ลดช่องว่ำงและเพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้กับ ประชำชนไทยทุกคน ซึ่งในกำรด ำเนินกำร
ตำมแนวทำงดังกล่ำวสถำนศึกษำจะต้องมีแผนงำนรองรับ  มีกำรบริหำรจัดกำรทั้งทำงด้ำนกระบวนกำรและอุปกรณ์ 
ที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพเป็นระบบ เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำด้วย  เทคโนโลยีสำรสนเทศที่มี
ประสิทธิภำพ และในสถำนกำรณ์ปัจจุบันทีทมีควำมฉุกเฉิน  

จำกข้อมูลสำรสนเทศ และกำรนิเทศ ติดตำม ในปีกำรศึกษำ 2562 – 2563 ของกลุ่มงำนสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 2 พบว่ำ สภำพบริบทของโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 52 โรงเรียน นั้น มีกำรด ำเนินกำร DLIT 
ทุกโรงเรียน แต่ผู้ที่ด ำเนินกำรส่วนใหญ่เป็นเพียงครูผู้สอนในสำระเทคโนโลยี และครูผู้สอนในทุกรำยวิชำยังมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรสร้ำงสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีอยู่ในระดับที่มีควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ และยังไม่เข้ำใจในกำรน ำ 

ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเป็นระบบ เพื่อให้การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ม ี

ประสิทธิภาพ และในสถานการณ์ปัจจุบันทีทมีความฉุกเฉิน
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DLIT ไปใช้บูรณกำร ในกำรจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียนของตนเอง และจำกสภำพสถำนกำรณ์ปัญหำควำมต้องกำร และ
ข้อมูลสำรสนเทศดังกล่ำว งำนสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนฯ  จึงได้เสนอโครงกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (DLIT) ขึ้น เพ่ือจัดกำรกับสถำนกำรณ์ปัญหำดังกล่ำว เนื่องจำกเป็นจุดเน้นส ำคัญของกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ให้ครูผู้สอนสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำต่ำงๆ ได้มีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรออกแบบหลักสูตรสถำนศึกษำของตนเอง สำมำรถวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดไปสู่กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่ส่งเสริมผู้ เรียนในกำรคิดวิเครำะห์ แก้ปัญหำโดยใช้เทคโนโลยี สร้ำงสรรค์นวัตกรรมส ำหรับ
ชีวิตประจ ำวัน และทักษะกำรท ำงำนเชิงระบบ ซ่ึงเป็นทักษะส ำคัญที่ต้องได้รับกำรส่งเสริมในศตวรรษที่ 21 ยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี และบูรณำกำรกับ
กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนให้มีทักษะในกำร
ใช้ระบบสำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรท ำงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้และเพ่ิมช่องทำงกำรเรียนรู้ของนักเรียน 
ด้วยระบบเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผู้บริหำร ครู นักเรียน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
ควำมสำมำรถในกำรใช้สื่อ นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ และใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล  นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย ได้รับโอกำสทำงกำรเรียนรู้อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม ทันโลกทัน
เหตุกำรณ์ มีควำมสมบูรณ์ทั้งสติปัญญำ ร่ำงกำย และจิตใจ เป็นกำรปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่สำมำรถอยู่ใน
สังคมปัจจุบันได้อย่ำงเป็นสุข 

โดยกำรนิเทศ ติดตำม ผ่ำนกระบวนกำร PLC ประชุมทำงไกลด้วยระบบ Video Conference และกำรส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูผู้สอนได้จัดแสดงผลงำนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีกำรใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำรกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) อย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ และเผยแพร่  
อย่ำงเป็นรูปธรรม ผ่ำนทำงสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจะท ำให้กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ในทุกรำยวิชำของครูในสังกัด        
มีควำมเหมำะสมตำมบริบทของสถำนศึกษำตนเอง ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจและกระบวนกำรและ
ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 สร้ำงควำมเท่ำเทียมกันทำงกำรศึกษำ ซึ่งจะส่งผลของคุณภำพผู้เรียน คุณภำพกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.1 เพ่ือพัฒนำแนวทำงกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับ 

กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) โดยใช้กระบวนกำรนิเทศ ติดตำม PLC และเว็บไซต์
ออนไลน์ 

2.2 เพ่ือพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
จัดกำรเรียนรู้ กำรออกแบบและพัฒนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีตำมสำระวิชำเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำ
กำรกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT)   

2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำสื่อ 
นวัตกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยกำรประกวดกำรสื่อนวัตกรรมใน 
ทุกรำยวิชำบูรณำกำรกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) ที่เหมำะสมกับบริบท
โรงเรียนและควำมต้องกำรของผู้เรียน  
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
      3.1.1 ด้านปริมาณของโครงการ 

   1) โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 จ ำนวน 52 โรงเรียน 
                        2) ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ของทุกโรงเรียนในสังกัด 
                        3) เว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
      3.1.2 ด้านปริมาณของกิจกรรม 
     3.1.2.1 กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ และระบบการนิเทศแบบประชุมทางไกล 

       1) ทุกโรงเรียนในสังกัดมีกำรใช้เว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ ในกำรศึกษำ ประสำนงำน 
และเป็นแหล่งศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) ไปประยุกต์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูทั้ง 8 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

       2) ทุกโรงเรียนในสังกัดมีกำรใช้ระบบนิเทศแบบประชุมทำงไกลในกำรติดต่อ 
ประสำนงำน เพ่ือสื่อสำร และรับกำรนิเทศ เพ่ือกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำรกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) ไปประยุกต์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ของ
ครูทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
                        3.1.2.2  กิจกรรมนิเทศติดตาม  

         1) ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม โดยใช้กระบวนกำร PLC          
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำสื่อ นวัตกรรมกำร
เรียนรู้ตำมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในทุกรำยวิชำบูรณำกำรกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) ที่เหมำะสมกับบริบทสถำนศึกษำ และควำมต้องกำรของผู้เรียน  

         2) งำนส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ มีข้อมูล
สำรสนเทศที่น่ำเชื่อถือ และเป็นระบบ เพื่อน ำไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำในปีต่อไป 
                        3.1.2.3 กิจกรรม งานมหกรรมสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี 

         1) ครูทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ของทุกโรงเรียนใน
สังกัดมีกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 จำกเดิม 

         2) มีครูทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ของทุกโรงเรียนใน
สังกัดมีกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี ที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) ของทุกโรงเรียนในสังกัดเข้ำร่วมกำรประกวดสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี 

3.2 เชิงคุณภาพ 
      1) ทุกโรงเรียนในสังกัด มีกำรน ำเอกสำรแนวทำงกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 

เพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT)  
ไปประกอบกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

      2) ครูทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ของทุกโรงเรียนในสังกัดมี
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรออกแบบและพัฒนำสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีตำมสำระวิชำเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (DLIT)  
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     3) ครูทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ของทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับกำร
ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำสื่อ นวัตกรรมกำรเรียนรู้
ตำมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในทุกรำยวิชำบูรณำกำรกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) อย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ 

     4) งำนส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2 มีข้อมูลสำรสนเทศท่ีน่ำเชื่อถือ และเป็นระบบ ที่เป็นเอกสำรรำยงำนทำงวิชำกำร         
เพ่ือน ำไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำในปีต่อไป 

   
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 4.1 การวางแผน (P)  

      - ด ำเนินกำรสังเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ ในกำรด ำเนินกำรปี 2562-2563 เพ่ือวำงแผน 
กำรด ำเนินกำรโครงกำร 

      - ศึกษำนิเทศก์ และศูนย์พัฒนำคุณภำพวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ร่วมกันก ำหนดขั้นตอนและ       
วำงแผนกำรด ำเนินโครงกำร 
  4.2 การปฏิบัติ (D)  
       - ประชุมเตรียมกำรด ำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้  
       - แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
       - ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน แผนงำน ปฏิทินของโครงกำรที่ได้วำงแผนไว้ 
 4.3 การก ากับติดตาม (C)  
       - นิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอน แผนงำน ปฏิทินของโครงกำร บูรณำกำรโดยใช้
ระบบ Video Conference 

      - ด ำเนินกำรโดยใช้กระบวนกำร PLC (ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ) ในกำรประเมินผลกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน  
       - ประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ 
       - ประเมินควำมพึงพอใจของผู้ร่วมโครงกำร 
 4.4 การพัฒนาปรับปรุง (A)  
       - สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร (AAR) และจัดท ำสำรสนเทศโครงกำร 
       - สรุปข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรโครงกำร 
       - รำยงำนผล และเผยแพร่ผลกำรด ำเนิน 
 

5.  สถานที่และระยะเวลา 
   สถานที ่  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
 ระยะเวลา  กุมภำพันธ์ - กันยำยน 2564 
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6. แผนการใช้งบประมาณ  จ ำนวน 100,000 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน) 
 6.1 รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน   

(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1  
1.1 กำรประชุมวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน 

    
ก.พ. 64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (30 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) - 2,100 - 2,100 

-ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (30 คน x 120 บำท x 1 มื้อ) - 3,600 - 3,600 

1.2 กำรพัฒนำเว็บไซต์ 
-ค่ำจ้ำงพัฒนำจัดท ำเว็บไซต์  
 กลุ่มนิเทศ   

10,000 - - 10,000 

1.3 กำรจัดท ำระบบ Video 
Conference  
-ค่ำจ้ำงจัดท ำระบบ Video 
Conference  

10,000 - - 10,000 

รวม 20,000 5,700 - 25,700 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตำม PLC 
-ค่ำเดินทำงในกำรนิเทศ ติดตำม 
PLC 
(2คน x 500บำท  x 2 ครั้ง x  
11 โรงเรียน) 

- 22,000 - 22,000 

มิ.ย.- ส.ค 64 

รวม - 22,000 - 22,000 
กิจกรรมที่ 3 กำรประกวดสื่อ
นวัตกรรม     ก.ย. 64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (60 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) - 4,200 - 4,200 

-ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (60 คน x 120 บำท x 1 มื้อ) - 7,200 - 7,200 

-ค่ำวิทยำกร กรรมกำรตัดสิน  
 (8 คน x 600 บำท x 5 ชม.) 24,000 - - 24,000 

-ค่ำวัสดุอุปกรณ์กำรประกวด - - 16,900 16,900 
รวม 24,000 11,400 16,900 52,300 

รวมทั้งสิ้น 44,000 39,100 16,900 100,000  
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6.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมวำงแผน 
พัฒนำเว็บไซต์และจัดท ำ Video 

- 25,700 - - 25,700 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตำม PLC - - 11,000 11,000 22,000 
กิจกรรมที่ 3 กำรประกวด 
สื่อนวัตกรรม 

- - -- 52,300 52,300 

รวม - 25,700 11,000 63,300 100,000 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
7.1 โครงกำรด ำเนินกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ใช้แบบประเมิน โดยส ำรวจ
จำกผู้ที่เกี่ยวข้อง 

แบบประเมินประสิทธิภำพ 
ของโครงกำร/กิจกรรม 

7.2 โครงกำรเกิดประสิทธิผลตำม
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 

ใช้แบบประเมิน โดยส ำรวจ
จำกผู้ที่เกี่ยวข้อง 

แบบประเมินประสิทธิผลของ
โครงกำร/กิจกรรม 

7.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงกำร  
มีควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินโครงกำร 

ใช้แบบประเมิน โดยส ำรวจ
จำกผู้ที่เกี่ยวข้อง 

แบบประเมินควำมพึงพอใจ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 ครูผู้สอน มีแนวทำงกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร 

กับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) ประกอบกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ของ
ตนเอง 

8.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
กำรออกแบบและพัฒนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีตำมสำระวิชำ และบูรณำกำรกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT)   

8.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
พัฒนำสื่อ นวัตกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในทุกรำยวิชำบูรณำกำรกับ 
กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) อย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ 

8.4 กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล มีช่องทำงออนไลน์ในกำร ติดต่อ สื่อสำร และเผยแพร่ข้อมูล
สำรสนเทศ ที่เป็นประโยชน์   

 
9. เงื่อนไขความส าเร็จ 

9.1 ครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้รับกำรส่งเสริม และมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรออกแบบและพัฒนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีตำมสำระวิชำ และบูรณำกำร
กับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) อย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ 
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9.2 ทุกโรงเรียนในสังกัดมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
พัฒนำสื่อ นวัตกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในทุกรำยวิชำบูรณำกำร 
กับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT)  
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โครงการที่ 10 กำรพัฒนำสมรรถนะครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ เทคนิคและ 
                                วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นสมรรถนะทำงคณิตศำสตร์ (Mathematical  
                                Competencies) แบบออนไลน์ (Online) 
สนองกลยุทธ์ สพม. 2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถทำงวิชำกำรเพ่ือสำมำรถแข่งขันได้ใน 
   ระดับนำนำชำติ 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบำยที่ 3 ด้ำนคุณภำพ 
ลักษณะโครงการ โครงกำรใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงสำวสิริลักษณ์ วงศ์เพชร และนำยนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์   
ระยะเวลาด าเนินการ มีนำคม - กันยำยน 2564  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
    กระทรวงศึกษำธิกำรในฐำนะหน่วยงำนหลักทำงกำรศึกษำ ได้ก ำหนดจุดเน้นเชิงนโยบำยเพ่ือกำร
ขับเคลื่อนตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) รวมทั้งนโยบำยแผละแผนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง 
โดยคำดหวังว่ำผู้เรียนในทุกช่วงวัยจะได้รับกำรพัฒนำในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ และมีควำมพร้อม
ร่วมขับเคลื่อนประเทศ สู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีจุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีกำรจัด
กำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรสมรรถนะ รวมทั้งแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก และกำรวัด
ประเมินผลเพ่ือพัฒนำผู้เรียนที่สอดคล้องกับมำตรฐำนชำติ พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถ
แก้ไขสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)    

   ดังนั้น สมรรถนะทำงคณิตศำสตร์ (Mathematical Competencies) ควำมรู้ในเนื้อหำคณิตศำสตร์
ล้วนๆ ยังไม่เพียงพอส ำหรับกำรแก้ปัญหำ แง่มุมที่ส ำคัญของกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ที่ส ำคัญอีกด้ำนหนึ่ง คือ 
เรื่องของ “กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์” หรือ กำรคิดให้เป็นคณิตศำสตร์ (Mathematising) กระบวนกำรที่
นักเรียนน ำมำใช้ในควำมพยำยำมที่จะแก้ปัญหำนั้นถือว่ำเป็น สมรรถนะทำงคณิตศำสตร์ สมรรถนะต่ำง  ๆ 
เหล่ำนี้จะสะท้อนถึงวิธีที่นักเรียนใช้กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ในกำรแก้ปัญหำ กรอบกำรประเมินผลของ 
PISA เลือกเน้น 8 สมรรถนะ ได้แก่ 1) กำรคิดและกำรใช้เหตุผล (Thinking and Reasoning) 2) กำรสร้ำงข้อ
โต้แย้ง (Argumentation) 3) กำรสื่อสำร (Communication) 4) กำรสร้ำงตัวแบบ (Modeling) 5) กำรตั้งและ
กำรแก้ปัญหำ (Problem posing and solving) 6) กำรแสดงเครื่องหมำยแทน (Representation) 7) กำรใช้
สัญลักษณ์ ภำษำ และกำรด ำเนินกำร (Using symbolic, language and operation) 8) ใช้ตัวช่วยและเครื่องมือ 
(Using aids and tools)   

 จำกผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนระดับชำติ (O-Net) ปีกำรศึกษำ 2562 พบว่ำ ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ได้คะแนนค่ำเฉลี่ยรวมระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เป็นอันดับที่ 1 ของ
ประเทศ ( x  = 34.36)  โดยมีคะแนนเฉลี่ยรำยวิชำคณิตศำสตร์เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ ( x  = 27.72) และ
คะแนนเฉลี่ยรวมระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ( x  = 39.68) โดยมีคะแนนเฉลี่ย
รำยวิชำคณิตศำสตร์เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ ( x  = 30.29) เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์มี
กำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 จึงได้จัดให้มีโครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ทีส่่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำสมรรถนะกำรสอนวิชำ
คณิตศำสตร์  เทคนิคและวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นด้ำนทักษะกำรคิดค ำนวณ กำรคิดวิเครำะห์ และ   
กำรแก้ปัญหำวิชำคณิตศำสตร์  และกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ รวมทั้งสื่อและกำรวัด
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ประเมินผลในกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษำ จัดท ำคู่มือกำรพัฒนำสมรรถนะครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์ 
เทคนิคและวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์ที่เน้นสมรรถนะทำงคณิตศำสตร์ (Mathematical 
Competencies) และกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ รวมทั้งกำรท ำสื่อกำรเรียนกำรสอนกำรใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  และกำรวัดประเมินผลในกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษำ ที่มีประสิทธิภำพ/
ประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับในวงกำรศึกษำ และเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำให้ได้ตำมมำตรฐำนคุณภำพในหลักสูตรกำรศึกษำแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด และเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนต่อไป 
 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนำเสมรรถนะของครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์ เทคนิคและวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำ 
คณิตศำสตร์ที่เน้นสมรรถนะทำงคณิตศำสตร์ (Mathematical Competencies) และกิจกรรมส่งเสริม 
กำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ รวมทั้งสื่อและกำรวัดประเมินผลในกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษำ  

2.2 เพ่ือพัฒนำจัดท ำคู่มือกำรพัฒนำสมรรถนะครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์ เทคนิคและวิธีกำรจัดกำร 
เรียนกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์ที่เน้นสมรรถนะทำงคณิตศำสตร์ (Mathematical Competencies) และ
กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  รวมทั้งสื่อและกำรวัดประเมินผลในกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับ
มัธยมศึกษำ ที่มีประสิทธิภำพ/ประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับในวงกำรศึกษำ  
  2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำให้ได้ 
ตำมมำตรฐำนคุณภำพ ในหลักสูตรกำรศึกษำแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

      3.1.1 จัดท ำคู่มือกำรพัฒนำสมรรถนะครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์ เทคนิคและวิธีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนวิชำคณิตศำสตร์ที่เน้นสมรรถนะทำงคณิตศำสตร์ (Mathematical Competencies) เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ และกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ รวมทั้งสื่อนวัตกรรม
และกำรใช้เทคโนโลยี กำรวัดประเมินผล ในกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ/ประสิทธิผล  
                 3.1.2 ครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน  
52 โรงเรียน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
      3.2.1 คู่มือกำรพัฒนำสมรรถนะครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์  เทคนิคและวิธีกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนวิชำคณิตศำสตร์ที่เน้นสมรรถนะทำงคณิตศำสตร์ (Mathematical Competencies) เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ และกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ รวมทั้งสื่อนวัตกรรมและ
กำรใช้เทคโนโลยี กำรวัดประเมินผลในกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษำ ที่มีประสิทธิภำพ/ประสิทธิผลมี
ประสิทธิภำพ 80/80 หรือมำกกว่ำ 
       3.2.2 ครูผู้สอนคณิตศำสตร์มีสมรรถนะ เทคนิคและวิธีกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสมรรถนะ
ทำงคณิตศำสตร์ (Mathematical Competencies) ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
                3.2.3 นักเรียนมทีักษะสมรรถนะทำงคณิตศำสตร์ (Mathematical Competencies  ) 
ได้ตำมมำตรฐำนคุณภำพ ตำมหลักสูตรกำรศึกษำแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 ข้ันวางแผน (P) 

                4.1.1 ประชุมเพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
                4.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

4.2 ข้ันปฏิบัติ (D) 
4.2.1 ประชุมปฏิบัติกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน สมรรถนะทำงคณิตศำสตร์  

(Mathematical Competencies) ได้ตำมมำตรฐำนคุณภำพ ตำมหลักสูตรกำรศึกษำแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ระดับประเทศ และระดับโรงเรียนของนักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ    
เขต 2 
               4.2.2 จัดท ำคู่มือกำรพัฒนำสมรรถนะครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์ เทคนิคและวิธีกำรกำร 
จัดกำรเรียนกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์ที่เน้นสมรรถนะทำงคณิตศำสตร์ (Mathematical Competencies)     
ได้ตำมมำตรฐำนคุณภำพ ตำมหลักสูตรกำรศึกษำแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ 
               4.2.3 ด ำเนินกำรอบรมเรื่องกำรพัฒนำสมรรถนะครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์  เทคนิคและ 
วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นสมรรถนะทำงคณิตศำสตร์ (Mathematical Competencies) แบบออนไลน์  
(Online) 
          4.3 ขั้นก ากับติดตาม (C)  

 4.3.1 นิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 4.3.2 ประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม 
 4.3.3 รวบรวมข้อมูลและผลกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยและระดับควำมส ำเร็จ 

ของโครงกำรและสรุปผลกำรประเมินโครงกำร 
 4.4 ข้ันการพัฒนาปรับปรุง (A)  

 4.4.1 ก ำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในครั้งต่อไป ให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น 
และจัดท ำข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) 
                4.4.2 สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 

5. สถานที่และระยะเวลา 
 สถานที ่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือโรงเรียนในสังกัด หรือ 
                               สถำนที่อ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสม 

ระยะเวลา มีนำคม - กันยำยน 2564 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ ำนวน 50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน) 
 6.1 รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม / รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมที่ 1  
ประชุมปฏิบัติกำรวิเครำะห์ผลกำร
ประเมินคุณภำพผู้เรียน สมรรถนะทำง
คณิตศำสตร์ (Mathematical 
Competencies ) ได้ตำมมำตรฐำน
คุณภำพ ตำมหลักสูตรกำรศึกษำ
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ระดับประเทศ และระดับโรงเรียน
จ ำนวน 1 วัน จ ำนวน 60 คน 
-ค่ำอำหำรว่ำง 
 (40 คน x 35 บำท x 2 มื้อ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,800 

มี.ค.64 

-ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (40 คน x 120 บำท) 

- 4,800 - 4,800  

-ค่ำวัสดุอุปกรณ์   1,000 1,000  
รวม - 7,600 1,000 8,600  

กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำร 
จัดท ำคู่มือกำรพัฒนำสมรรถนะครูผู้สอน
วิชำคณิตศำสตร์ เทคนิคและวิธีกำร 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำ
คณิตศำสตร์ที่เน้นสมรรถนะทำง
คณิตศำสตร์ (Mathematical 
Competencies ) ได้ตำมมำตรฐำน
คุณภำพ ตำมหลักสูตรกำรศึกษำ
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   

    เม.ย. 64 

-ค่ำวิทยำกร (2 วัน)  
 (1 คน x 12 ชั่วโมง x 1,000 บำท) 

12,000 - - 12,000  

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (30 คน x 35 บำท x 4 มื้อ) 

- 4,200 
 

- 4,200  

-อำหำรกลำงวัน 2 มื้อ 
 (30 คน x 120 บำท x 2 มื้อ) 

- 7,200 
 

- 7,200 
 

 

-ค่ำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรอบรม - - 1,000 1,000  
-ค่ำวัสดุอุปกรณ์ - - 4,000 4,000  

รวม 12,000 11,400 5,000 28,400  
 
 

- 7,600 1,000 8,600รวม

รวม 12,000 11,400 5,000 28,400
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กิจกรรม / รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมที่ 3 อบรมครูผู้สอนวิชำ
คณิตศำสตร์เรื่องกำรพัฒนำสมรรถนะ 
เทคนิคและวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ที่เน้นทักษะสมรรถนะทำงคณิตศำสตร์ 
(Mathematical Competencies)   
ได้ตำมมำตรฐำนคุณภำพ ตำมหลักสูตร
กำรศึกษำแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน 

    มี.ค.- เม.ย.
64 

-ค่ำวิทยำกร (2 วัน) 
 (12 ชั่วโมง x 1,000 บำท x 1 คน) 

12,000 - - 12,000  

รวม 12,000 - - 12,000  
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม  
การจัดการเรียนการสอนคณติศาสตร์ 
-ด ำเนินกำรติดตำมกำรสอนของครู 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

- - - -  

กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 
- ค่ำถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม 

- - 1,000 1,000 ส.ค.- ก.ย.
64 

รวม - - 1,000 1,000  
รวมทั้งสิ้น 24,000 19,000 7,000 50,000  

(ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร)      
6.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ไตรมาสที ่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที ่ ไตรมาสที ่ รวม 
1/2563 2/2564 3/2564 4/2564  

กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติ 
กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน
คุณภำพผู้เรียน ด้ำนทักษะกำรคิด
ค ำนวณ กำรคิดวิเครำะห์ และ 
กำรแก้ปัญหำวิชำคณิตศำสตร์ 
ระดับประเทศ และระดับโรงเรียน 

- 8,600 - - 8,600 

 
 
 
 
 

รวม

รวม

12,000

-
24,000

กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม 
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
- ด�าเนินการติดตามการสอนของครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงาน
ผลการด�าเนินงาน
- ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม

- - 12,000

- 1,000 1,000
50,0007,00019,000รวมทั้งสิ้น
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ไตรมาสที ่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที ่ ไตรมาสที ่ รวม 
1/2563 2/2564 3/2564 4/2564  

กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำร 
จัดท ำคู่มือกำรพัฒนำสมรรถนะ
ครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์ เทคนิค
และวิธีกำรกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนวิชำคณิตศำสตร์ที่เน้นทักษะ
สมรรถนะทำงคณิตศำสตร์ 
(Mathematical Competencies)  
ได้ตำมมำตรฐำนคุณภำพ 
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

- - 28,400 - 28,400 

กิจกรรมที่ 3 อบรมครูผู้สอนวิชำ
คณิตศำสตร์เรื่องกำรพัฒนำ
สมรรถนะ  เทคนิคและวิธีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นทักษะ
สมรรถนะทำงคณิตศำสตร์ 
(Mathematical Competencies) 
แบบออนไลน์  (Online) 
 ได้ตำมมำตรฐำนคุณภำพ  
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

- 12,000 - - 12,000 

กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตำม  
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
คณิตศำสตร์ 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 5 สรุปและรำยงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

- - - 1,000 1,000 

รวม - 20,600 28,400 1,000 50,000 
 
7.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
7.1 ร้อยละ 80 ของครูที่ผ่ำน 
กำรอบรม ใช้เทคนิคกำรจัดกำร
เรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์เน้นสมรรถนะ
ทำงคณิตศำสตร์ (Mathematical 
Competencies ) แบบออนไลน์  
(Online) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
และบันทึกหลังสอนใน
ห้องเรียนที่ทดลอง 

แบบประเมินแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้และบันทึกหลังสอน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
7.2 ได้คู่มือกำรพัฒนำสมรรถนะ
ครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์ เทคนิค
และวิธีกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
วิชำคณิตศำสตร์ที่เน้นสมรรถนะ 
ทำงคณิตศำสตร์(Mathematical 
Competencies) ได้ตำมมำตรฐำน
คุณภำพ ตำมหลักสูตรกำรศึกษำ
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ชิ้นงำน แบบประเมินชิ้นงำน 

7.3 ร้อยละ 60 ของนักเรียน  
ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้โดย 
เน้นสมรรถนะทำงคณิตศำสตร์ 
(Mathematical Competencies) 
ได้ตำมมำตรฐำนคุณภำพ ตำม
หลักสูตรกำรศึกษำแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  ผ่ำนเกณฑ์ 
ตำมหลักสูตรฯในระดับชั้นที่เรียน 

ประเมินทักษะสมรรถนะทำง
คณิตศำสตร์ (Mathematical 
Competencies ) 

แบบประเมินทักษะสมรรถนะทำง
คณิตศำสตร์ (Mathematical 
Competencies ) 

7.4 ร้อยละ 80 ของครูมีควำม      
พึงพอใจต่อโครงกำร กำรพัฒนำ
สมรรถนะครูผู้สอนกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ เทคนิคและ 
วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
สมรรถนะทำงคณิตศำสตร์ 
(Mathematical Competencies)  
แบบออนไลน์ (Online) 

ประเมินควำมพึงพอใจต่อกำร
พัฒนำสมรรถนะครูผู้สอน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ เทคนิคและวิธีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
สมรรถนะทำงคณิตศำสตร์ 
(Mathematic  
Competencies)   
แบบออนไลน์ (Online) 

แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
ที่มีต่อโครงกำรฯ 

 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ได้คู่มือกำรพัฒนำสมรรถนะครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์ เทคนิคและวิธีกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

วิชำคณิตศำสตร์ที่เน้นสมรรถนะทำงคณิตศำสตร์ (Mathematical Competencies) แบบออนไลน์ (Online) 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ 
          8.2 ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำคณิตศำสตร์ เทคนิคและวิธีกำร
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์เพ่ือยกระดับคุณภำพผู้เรียนที่เน้นทักษะสมรรถนะทำงคณิตศำสตร ์
(Mathematical Competencies ) แบบออนไลน์ (Online) 

8.3 ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ผลิตสื่อและนวัตกรรม เพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
8.4 นักเรียนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะทำงคณิตศำสตร์ (Mathematical Competencies)  

ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ 
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9. เงื่อนไขของความส าเร็จ 
 9.1 ผู้เข้ำรับกำรอบรม เข้ำรับกำรอบรมครบตำมจ ำนวนชั่วโมง 
          9.2 ควำมพึงพอต่อโครงกำร กำรพัฒนำสมรรถนะครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ เทคนิค
และวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นสมรรถนะทำงคณิตศำสตร์ (Mathematical  Competencies)   
แบบออนไลน์ (Online) อยู่ในระดับดีมำก คิดเป็นร้อยละ 80 
 9.3 นักเรียนผ่ำนกำรประเมินด้ำนสมรรถนะทำงคณิตศำสตร์ (Mathematical Competencies)  
คิดเป็นร้อยละ 60 ขึ้นไป 
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โครงการที ่11 พัฒนำและยกระดับคุณภำพโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  
 สู่คุณภำพของผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก 
สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ 
    ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง และมีควำมเป็นพลโลก 
สนองนโยบาย สพฐ.       นโยบำยที่ 3 ด้ำนคุณภำพ 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นำงสำวชำมำศ  ดิษฐเจริญ และนำงสำวมำเรียม ซอหมัด 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกรำคม - ธันวำคม 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตผุล   

ในปัจจุบันระบบเศรษฐกิจฐำนควำมรู้ ควำมก้ำวหน้ำด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร ท ำให้
สังคมโลกมีกำรล่ืนไหลระหว่ำงวัฒนธรรมมำกขึ้น กำรเมืองแบบเสรีประชำธิปไตยเป็นที่นิยมยอมรับกันทั่วโลก 
ประเทศไทยจะมีควำมสัมพันธ์กับชุมชนโลกบนพื้นฐำนของศักดิ์ศรีและควำมเท่ำเทียมกัน จะมีควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันและร่วมมือกับประชำคมโลกได้ต่อเมื่อเรำมีกำรปรับเปลี่ยน แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำให้สำมำรถ
พัฒนำคนและสังคมไทยให้มีสมรรถนะในกำรแข่งขัน มีคุณภำพสูง ขึ้น รู้จักเลือกที่จะรับกระแสของวัฒนธรรม
ต่ำงชำติ ปลูกจิตส ำนึกและควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นคนไทย รวมถึงกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่นในกำรจัด
กำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนให้ทันต่อสภำวกำรณ์โลก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพและกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำและยกระดับคุณภำพ
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะผู้เรียนตำมศตวรรษท่ี 21 ตำมแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต2 มีโรงเรียนในสังกัดที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียน
มำตรฐำนสำกลทั้งสิ้น 50 โรงเรียน และจะด ำเนินกำรให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด เพ่ือขับเคลื่อน
กิจกรรมกับโรงเรียนในแต่ละสหวิทยำเขต และบูรณำกำรกับกำรปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรเพ่ือพัฒนำ
ผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 กำรจัดกำรเรียนสอนสำระวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ (IS : Independent Study) กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนเทยีบเคียงมำตรฐำนสำกล และบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ พัฒนำโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยให้
ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก มีระบบกำรพัฒนำผู้เรียน ผู้บริหำร ครู และสถำนศึกษำ เพ่ือให้มีควำมสำมำรถ
ก้ำวไกลในระดับสำกล โดยให้สอดคล้องกับแนวทำงในกำรพัฒนำโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่มีควำมมุ่งหวังและ
ควำมคำดหมำยหลัก ๆ คือ ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภำพ อันหมำยถึงเป็นคนดี เป็นคนเก่ง 
เป็นคนที่สำมำรถด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีคุณค่ำและมีควำมสุข บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทย ภำยใต้บริบทสังคม  
โลกใหม่ รวมทั้งเพ่ิมศักยภำพและควำมสำมำรถในระดับสูงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร เพ่ือกำร
พ่ึงตนเองและเพ่ือสมรรถนะในกำรแข่งขัน และโรงเรียนยกระดับคุณภำพสูงขึ้น สู่มำตรฐำนสำกล 

จำกกำรนิเทศติดตำม ของศึกษำนิเทศก์ ในประเด็นของกำรด ำเนินกำรและกำรน ำหลักสูตรโรงเรียน
มำตรฐำนสำกลร่วมกับหลักสูตรแกนกลำง 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน  
ปีกำรศึกษำ 2562 - 2563 นั้น พบว่ำ ปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลกัสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล คือ  
1) ครูผู้สอนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ในรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำองค์ควำมรู้ IS1 IS2 
และIS3 2) ครูผู้สอนมีควำมหลำกหลำยในสำขำวิชำที่เป็นผู้รับผิดชอบกำรสอนในรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำองค์ควำมรู้ 
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IS1 IS2 และIS 3) เอกสำรแนวทำงในกำรใช้ประกอบกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนและกำรน ำไปใช ้4) กำรจัดหลักสูตรสถำนศึกษำและโครงสร้ำงเวลำเรียนของแต่ละโรงเรียนมีควำมหลำกหลำย
และแตกต่ำงในกำรบริหำรจัดกำรรำยวิชำ 5) มีควำมคลำดเคลื่อนในกำรน ำหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลร่วมกับ
หลักสูตรแกนกลำงไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ซึ่งจำกปัญหำและประเด็นที่พบนั้น ต้องได้รับกำรพัฒนำอย่ำง
เร่งด่วน ดังนั้น เพ่ือพัฒนำหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลและกำรจัดกำรเรียนรู้ในรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำ       
องค์ควำมรู้ IS1 IS2 และIS ที่เป็นรำยวิชำส ำคัญของหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล และมีส่วนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเป็นพลโลกได้ และต้องก ำหนดให้เป็นรำยวิชำเพ่ิมเติม/กิจกรรมที่ผู้เรียน
ต้องผ่ำนกำรประเมินตำมที่ก ำหนด ให้ครูผู้สอนที่รับผิดชอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำเหล่ำนี้ ได้มีแนวทำง
ในกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรออกแบบหลักสูตรสถำนศึกษำของตนเอง สำมำรถวิเครำะห์หลักกำรของโรงเรียน
มำตรฐำนสำกลไปสู่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนในกำรคิดวิเครำะห์ สร้ำงสรรค์นวัตกรรมส ำหรับ
ชีวิตประจ ำวัน และช่วยเหลือสังคมชุมชน ซึ่งเป็นทักษะส ำคัญที่ต้องได้รับกำรส่งเสริมในศตวรรษที่ 21 เพ่ือส่งเสริม
ควำมเป็นพลโลกของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ได้แก่ เป็นเลิศวิชำกำร สื่อสำรสองภำษำ ล้ ำหน้ำทำงควำมคิด ผลิตงำน
อย่ำงสร้ำงสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ได้ศึกษำ
และเก็บรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศจำกสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของครูผู้สอนและสถำนศึกษำ จึงได้มีกำรเสนอ 
โครงกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพโรงเรียนมำตรฐำนสำกล สู่คุณภำพของผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก      
โดยกำรเผยแพร่เอกสำรแนวทำงให้กับโรงเรียนมำตรฐำนสำกลในสังกัด และกำรนิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กำรจัดหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำงหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลร่วมกับหลักสูตรแกนกลำงอย่ำง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งจะท ำให้กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล และรำยวิชำ
กำรศึกษำค้นคว้ำองค์ควำมรู้ IS1 IS2 และIS มีควำมเหมำะสมตำมบริบทของสถำนศึกษำตนเอง ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและกระบวนกำรและส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมควำมเป็นพลโลกของผู้เรียนซึ่งจะส่งผล
ของคุณภำพผู้เรียน คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ต่อไป 

 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนำเอกสำรแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลเพื่อส่งเสริม

ทักษะของผู้เรียนให้เป็นพลโลก 
2.2 เพ่ือส่งเสริมครูผู้สอนในรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำองค์ควำมรู้ IS1 IS2 และ IS3 ให้สำมำรถ

ออกแบบและจัดกำรเรียนรู้เพ่ือทักษะของผู้เรียนให้เป็นพลโลก ที่เหมำะสมกับกิจกรรมและวัยของผู้เรียน 
2.3 เพ่ือนิเทศ ติดำม กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลเพ่ือส่งเสริมทักษะของ

ผู้เรียนให้เป็นพลโลก 
2.4 เพ่ือนิเทศ ติดำม ระบบคุณภำพของโรงเรียนในโครงกำรมำตรฐำนสำกล ในสังกัด บูรณำกำรบริบท

สถำนศึกษำสู่มำตรฐำนกำรศึกษำ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

      3.1.1 ด้านปริมาณของโครงการ 
   1) โรงเรียนมำตรฐำนสำกลในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  
   2) ครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ครูผู้สอนรำยวิชำ IS ทุกโรงเรียนในสังกัด 
   3) ผู้บริหำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
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       3.1.2 ด้านปริมาณของกิจกรรม 
       3.1.2.1 กิจกรรมการจัดท าเอกสารแนวทาง 

     1) ทุกโรงเรียนในสังกัดมีกำรน ำเอกสำรแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ
กำรศึกษำค้นคว้ำองค์ควำมรู้ IS1 IS2 และIS3 เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21  

     2) ทุกโรงเรียนในสังกัดมีกำรน ำเอกสำรแนวทำงกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพ
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ไปบูรณำกำรในกำรด ำเนินกำรของโรงเรียน 

     3.1.2.2 กิจกรรมนิเทศติดตาม  
     1) ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ

ครูผู้สอนรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำองค์ควำมรู้ IS1 IS2 และIS3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถออกแบบ 
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ที่เหมำะสมกับบริบทและควำมต้องกำรของผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษ 21 เพ่ิมข้ึนจำกเดิมร้อยละ 100 ที่เหมำะสมกับบริบทสถำนศึกษำ และควำมต้องกำรของผู้เรียน  

     2) ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม ระบบกำรจัดกำรคุณภำพ 
ตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพ OBECQA เพ่ิมข้ึนจำกเดิมร้อยละ 100 ที่เหมำะสมกับบริบทสถำนศึกษำ 

     3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีข้อมูลสำรสนเทศที่
น่ำเชื่อถือ และเป็นระบบ เพ่ือน ำไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำในปีต่อไป 

3.2 ด้านคุณภาพ 
     1) ทุกโรงเรียนในสังกัด มีกำรน ำเอกสำรแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ รำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำ 

องค์ควำมรู้ IS1 IS2 และIS3 เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21  ไปประกอบกำรออกแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 ที่เหมำะสมกับบริบทสถำนศึกษำ และควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน 
                2) ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนรำยวิชำ 
รำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำองค์ควำมรู้ IS1 IS2 และIS3 เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจสำมำรถออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ที่เหมำะสมกับบริบทและควำมต้องกำรของผู้เรียน 
เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 ที่เหมำะสมกับบริบทสถำนศึกษำ และควำมต้องกำรของผู้เรียน  

 3) ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม กำรบริหำรงำนระบบคุณภำพ ของโรงเรียนใน
โครงกำรมำตรฐำนสำกล ในสังกัด บูรณำกำรบริบทสถำนศึกษำ สู่มำตรฐำนกำรศึกษำ 

 4) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีข้อมูลสำรสนเทศท่ีน่ำเชื่อถือ และเป็นระบบ 
ที่เป็นเอกสำรรำยงำนทำงวิชำกำร เพ่ือน ำไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำในปีต่อไป 

 
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 4.1 การวางแผน (P)  

      - ด ำเนินกำรสังเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ ในกำรด ำเนินกำรปี 2561-2562 เพ่ือวำงแผน 
กำรด ำเนินกำรโครงกำร 

      - ศึกษำนิเทศก์ และศูนย์พัฒนำคุณภำพวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ร่วมกันก ำหนดขั้นตอนและ 
วำงแผนกำรด ำเนินโครงกำร 
 4.2 การปฏิบัติ (D)  
       - ประชุมเตรียมกำรด ำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้  
       - แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
       - ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน แผนงำน ปฏิทินของโครงกำรที่ได้วำงแผนไว้ 
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 4.3 การก ากับติดตาม (C)  
       - นิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอน แผนงำน ปฏิทินของโครงกำร 

      - ด ำเนินกำรโดยใช้กระบวนกำร PLC (ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ) ในกำรประเมินผล 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
       - ประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ 
       - ประเมินควำมพึงพอใจของผู้ร่วมโครงกำร 
 4.4 การพัฒนาปรับปรุง (A)  
       - สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร (AAR) และจัดท ำสำรสนเทศโครงกำร 
       - สรุปข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรโครงกำร 
       - รำยงำนผล และเผยแพร่ผลกำรด ำเนิน 
 
5.  สถานที่และระยะเวลา 
   สถานที ่  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
 ระยะเวลา  มกรำคม - กันยำยน 2564 
 
6. แผนการใช้งบประมาณ  จ ำนวน 30,000 บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน)  
 6.1 รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน  

 กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 กำรประชุม 
วำงแผนกำรด ำเนินงำน และ 
จัดท ำเอกสำรแนวทำง  

    
ม.ค. - ก.พ. 
64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(30 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) - 2,100 - 2,100 

-ค่ำอำหำรกลำงวัน  
(30 คน x 120 บำท x 1 มื้อ) - 3,600 - 3,600 

-ค่ำวิทยำกร   
(2 คน x 600 บำท x 5 ชม.) 6,000 - - - 

รวม 6,000 5,700 - 11,700 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตำม PLC      มี.ค. - ก.ย. 

64 -ค่ำเดินทำงในกำรนิเทศ ติดตำม PLC 
 (2 คน x 400 บำท x 22 โรงเรียน) - 17,600 - 17,600 

- ค่ำวัสดุอุปกรณ์ - - 700 700 
รวม - 17,600 700 18,300 

รวมทั้งสิ้น 6,000 23,300 700 30,000  
(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
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6.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ไตรมาสที ่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที ่ ไตรมาสที ่ รวม 
1/2563 2/2564 3/2564 4/2564  

กิจกรรมที่ 1 กำรประชุม 
วำงแผนกำรด ำเนินงำน และ 
จัดท ำเอกสำรแนวทำง  

- 11,700 - - 11,700 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตำม PLC - - 18,300 - 18,300 
รวม - 11,700 18,300 - 30,000 

 

7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

7.1 กำรน ำเอกสำรไปใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 

- กำรนิเทศ ติดตำม แบบรำยงำน 
แบบประเมิน 
แบบสอบถำม 
แบบทดสอบ 
แบบสังเกต 

7.2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน รำยวิชำ
กำรศึกษำค้นคว้ำองค์ควำมรู้ IS1 IS2  
และIS3 

- กำรนิเทศ ติดตำมประเมิน 
กำรสอน  

7.3 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน - กำรประเมิน 
7.4 ประสิทธิภำพของ PLC - กำรประเมิน  

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1 ครูผู้สอนมีเอกสำรแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำองค์ควำมรู้ IS1 IS2 และ 
IS3 เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 และควำมเป็นพลโลก 

8.2 ครูผู้สอนรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำองค์ควำมรู้ IS1 IS2 และ IS3 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำร
ออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 และควำมเป็นพลโลก 

8.3 ครูผู้สอนสำมำรถออกแบบและจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำองค์ควำมรู้ IS1 IS2 และ 
IS3 เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 และควำมเป็นพลโลก ที่เหมำะสมกับกิจกรรมและวัยของ
ผู้เรียน 

8.4 โรงเรียนมำตรฐำนสำกลในสังกัด มีระบบคุณภำพของโรงเรียนในโครงกำรมำตรฐำนสำกล  
ในสังกัด บูรณำกำรบริบทสถำนศึกษำ สู่มำตรฐำนกำรศึกษำ 

8.5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีแนวทำง วิธีกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ในรำยวิชำ
วิทยำกำรค ำนวณและออกแบบเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 ที่เหมำะสมกับวัยและ
ควำมต้องกำรของผู้เรียน 
 
9. เงื่อนไขความส าเร็จ 

9.1 ทุกโรงเรียนในสังกัดมีกำรน ำเอำเอกสำรแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำรำยวิชำกำรศึกษำ
ค้นคว้ำองค์ควำมรู้  IS1 IS2 และ IS3 เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 และควำมเป็นพลโลก  
ไปประกอบในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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9.2 ครูผู้สอนสำมำรถออกแบบและจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำองค์ควำมรู้ IS1 IS2 และ IS3 
เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 และควำมเป็นพลโลก ที่เหมำะสมกับกิจกรรมและวัยของผู้เรียน  
ทุกโรงเรียนในสังกัด 

9.3 ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้กำรศึกษำค้นคว้ำองค์ควำมรู้ IS1 IS2 และ IS3 
เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 และควำมเป็นพลโลก  

9.4 โรงเรียนมำตรฐำนสำกลในสังกัด มีระบบคุณภำพตำมแนวทำงของโรงเรียนในโครงกำร
มำตรฐำนสำกล ที่มีกำรบูรณำกำรบริบทสถำนศึกษำ สู่มำตรฐำนกำรศึกษำ 
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โครงการที่ 12   พัฒนำเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพผู้เรียนด้ำนกำรอ่ำน  
และกำรเขียน วิชำภำษำไทย (Online) 

สนองกลยุทธ์ สพม. 2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถทำงวิชำกำรเพ่ือสำมำรถแข่งขันได้ 
      ในระดับนำนำชำติ 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบำยที่ 3 ด้ำนคุณภำพ 
ลักษณะโครงการ โครงใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงสำวภัททิยำ  สุปินะ   
ระยะเวลาด าเนินการ มีนำคม - กันยำยน 2564  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 “ภำษำไทย” เป็นภำษำสื่อสำรหลักของคนไทย ปัญหำอย่ำงหนึ่งที่พบในผลผลิตจำกระบบกำรศึกษำ
ไทยในทุกระดับ คือ ไม่สำมำรถจัดกำรศึกษำให้เด็กไทยทุกคนมีทักษะทั้ง 4 ด้ำน (ฟัง พูด อ่ำน เขียน)                    
ได้เหมำะสมตำมวัย มีคุณภำพตำมตัวชี้วัด คุณภำพของผู้เรียนในหลักสูตรกำรศึกษำแกนกลำงกำรศึกษำ                    
ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 และจำกรำยงำนกำรประเมินกำรอ่ำน และเขียนของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ                   
ในปีงบประมำณ 2563 พบว่ำ ยังมีนักเรียนจ ำนวนมำกพอควรที่มีทักษะกำรอ่ำน และเขียน ไม่ผ่ำนเกณฑ์                 
ที่ก ำหนด ด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษำธิกำรในฐำนะหน่วยงำนหลักทำงกำรศึกษำ จึงได้ก ำหนดจุดเน้นเชิงนโยบำย
เพ่ือกำรขับเคลื่อนตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด้ำนที่ 3 กำรพัฒนำหลักสูตร 
กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดประเมินผล มีแนวทำงหลัก คือกำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำร
สอน กำรวัด ประเมินผล กำรผลิตและพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยประเด็นส ำคัญที่ขอ
น ำมำกล่ำวในที่นี้ คือ กำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนและกำรเขียน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนคิดวิเครำะห์ตำมรูปแบบ 
Active Learning ในกำรเรียนปกติ กำรสอนเสริม รวมทั้งกิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ และกำรผลิตพัฒนำ
ครู ที่ควรเชื่อมโยงกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ได้น ำมำก ำหนดเป็นนโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนนโยบำยที่ 3 ด้ำนคุณภำพ ข้อ 3.2 พัฒนำผู้เรียน   
ให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง นวัตกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
และภำษำต่ำงประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และกำรเลือกศึกษำต่อเพ่ือกำรมีงำนท ำ ข้อ 3.4 
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นครุยุคใหม่ มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรฐำน
สมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีกำรพัฒนำ
ตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู  
  เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย สำระกำรอ่ำนและเขียน มีกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
เห็นควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผลิตนวัตกรรมที่เป็นกำรพัฒนำเทคนิคกระบวนกำรจัดกำรสอนเสริมส ำหรับ
นักเรียนกลุ่มอ่อน กำรส่งเสริมกำรเขียนสื่อควำมภำยใต้กำรคิดวิเครำะห์ เพ่ือพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน
ภำษำไทย ให้มีควำมชัดเจน และเกิดผลผลิตที่เป็นรูปธรรม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2    
จึงได้จัดให้มีโครงกำรพัฒนำเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภำพด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนวิชำ
ภำษำไทย เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด และเพ่ือกำรพัฒนำ    
ที่ยั่งยืนต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนำเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภำพผู้เรียนด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียน  

แบบบูรณำกำรในห้องเรียน  และกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำไทย รวมทั้งสื่อและกำรวัดประเมินผล                     
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษำ  
        2.2 เพ่ือพัฒนำคู่มือ เทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย สำระกำรอ่ำน และกำรเขียน 
แบบบูรณำกำรในห้องเรียน และกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำไทย รวมทั้งสื่อและกำรวัดประเมินผล                   
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษำ ที่มีประสิทธิภำพ/ประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับในวงกำรศึกษำ  
  2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน สำระกำรอ่ำน กำรเขียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ                     
ให้ได้ตำมมำตรฐำนคุณภำพ ในหลักสูตรกำรศึกษำแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
                3.1.1 คู่มือเทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สำระกำรอ่ำน และเขียน แบบบูรณำกำรใน 
ห้องเรียน  และกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำไทย รวมทั้งสื่อและกำรวัดประเมินผล ในกำรจัดกำรเรียนรู้
ระดับมัธยมศึกษำ ที่มีประสิทธิภำพ/ประสิทธิผล  
                3.1.2 ครูผู้สอนภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 52  
โรงเรียน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
                3.2.1 คู่มือเทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย สำระกำรอ่ำน และเขียนแบบ                    
บูรณำกำรในห้องเรียนและกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำไทย รวมทั้งสื่อและกำรวัดประเมินผลในกำร 
จัดกำรเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษำ ที่มีประสิทธิภำพ   
       3.2.2 ครูผู้สอนภำษำไทย มีเทคนิคและวิธีกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สำระกำรอ่ำนและ 
กำรเขียน ภำษำไทย ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
                3.2.3 นักเรียนมทีักษะกำรอ่ำน กำรเขียน ภำษำไทย ได้ตำมมำตรฐำนคุณภำพ  
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

41 ขั้นวางแผน (P) 
                4.1.1 ประชุมเพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
                4.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

4.2 ขั้นปฏิบัติ (D) 
                4.2.1 ประชุมปฏิบัติกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ด้ำนกำรอ่ำน และ 
กำรเขียน วิชำภำษำไทย ระดับประเทศ และระดับโรงเรียน ของนักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2 
                4.2.2 ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำคู่มือพัฒนำเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภำพ 
ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน วิชำภำษำไทย  
                4.2.3 ด ำเนินกำรอบรมเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพผู้เรียนด้ำนกำรอ่ำนและ 
กำรเขียน วิชำภำษำไทย (Online) 
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4.3 ขั้นก ากับติดตาม (C)  
 4.3.1 นิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

                 4.3.2 ประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม 
 4.3.3 รวบรวมข้อมูลและผลกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยและระดับควำมส ำเร็จ 

ของโครงกำรและสรุปผลกำรประเมินโครงกำร 
4.4 ขั้นการพัฒนาปรับปรุง (A)  

 4.4.1 ก ำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในครั้งต่อไป ให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น 
และจัดท ำข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) 
                4.4.2 สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 

5. สถานที่และระยะเวลา 
 สถานที ่      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 หรือโรงเรียนในสังกัด 

ระยะเวลา มีนำคม - กันยำยน 2564 
6. แผนการใช้งบประมาณ จ ำนวน 50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน) 

6.1 รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน   

กิจกรรม / รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติ 
กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน
คุณภำพผู้เรียน ด้ำนกำรอ่ำน 
และกำรเขียนวิชำภำษำไทย 
ระดับประเทศ และระดับ
โรงเรียนจ ำนวน 1 วัน  
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (30 คน x 35 บำท x 2 มื้อ)  

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

2,100 
 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

2,100 
 

มี.ค.64 

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

- 3,600 - 3,600  

รวม - 5,700 - 5,700  
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำร 
จัดท ำคู่มือพัฒนำเทคนิคกำร
จัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน วิชำ
ภำษำไทย  

    เม.ย 64 

-ค่ำวิทยำกร  
(12 ชม. x 1,200 บำท x 1 คน) 

14,400 - - 14,400  

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (30 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

- 2,100 
 

- 2,100 
 

 

 
 

รวม - 5,700 5,700-
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กิจกรรม / รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม ปฏิบัติงาน 

-ค่ำอำหำรกลำงวัน  
 (30 คน x 120 บำท x 2 มื้อ) 

- 7,200 
 

- 7,200 
 

 

-ค่ำถ่ำยเอกสำร - - 2,200 2,200  
-ค่ำวัสดุอุปกรณ์ - - 1,000 1,000  

รวม 14,400 9,300 3,200 26,900  
กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนำเทคนิค
กำรอ่ำนและกำรเขียน 

    มี.ค - เม.ย.64 

-ค่ำวิทยำกร  
(12 ชม. x 1,200 บำท x 1 คน ) 

14,400 - - 14,400  

รวม 14,400 - -  14,400  
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม  
การจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
-ด ำเนินกำรติดตำมกำรสอนของ
ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

- - - - พ.ค.- ส.ค.64 

กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 
-ค่ำถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

3,000 

 
 

3,000 

ส.ค.- ก.ย.64 

รวม - - 3,000 3,000  
รวมทั้งหมด 28,800 9,300 11,900 50,000  

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ)  
 

    
6.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติกำร
วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพ
ผู้เรียน ด้ำนกำรอ่ำน และกำร
เขียนวิชำภำษำไทยระดับประเทศ 
และระดับโรงเรียน 

- 5,700 - - 5,700 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำร
จัดท ำคู่มือพัฒนำเทคนิคกำร
จัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
วิชำภำษำไทย 

- - 26,900 - 26,900 

 

รวม

รวม

รวม

14,400 14,400- -

- -
รวมทั้งหมด 28,800 9,300 11,900 50,000

3,000 3,000

14,400 26,9009,300 3,200
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนำเทคนิค
กำรอ่ำนและกำรเขียน 

- - 14,400 - 14,400 

กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตำมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 5 สรุปและรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน 

- - - 3,000 3,000 

รวม - 5,700 41,300 3,000 50,000 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
7.1 ร้อยละ 80 ของครูที่ผ่ำนกำรอบรม  
ใช้เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ประเมินแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้และบันทึกหลังสอนใน
ห้องเรียนที่ทดลอง 

แบบประเมินแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้และบันทึกหลังสอน 

7.2 ได้คู่มือพัฒนำเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
วิชำภำษำไทย  

ชิ้นงำน แบบประเมินชิ้นงำน 

7.3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ได้รับกำร
จัดกำรเรียนรู้โดยกำรบูรณำกำรฯ มีทักษะ
กำรอ่ำน กำรเขียน ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
กำรอ่ำน เขียน ตำมหลักสูตรฯในระดับ 
ชั้นที่เรียน 

ประเมินทักษะกำรอ่ำนและ
กำรเขียนผ่ำนกระบวนกำรคิด
วิเครำะห์ 

แบบประเมินทักษะ 
กระบวนกำรคิด 

7.4 ร้อยละ 80 ของครูมีควำมพึงพอใจต่อ
โครงกำรกำรพัฒนำเทคนิคกำรจัดกำร
เรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพผู้เรียน 
ด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียน วิชำภำษำไทย 
(Online) 

ประเมินควำมพึงพอใจต่อ
โครงกำรกำรพัฒนำเทคนิค
กำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับคุณภำพผู้เรียน 
ด้ำนกำรอ่ำน และกำรเขียน 
วิชำภำษำไทย (Online) 

แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
ที่มีต่อโครงกำรฯ 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ได้คู่มือพัฒนำเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทย 
8.2 ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยได้รับกำรพัฒนำเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภำพ 

ผู้เรียนด้ำนกำรอ่ำน และกำรเขียน วิชำภำษำไทย (Online) 
8.3 นักเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ 
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9. เงื่อนไขของความส าเร็จ 
 9.1 ผู้เข้ำรับกำรอบรม เข้ำรับกำรอบรมครบตำมจ ำนวนชั่วโมง 
 9.2 ควำมพึงพอใจต่อโครงกำรกำรพัฒนำเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภำพผู้เรียน 
ด้ำนกำรอ่ำน และกำรเขียน กลุ่มสำระวิชำภำษำไทย (Online) อยู่ในระดับดีมำก คิดเป็นร้อยละ 80 
 9.3 นักเรียนผ่ำนกำรประเมินด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



107แผนปฏิบัติการ  ประจ�าปี 2564

  

โครงการที่ 13                  อบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรปฏิบัติงำนกำรเงินและพัสดุโรงเรียนสู่มืออำชีพ”  
                       ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
สนองกลยุทธ์ สพม.2      กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีแผนพัฒนำ 
 รำยบุคคลสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
สนองนโยบาย สพฐ.   นโยบำยที่ 3 ด้ำนคุณภำพ 
ลักษณะโครงการ           โครงกำรใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นำงดลนพร โสรัจจะ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ      พฤศจิกำยน - ธันวำคม 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตำมที่รัฐบำลได้มีนโยบำยเร่งปฏิรูประบบกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังให้เป็น
เครื่องมือในกำรบริหำรทรัพยำกรท่ีมีประสิทธิภำพ โดยปรับเปลี่ยนและพัฒนำเข้ำสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS) ด้วยกำรน ำระบบสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้เพ่ือปรับกระบวนกำรด ำเนินกำรงำนด้ำนกำรงบประมำณ  
กำรบัญชี กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกับนโยบำยกำรปฏิรูประบบ
รำชกำรที่เน้นประสิทธิภำพ ควำมโปร่งใส และควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินงำน โดยเน้นประชำชนผู้รับบริกำร
เป็นหลักนั้น กระบวนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินแตกต่ำงจำกระบบเดิมที่ท ำด้วยมือ ตลอดจนระเบียบ 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้มีกำรปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลำ และเพ่ือให้สอดรับกับสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนไป       
ซึ่งปัจจุบันส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด 52 โรงเรียน มีกลุ่มที่ปฏิบัติงำน
ในส ำนักงำน ทั้งหมด 7 กลุ่ม โดยที่บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ ทั้งของโรงเรียนและใน
กลุ่มต่ำง ๆ ของส ำนักงำนมีไม่เพียงพอ โยกย้ำยสับเปลี่ยนกันบ่อยครั้ง ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินขำด
ควำมต่อเนื่อง ดังนั้น เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรด้ำนกำรเงินและงำนพัสดุมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรผู้บริหำร ผู้ปฏิบัติงำนกำรเงินและงำนพัสดุพัสดุประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนกำรเงินและงำนพัสดุ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรปฏิบัติงำนให้มำกยิ่งขึ้น โดยกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้จำกผู้มีประสบกำรณ์ เปิดโอกำสให้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น สะท้อนปัญหำอุปสรรคในกำร
ปฏิบัติงำน ตลอดจนเสนอแนวทำงแก้ไขเพ่ือน ำไปปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 

2. วัตถุประสงค์   
          2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนพัสดุ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับแนวทำง วิธีกำร 
กฎหมำย ระเบียบต่ำงๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์และร่วมกันแก้ไขปัญหำ รวมทั้งแนวทำงกำร
พัฒนำกำรปฏิบัติงำน 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนพัสดุ สำมำรถน ำควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น     
 2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตำม ผลกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

     3.1.1 จัดท ำเอกสำรคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรเงินและงำนพัสดุ จ ำนวน 220 ชุด 
     3.1.2 จัดพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนกำรเงินและงำนพัสดุของโรงเรียนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่              

รวม 220 คน จ ำนวน 3 วัน ผูเ้ข้ำรับกำรพัฒนำประกอบด้วย 
      1) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน และเจ้ำหน้ำที่พัสดุ

ของโรงเรียน จ ำนวน 200 คน 
                   2) ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จ ำนวน 20 คน 

     3.1.3 นิเทศ ติดตำม กำรบริหำรงำนงบประมำณโรงเรียน จ ำนวน 52 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 ครั้ง 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

     3.2.1 ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน และเจ้ำหน้ำที่พัสดุของโรงเรียน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 2 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ แนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมำยที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนเป็น
อย่ำงดี 

     3.2.2 ทุกโรงเรียนในสังกัดและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีแนวปฏิบัติ 
งำนกำรเงินและงำนพัสดุที่ชัดเจน สำมำรถปฏิบัติได้โดยถูกต้อง และคล่องตัว  

     3.2.3 ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับกำรนิเทศ ติดตำม สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบ
รำชกำร 

4.  กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
           4.1 ประชุม แต่งตั้งคณะท ำงำน 
           4.2 ขออนุมัติงบประมำณอบรม 
           4.3 จัดท ำคู่มือ เอกสำรอบรม 
           4.4 ก ำหนดสถำนที่จัดอบรม 
           4.5 อบรมผู้ปฏิบัติงำนกำรเงินและงำนพัสดุ 
           4.6 ประเมินผลกำรอบรม 
                4.6.1 แบบสอบถำม 
                4.6.2 แบบส ำรวจหลังกำรอบรม 
           4.7 สรุปผลกำรอบรม 
       
5.สถานที่ด าเนินการ 

สถานที่       ห้องประชุมโรงแรมบูติกซิตี้ พัทยำใต้ อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี  
          ระยะเวลา    พฤศจิกำยน - ธันวำคม 2563 จ ำนวน 3 วัน      
 
 
 
 
 
 
 



109แผนปฏิบัติการ  ประจ�าปี 2564

  

6. แผนการใช้งบประมาณ  จ ำนวน 191,885 บำท (หนึ่งแสนเก้ำหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบห้ำบำทถ้วน) 
         6.1 รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

 ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม  

กิจกรรมที ่1  
1. ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือเตรียมงำน 
2. จัดท ำเล่มระเบียบและเอกสำร 

 
 

 
 

 
 

 
 

พ.ย. - 
ธ.ค.63 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
 (35 บำท x 15 คน x 1 มื้อ) 

- 
 

525 
 

- 
 

525 
 

 

-ค่ำอำหำรกลำงวัน  
 (120 บำท x 15 คน x 1 วัน) 

- 1,800 - 1,800  

-ค่ำเอกสำร 
 (220 ชุด x 250 บำท) 

- - 55,000 55,000  

รวม - 2,325 55,000 57,325  
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมผู้บริหำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนกำรเงินและงำนพัสดุ 
ปีงบประมำณ 2564 

 
 

  
 

 
 

  
ธ.ค.63 

-ค่ำเบี้ยเลี้ยง 
 (240 บำท x 29 คน x 1 วัน) 

- 6,960 - 6,960         

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
 (50 บำท x 29 คน x 6 มื้อ) 

- 8,700 
 

- 8,700 
 

 

-ค่ำอำหำรกลำงวัน  
 (300 บำท x 29 คน x 3 วัน)  

- 26,100 
 

- 26,100 
 

 

-ค่ำอำหำรเย็น 
 (300 บำท x 29 คน x 2 วัน) 

- 17,400 
 

- 17,400 
 

 

-ค่ำท่ีพัก 
 (600 บำท x 29 คน x 3 วัน) 

- 52,200 - 52,200  

-ค่ำวิทยำกร  
 (22 ชั่วโมง x 600 บำท) 

13,200 - - 13,200  

-ค่ำวัสดุ - - 5,000 5,000  
-ค่ำวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิง - - 5,000 5,000  

รวม - 111,360 10,000 134,560  
รวมทั้งสิ้น 13,200 113,685 65,000 191,885  

 (ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
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6.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 
แผนการ

ปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

กิจกรรมที่ 1 
1. ประชุมคณะท ำงำน 
เพ่ือเตรียมงำน 
2. จัดท ำเล่มระเบียบและ
เอกสำร 

 
57,325 

 
- 

 
- 

 
- 

  
 57,325 

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรม
ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน
กำรเงินและงำนพัสดุ 
ปีงบประมำณ 2564 

134,560 - - - 134,560 

รวม 191,885 - - - 191,885 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
7.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  
เบิกจ่ำยงบประมำณ เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ในภำพรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 96 

-pre-post test -แบบสอบถำม 

7.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  
เบิกจ่ำยงบประมำณ เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
ส ำหรับงบลงทุนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 

-pre-post test -แบบสอบถำม 

7.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีระดับคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

-pre-post test -แบบสอบถำม 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน และพัสดุทุกโรงเรียนในสังกัด และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  

เขต 2 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ระเบียบ กฎหมำย รวมทั้งแนวปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องอย่ำงชัดเจน เกิดควำมโปร่งใส 
ปฏิบัติงำนไปในแนวทำงเดียวกัน 
         8.2 ทุกโรงเรียนในสังกัดและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 สำมำรถบริหำร
งบประมำณให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับ
นโยบำยของทำงรำชกำร 
9. เงื่อนไขความส าเร็จ 
 เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน และพัสดุทุกโรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 95 ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ระเบียบ 
กฎหมำย รวมทัง้แนวปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องอย่ำงชัดเจน เกิดควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนไปในแนวทำงเดียวกัน 
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โครงการที่ 14 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
  “ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 เมืองหลวงกำรศึกษำ ยกก ำลัง 2” 

สนองกลยุทธ์ สพม. 2  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีแผนพัฒนำ 
      รำยบุคคลสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบำยที่ 3 ด้ำนคุณภำพ 
ลักษณะโครงการ             โครงกำรใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/กลุ่มอ ำนวยกำร  
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นำงสุจิตรำ อรุณสวัสดิ์ และนำงสำวปรำณี มงกุฎทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ธันวำคม 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2560 - 2564 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจและ
สังคม ทั้งภำยในและนอกประเทศ ลดควำมเหลื่อมล้ ำและให้มีกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกัน มีกำรท ำงำน      
เชิงบูรณำกำร ตลอดจนแนวทำงกำรบริหำรตำมแนวกำรปฏิรูปในปัจจุบัน จึงจ ำเป็นต้องมีผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถหรือคุณลักษณะเฉพำะหลำยประกำร ผู้บริหำร มืออำชีพ เป็นควำมหวังของกำรศึกษำไทย 
เป็นควำมหวังส ำหรับเยำวชนผู้เป็นอนำคตของชำติและสังคมไทยโดยรวม ผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องมีกำรศึกษำ
และอบรมเพ่ือให้มีควำมรู้ มีศำสตร์ มีหลักกำร มีทฤษฎี มีกำรวิจัยค้นคว้ำจนรู้ชัดและรู้จริง และมีกำรพัฒนำ
ทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ ซึ่งจะน ำไปสู่กำร
พัฒนำผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกด้ำนเพื่อเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศชำติต่อไป 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ตระหนักในควำมส ำคัญของกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ จึงได้จัดโครงกำรพัฒนำสมรรถนะผู้บริหำรสถำนศึกษำ “ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 2 เมืองหลวงกำรศึกษำ ยกก ำลัง 2” เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทและหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ กำรมีภำวะผู้น ำ เข้ำใจวัฒนธรรมองค์กร มีเจตคติที่ดี และบริหำรงำนของสถำนศึกษำได้อย่ำง
ถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย สำมำรถขับเคลื่อนสถำนศึกษำที่อยู่ในเมืองหลวง ให้เป็นสถำนศึกษำที่มีคุณภำพ 
และเพ่ือส่งเสริมกำรท ำงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือขับเคลื่อนสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2               
เป็นสถำนศึกษำท่ีมีคุณภำพในเมืองหลวง 

2.1 เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
          2.2 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำ 
          2.3 เพ่ือให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรบริหำร 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
        3.1.1 ร้อยละ 95 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำมีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

       3.1.2 ร้อยละ 95 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งและได้รับควำมรู้จำกกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ ์    

 ตามยทุธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 12
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีสมรรถนะ ทักษะในกำรบริหำรรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
                3.2.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมตระหนักและมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรบริหำร 
สถำนศึกษำ  
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 4.1 การวางแผน (P) 
                4.1.1 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

      4.1.2 เตรียมจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน  
      4.1.3 เตรียมด ำเนินกำรพัฒนำ  

            4.1.4 เตรียมแบบประเมิน แบบสรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 4.2 การปฏิบัติ (D) 
       4.2.1 จัดท ำหลักสูตรกำรพัฒนำ  
                 4.2.2 จัดท ำเอกสำรคู่มือประกอบกำรพัฒนำ 
                 4.2.3 ด ำเนินกำรจัดอบรมพัฒนำ 
                 4.2.4 รวบรวมแบบประเมินต่ำง ๆ 
                 4.2.5 สรุปผลกำรประเมินและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 4.3 การก ากับติดตาม (C) 
       4.3.1 ก ำกับติดตำมด้วยระบบเครือข่ำย 
                4.3.2 ก ำกับติดตำมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.4 การพัฒนาปรับปรุง(A) 
                 น ำผลกำรประเมินและสรุปรำยงำนมำพัฒนำปรับปรุงเพื่อแนวทำงในกำรพัฒนำต่อไป 
 

5. สถานทีแ่ละระยะเวลา 
 สถานที่       โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนำยก 
 ระยะเวลา ธันวำคม 2563 
 

6. แผนการใช้งบประมาณ จ ำนวน 151,350 บำท (หนึ่งแสนห้ำหมื่นหนึ่งพันสำมร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) 
          6.1 รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 
ประชุมคณะท ำงำนก่อนกำรอบรม 
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
 (25 คน x 50 บำท x 1 มื้อ) 

 
 
- 
 

 
 

1,250 
 

 
 
- 
 

 
 

1,250 
 

21 ธ.ค.63 

-ค่ำอำหำรเย็น 
 (25 คน x 300 บำท x 1 มื้อ) 

- 7,500 - 7,500  

รวม -    8,750 -   8,750  
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 2  
พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
-ค่ำวิทยำกร    
 (6 ชั่วโมง x 600 บำท x 6 คน) 

 
 

21,600 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

21,600 

22-24  
ธ.ค. 63 

-ค่ำอำหำรกลำงวันเจ้ำหน้ำที่และวิทยำกร   
 (25 คน x 300 บำท x 3 มื้อ) 

- 22,500 
 

- 22,500 
 

 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มเจ้ำหน้ำที่ 
 และวิทยำกร  
 (25 คน x 50 บำท x 6 มื้อ) 

- 7,500 
 

- 7,500 
 

 

-ค่ำอำหำรเย็นเจ้ำหน้ำที่และวิทยำกร   
 (25 คน x 300 บำท x 2 มื้อ) 

- 15,000 
 

- 15,000 
 

 

-ค่ำท่ีพักเจ้ำหน้ำที่และวิทยำกร  
 (25 คน x 600 บำท x 3 คืน) 

- 
 

45,000 
 

- 
 

45,000  

-ค่ำพำหนะและเบี้ยเลี้ยง 
 (25 คน x 840 บำท) 

- 21,000 - 21,000  

-ค่ำวัสดุ - - 5,000 5,000  
-ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง - - 5,000 5,000  

รวม 21,600 111,000 10,000 142,600  
รวมทั้งสิ้น 21,600 119,750 10,000 151,350  

 (ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 6.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
2/2564 

กิจกรรมที่ 1 
ประชุมคณะท ำงำน 
ก่อนกำรอบรม 

8,750 - - - 8,750 

กิจกรรมที่ 2  
พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

132,600 - - - 132,600 

รวม 151,350 - - - 151,350 
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7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
7.1 ร้อยละ 95 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำมีสมรรถนะ 
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
- กำรสอบถำม 
- กำรสังเกต 

 
- แบบประเมิน 
 

7.2 ร้อยละ 95 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็ง
และได้รับควำมรู้จำกกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 

- กำรสอบถำม 
- กำรสังเกต 

- แบบประเมิน 
 

เชิงคุณภาพ 
7.3 ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีสมรรถนะ ทักษะในกำรบริหำร
รำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
- กำรสอบถำม 
- กำรสังเกต 

 
- แบบประเมิน 
 

7.4 ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมตระหนักและมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ  

- กำรสอบถำม 
- กำรสังเกต 

- แบบประเมิน 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 สำมำรถปฏิบัติรำชกำร
ได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ ส่งผลต่อสถำนศึกษำ ให้เป็นเมืองหลวงคุณภำพกำรศึกษำ  

9. เงื่อนไขความส าเร็จ 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ร้อยละ 95 ได้รับควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และเทคนิคทำงกำรบริหำร สำมำรถน ำไปปรับใช้ให้เข้ำกับบริบทของสถำนศึกษำ  
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โครงการที่ 15     พัฒนำครูผู้ช่วยเพ่ือเพ่ิมศักยภำพ ประจ ำปี 2564  
สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีแผนพัฒนำ 
                รำยบุคคลสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
สนองนโยบาย สพฐ.    นโยบำยที ่3 ด้ำนคุณภำพ  
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/กลุ่มอ ำนวยกำร  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นำงสุจิตรำ อรุณสวัสดิ์ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ สิงหำคม - กันยำยน 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   
  วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 ถึง 2564 คือ มุ่งพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรมมีคุณภำพชีวิตที่ดีมีควำมสุขในสังคม ซึ่งได้มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ที่สำมำรถ
ตอบสนองกำรพัฒนำที่ส ำคัญในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอนกำรวัด
และประเมินผลที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำประเทศ
ในอนำคต ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนคุณภำพและด้ำนกำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศำสตร์   
ผลิตพัฒนำครูคณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มุ่งหวังให้มีกำรผลิตครูควำมต้องกำรในกำรจัดกำรศึกษำ
ทุกระดับทุกประเทศและมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพสำมำรถใช้ศักยภำพในกำรสอนได้อย่ำงเต็มที่        
ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนคุณภำพ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ได้ให้ควำมส ำคัญกับยุทธศำสตร์ดังกล่ำวจึงได้
ด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำครูผู้ช่วยเพ่ือเพ่ิมศักยภำพ ประจ ำปี 2564 เป็นกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์  กำรจัดกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และ  
ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข  

จำกเหตุผลข้ำงต้น โครงกำรและกิจกรรมดังกล่ำวตอบสนองต่อนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติและยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ มีสมรรถนะ ทักษะและคุณลักษณะที่ส ำคัญจ ำเป็นในศตวรรษที่ 21ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู เป็นครูมืออำชีพ มีสมรรถนะสูงสอดคล้อง
กับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หน่วยงำนสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของ
สังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำนได้เต็มตำม
ศักยภำพ 
2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎ ระเบียบ กระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและกำรน ำไปใช้ของครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
 2.2 เพ่ือสร้ำงและพัฒนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำและแหล่งเรียนรู้ ของครูผู้ช่วย สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำศักยภำพของครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2 ให้เป็นครูมืออำชีพ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1 ร้อยละ 95 ของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  
ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรน ำไปใช้ 
       3.1.2 ร้อยละ 95 ของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  
ได้รับส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำศักยภำพ  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีควำมรู้    
ควำมเข้ำใจกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรน ำไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
       3.2.2 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 สำมำรถน ำ 
ควำมรู้ไปพัฒนำได้เต็มตำมศักยภำพ 
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 4.1 การวางแผน (P)  
                4.1.1 เตรียมประชุมคณะท ำงำน/วิทยำกรพี่เลี้ยง 
                4.1.2 เตรียมท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน 

      4.1.3 เตรียมด ำเนินกำรพัฒนำตำมโครงกำร  
      4.1.4 เตรียมแบบสรุปและรำยงำนผลกำรพัฒนำโครงกำร 

 4.2 การปฏิบัติ (D)  
       4.2.1 จัดท ำคู่มือพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรน ำไปใช้ของ 
ครูผู้ช่วย ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
                4.2.2 จัดท ำหลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพของครูผู้ช่วย ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2 
       4.2.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
กำรน ำไปใช้ กำรสร้ำงและพัฒนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำและแหล่งเรียนรู้และกำรเพ่ิมศักยภำพ
ของครูและบุคคลกรทำงศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 

      4.2.4 สรุปและรำยงำนผลกำรพัฒนำโครงกำร 
4.3 การก ากับติดตาม (C) 

       4.3.1 ศึกษำนิเทศก์เข้ำไปนิเทศ ก ำกับติดตำม  
      4.3.2 ศึกษำนิเทศก์ประเมินผลกระบวนกำรจัดกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรสร้ำงและพัฒนำสื่อ 

นวัตกรรม  เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำและแหล่งเรียนรู้ของครูผู้ช่วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
 4.4 การพัฒนาปรับปรุง (A)  
       - น ำรำยงำนสรุปผลของโครงกำรมำพัฒนำปรับปรุง เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำครั้งต่อไป    
5. สถานที่และระยะเวลา 
   สถานที ่ โรงแรมในจังหวัดนครนำยก 
 ระยะเวลา สิงหำคม - กันยำยน 2564 
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6. แผนการใช้งบประมาณ  จ ำนวน 210,600 บำท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยบำทถ้วน) 
                                  งบโรงเรียน 408,000 บำท (สี่แสนแปดพันบำทถ้วน) 
         6.1 รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 
ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือเตรียมกำรพัฒนำฯ 
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
 (20 คน x 35 บำท x 1 มื้อ) 
-ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (20 คน x 100 บำท x 1 มื้อ) 

 
 
- 
 
- 

 
 

700 
 

2,000 

 
 
- 
 
- 

 
 

700 
 

2,000 

ส.ค.- ก.ย  
64 

ประชุมคณะท ำงำนก่อนกำรอบรม 
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
 (25 คน x 50 บำท x 2 มื้อ) 
-ค่ำอำหำรกลำงวัน  
 (25 คน x 300 บำท x 1 มื้อ) 
-ค่ำอำหำรเย็น  
 (25 คน x 300 บำท x 1 มื้อ) 

 
- 
 
- 
 
- 

 
2,500 

 
7,500 

 
7,500 

 
- 
 
- 
 
- 

 
2,500 

 
7,500 

 
7,500 

ส.ค.- ก.ย.  
64 

รวม  20,200  20,200  
กิจกรรมที่ 2   
พัฒนำครูผู้ช่วยเพ่ือเพ่ิมศักยภำพ ปี 2564 
-ค่ำวิทยำกรพ่ีเลี้ยง    
 (4 ชั่วโมง x 600 บำท x 13 คน) 
-ค่ำวิทยำกรบรรยำย  
 (8.5 ชั่วโมง x 1,200 บำท)  
-ค่ำวิทยำกรบรรยำย  
 (9.5 ชั่วโมง x 600 บำท) 

 
 

24,000 
 

10,200 
 

5,700 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

24,000 
 

10,200 
 

5,700 

ส.ค.-ก.ย. 
64 

-ค่ำอำหำรกลำงวันเจ้ำหน้ำที่และวิทยำกร   
 (30 คน x 300 บำท x 3 มื้อ) 
-ค่ำอำหำรกลำงวันผู้เข้ำรับกำรอบรม   
 (136 คน x 300 บำท x 3 มื้อ) 

- 
 
- 
 

27,000 
 

122,400 

- 
 
- 

27,000 
 

122,400 

 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มเจ้ำหน้ำที่ 
 และวิทยำกร 
 (30 คน x 50 บำท x 6 มื้อ) 
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผู้เข้ำรับ 
 กำรอบรม   
 (136 คน x 50 บำท x 6 มื้อ) 

- 
 
 
- 

9,000 
 
 

40,800 

- 
 
 
- 

9,000 
 
 

40,800 
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

-ค่ำอำหำรเย็นเจ้ำหน้ำที่และวิทยำกร   
 (30 คน x 300 บำท x 2 มื้อ) 
-ค่ำอำหำรเย็นผู้เข้ำรับกำรอบรม  
 (136 คน x 300 บำท x  2 มื้อ) 

- 
 
- 

18,000 
 

81,600 

- 
 
- 

18,000 
 

81,600 

 

-ค่ำท่ีพักเจ้ำหน้ำที่และวิทยำกร  
 (30 คน x 600 บำท x 3 คืน) 
-ค่ำท่ีพักผู้เข้ำรับกำรอบรม   
 (136 คน x 600 บำท x 2 คืน) 

- 
 
- 

54,000 
 

163,200 

- 
 
- 

54,000 
 

163,200 

 

-ค่ำวัสดุอุปกรณ์/เอกสำร - 10,000 - 10,000  
-ค่ำพำหนะและเบี้ยเลี้ยง - 25,200 - 25,200  
-ค่ำน้ ำมันรถ - 7,300 - 7,300  

รวม 39,900 150,500 - 190,400  
รวมทั้งสิ้น 39,900 170,700 - 210,600  

(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 

         6.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 
ประชุมคณะท ำงำน 
เพ่ือเตรียมกำรพัฒนำฯ 

- - - 20,200 20,200 

กิจกรรมที่ 2   
พัฒนำครูผู้ช่วยเพ่ือเพ่ิมศักยภำพ 
ปี 2564 

- - - 190,400 190,400 

รวม - - - 210,600 210,600 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
7.1 ร้อยละ 95 ของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ได้รับกำร
พัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจกระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนและกำรน ำไปใช้ 

 
- กำรสังเกต 
- กำรประเมิน 

 
- แบบประเมิน 
 

7.2 ร้อยละ 95 ของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ได้รับ
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำศักยภำพ 

- กำรสังเกต 
- กำรประเมิน 

- แบบประเมิน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
7.3 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรน ำไปใช้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 
- กำรสังเกต 
- กำรประเมิน 

 
- แบบประเมิน 
 

7.4 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สำมำรถน ำควำมรู้ไปพัฒนำ
ได้เต็มตำมศักยภำพ 

- กำรสังเกต 
- กำรประเมิน 

- แบบประเมิน 
 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ครูผู้ช่วย ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และสำมำรถอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
 8.2 ครูผู้ช่วยมีควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 8.3 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ บุคลำกรทำงศึกษำ ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมทำงศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี 
ของไทย มีค่ำนิยมควำมเป็นไทยและด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

9. เงื่อนไขของความส าเร็จ 
เป็นไปตำมเง่ือนไขควำมส ำเร็จ ครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ร้อยละ 95 

ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรน ำไปใช้และได้รับกำรส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนำศักยภำพให้เป็นครูมืออำชีพ ตลอดจนพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจกระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนและกำรน ำไปใช้และได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำศักยภำพได้อย่ำงครบถ้วน   
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โครงการที่ 16 ส่งเสริมศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนนโยบำยและแผน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
สนองกลยุทธ์ สมพ.2 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำระบบกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
                                   (Digital Technology) มีองค์กรเครือข่ำยทั้งภำครัฐและเอกชน ตลอดทั้ง 
                                   สหวิทยำเขต เป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงรุกบูรณำกำร อย่ำงมี 
                                   ประสิทธิภำพ 
สนองนโยบาย สพฐ.    นโยบำยที่ 4 ด้ำนประสิทธิภำพ 
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบำยและแผน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำยเขมมชำติ วัฒนโสภณ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ     พฤศจิกำยน 2563 - กันยำยน 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 9 และ
มำตรำ 16 บัญญัติให้ทุกหน่วยรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ก ำหนดรำยละเอียด ขั้นตอน ระยะเวลำและ
งบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินกำรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ และต้องมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และ
ยุทธศำสตร์ข้อ 6 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและ
ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ มีเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำระบบวำงแผน กำรน ำแผนไปสู่กำร
ปฏิบัติ กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล พัฒนำระบบงบประมำณและค่ำใช้จ่ำยเพ่ือกำรศึกษำ 
ตลอดจนกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศมำใช้บริหำรจัดกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 กลุ่มนโยบำยและแผนมีภำรกิจในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ จัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ 
แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณ 
เงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ กำรแจ้งจัดสรรงบประมำณ ตรวจสอบ ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำร
ใช้งบประมำณและผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแผน กำรอนุมัติเก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตลอดจนด ำเนินกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน เป็นต้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจดังกล่ำวมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส สอดคล้องกับนโยบำย 
และเกิดควำมพึงพอใจและประโยชน์สุขแก่ผู้รับบริกำร กลุ่มนโยบำยและแผนจึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมศักยภำพ
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนนโยบำยและแผนขึ้น เพ่ือให้งำนด้ำนนโยบำยและแผนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลและเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล โดยให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมแบบบูรณำกำรในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและพ้ืนที่ 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2 ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่กำรปฏิบัติ 
 2.2  เพ่ือให้กำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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   2.3 เพ่ือให้กำรจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์  
ค่ำท่ีดิน และสิ่งก่อสร้ำงไปอย่ำงโปร่งใส และเป็นธรรม 
 2.4 เพ่ือให้กำรอนุมัติเก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด ประจ ำปี พ.ศ. 2564 เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์กำรเก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
 2.5 เพ่ือให้กำรขออนุมัติเปิดห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนในสังกัด โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2 เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพภำพสอดคล้องกับแนวทำงกำรเปิดห้องเรียนพิเศษ
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2559 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
                  3.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 จ ำนวน 30 คน  
  3.1.2 ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี จ ำนวน 30 คน 
        3.1.3 ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ ์ค่ำที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง จ ำนวน 20 คน 
  3.1.4 ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรเก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวน 20 คน 
  3.1.5 ประชุมคณะกรรมกำรประเมินควำมพร้อมในกำรขอเปิดห้องเรียนพิเศษ จ ำนวน   
8 - 10 คน และประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรขอเปิดห้องเรียนพิเศษ จ ำนวน 6 - 8 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
                  3.2.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 สำมำรถใช้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
สู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
       3.2.2 ร้อยละ 80 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 สำมำรถรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์และนโยบำยของ สพฐ. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
       3.2.3 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่จัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร และด ำเนินกำรจัดส่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมก ำหนดเวลำ 
  3.2.4 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำได้รับกำรอนุมัติกำรเก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ พ.ศ. 2564 ตำมหลักเกณฑ์กำรเก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ สังกัดสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
  3.2.5 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2 มีควำมพร้อมและได้รับกำรพิจำรณำให้เปิดห้องเรียนพิเศษ 
 
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
  4.1 วำงแผนด ำเนินงำนส่งเสริมศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนนโยบำยและแผน และจัดประชุม
คณะกรรมกำรและผู้เกี่ยวข้อง 
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  4.2 ด ำเนินงำนส่งเสริมศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนนโยบำยและแผน ดังนี้ 
       4.2.1 จัดประชุมจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
       4.2.2 จัดประชุมคณะกรรมกำรติดตำมเพ่ือเตรียมควำมพร้อม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ต่อคณะกรรมกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำร 
        4.2.3 จัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2565 งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ ์ค่ำที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง 
       4.2.4 จัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรเก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
       4.2.5 จัดประชุมคณะกรรมกำรประเมินควำมพร้อมในกำรขอเปิดห้องเรียนพิเศษและประชุม
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรขอเปิดห้องเรียนพิเศษ 
   4.3 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนรำยกิจกรรม และสรุปผลกำรด ำเนินงำนรำยกิจกรรม 
   4.4 วิเครำะห์ผลส ำเร็จรำยกิจกรรมเพ่ือน ำข้อมูลไปใช้ในกำรแก้ไขปัญหำหรือปรับเปลี่ยน
กระบวนกำร และน ำเสนอต่อผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้อง ส ำหรับกำรขยำยผลและต่อยอดกิจกรรมต่อไป 
  

5. สถานที่และระยะเวลา 
   สถานที ่   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 หรือโรงเรียนในสังกัด  
       หรือสถำนที่อ่ืนตำมควำมเหมำะสม 
 ระยะเวลา    พฤศจิกำยน 2563 - กันยำยน 2564 
 

6. แผนการใช้งบประมาณ จ ำนวน 120,000 บำท (หนึ่งแสนสองหมื่นบำทถ้วน) 
    6.1 รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน   

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ 2564 
กิจกรรมที่ 1 ทบทวน/ชี้แจง SWOT และ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
และจุดเน้นของ สพม.2 

    ธ.ค.63 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (30 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

- 2,100 - 2,100  

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

- 3,600 - 3,600  

-ค่ำจัดท ำเอกสำรและวัสดุ - - 300 1,000  
รวม - 5,700 300 6,000  
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 2 จัดท ำและหลอมโครงกำรใน
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 สพม. 2และกลั่นกรองงบประมำณ
ในแผนปฏิบัติกำรฯ  

- - - - ม.ค.64 

กิจกรรมที่ 3 จัดจ้ำงท ำเอกสำร  
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 สพม.2 เป็นรูปเล่ม 

- - 60,000 60,000 ม.ค.64 

รวม - - 60,000 60,000  
รวมทั้งสิ้น - 5,700 60,300 66,000  

การติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

     

การรายงานผลการด าเนินงานตาม 
กลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ.  

     

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมกำรฯ  
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำร 
รำยงำนผล 

 
 

 
 

 
 

 
 

ม.ค. - ก.ย.
64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (30 คน x 35 บำท x 10 มื้อ) 

- 
 

10,500 
 

- 
 

10,500 
 

 

-ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (30 คน x 120 บำท x 5 มื้อ) 

- 
 

18,000 
 

- 
 

18,000 
 

 

-ค่ำจัดท ำเอกสำรและค่ำวัสดุ - - 3,900 3,900  
รวม - 28,500 3,900 32,400  

กิจกรรมที่ 2 จัดท ำเอกสำรรำยงำน 
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 

    ธ.ค. 63 

-จัดท ำเอกสำร จ ำนวน 100 เล่ม - - 34,000 34,000  

รวม - - 34,000 34,000  

รวมทั้งสิ้น - 20,500 37,900 66,400  

การประชุมคณะกรรมการพิจารณา 
จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ฯ 

  
 

 
 

 
 

พ.ย .63  

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (20 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

- 1,400 - 1,400  

 

28,500
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

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

- 2,400 - 2,400  

รวม - 3,800 - 3,800  
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 

    ธ.ค. 63 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (20 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

- 1,400 - 1,400  

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

- 2,400 - 2,400  

รวม - 3,800 - 3,800  
รวมทั้งสิ้น - 41,800 98,200 140,000  

(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
         6.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ 2564 

6,000 60000 - - 66000 

กิจกรรมที่ 2 
กำรติดตำมและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนและจัดท ำเอกสำร 

34,000 16,200 16,200 - 66,400 

กิจกรรมที่ 3 
กำรประชุมคณะกรรมกำร
พิจำรณำจัดตั้งงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 งบลงทุน ฯ 

3,800 - - - 3,800 

กิจกรรมที่ 4  
ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำ 
ให้ควำมเห็นชอบกำรเก็บเงิน
บ ำรุงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2564 

3,800 - - - 3,800 

รวม 47,600 76,200 16,200 - 140,000 
 
 

60,000 66,000
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7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
7.1 ร้อยละ 90 ของคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
เข้ำร่วมประชุมและร่วมแสดงควำมคิดเห็นและลงมติ
ในเรื่องต่ำง ๆ 

 
- กำรสังเกต และกำรร่วม
แสดงควำมคิดเห็น 

 
- บัญชีลงเวลำ 

เชิงคุณภาพ 
7.2 ร้อยละ 100 ของกลุ่ม/หน่วยในสังกัด สพม.2 
สำมำรถใช้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรและ
งบประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
- กำรก ำกับ และติดตำม 

 
-หนังสือขออนุมัติ 
จัดกิจกรรมและ 
กำรใช้งบประมำณ 

7.3 ร้อยละ 100 ของประเด็นตำมตัวชี้วัดและ
ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ได้รับกำรกรอกข้อมูลครบถ้วนและ 
เสร็จทันตำมก ำหนดเวลำ  

- ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ครบถ้วนขอข้อมูลใน
ระบบ 

- แบบติดตำม 
- เว็บไซต์กำร 
ติดตำมผล 

7.4 ร้อยละ 100 ของกำรจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุนฯ เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพทันตำมก ำหนดเวลำ 

- ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ครบถ้วนขอข้อมูลใน
ระบบ 

- เว็บไซต์กำรขอตั้ง
งบประมำณ สพฐ. 

7.5 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัดได้รับ 
กำรอนุมัติให้เก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2564 ได้อย่ำงครบถ้วน 
ตำมหลักเกณฑ์ฯ และประกำศฯ 

- กำรก ำกับ และติดตำม - สรุปรำยงำน 
กำรประชุม
คณะกรรมกำรฯ 

7.6 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่ขอเปิดห้องเรียน
พิเศษ โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 2 มีควำมพร้อมและได้รับกำรพิจำรณำให้เปิด
ห้องเรียนพิเศษ 

- กำรก ำกับ และติดตำม -กำรสังเกต 
-กำรตรวจนับ 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ที่สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 8.2 สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถใช้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณด้ำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและงำนที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีคุณภำพ 
 8.3 ข้อมูลประเด็นตำมตัวชี้วัดและยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำร ได้รับกำรกรอกข้อมูลครบถ้วนและเสร็จทันตำมก ำหนดเวลำ 
 8.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีข้อมูลสำรสนเทศเป็นระบบรำยสถำนศึกษำ 
ที่เป็นปัจจุบันและน ำไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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 8.5 สถำนศึกษำในสังกัดมีอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ
กำรจัดกิจกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 8.6 สถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำท่ีสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับ 
 8.7 สถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรอนุมัติให้เก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนอกหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งมุ่งเน้นหลักสูตรที่มีเนื้อหำสำระ
มำกกว่ำปกติ  
 8.8 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำกล 
 
9. เงื่อนไขของความส าเร็จ 
 คณะกรรมกำรต้องเข้ำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเพ่ือร่วมกันเสนอควำมคิดเห็นและอนุมัติให้
ควำมเห็นชอบในเรื่องกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กำรพิจำรณำงบลงทุน 
ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง กำรอนุมัติเก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำ และกำรพิจำรณำเปิดห้องเรียนพิเศษ เป็นต้น 
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โครงการที่ 17 จัดท ำนโยบำยคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                         มัธยมศึกษำ เขต 2 
สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำระบบกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ โดยใช้เทคโนโลยี 
                                 ดิจิทัล (Digital Technology) มีองค์กรเครือข่ำยทั้งภำครัฐและเอกชน 
 ตลอดทั้งสหวิทยำเขต เป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิง 
 บูรณำกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบำยที่ 4 ด้ำนประสิทธิภำพ 
ลักษณะโครงการ โครงกำรใหม่  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ประธำนสหวิทยำเขต  ศึกษำนิเทศก์ และผอ.กลุ่ม/หน่วยในสังกัด สพม.2 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลำคม 2563 - มกรำคม 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 หมวด 1 มำตรำ 6 ได้ก ำหนดจุดมุ่งหมำยและ

หลักกำรจัดกำรศึกษำไว้ว่ำ ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ  สติปัญญำ 
ควำมรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมี ควำมสุข       
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 มุ่งเน้นประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำ
แล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกำรมุ่งพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคมผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรมมีคุณภำพชีวิตที่ดีมีควำมสุขใน
สังคม ซึ่งได้มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ ที่สำมำรถตอบสนองกำรพัฒนำที่ส ำคัญในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ยุทธศำสตร์
พัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอนกำรวัดและประเมินผล  ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมี
ภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและ  กำรพัฒนำประเทศในอนำคต ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนคุณภำพและ
ด้ำนกำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศำสตร์ผลิตพัฒนำครูคณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่
มุ่งหวังให้มีกำรผลิตครูตำมควำมต้องกำรในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับทุกประเทศและมีสมรรถนะตำมมำตรฐำน
วิชำชีพสำมำรถใช้ศักยภำพในกำรสอนได้อย่ำงเต็มที่ซ่ึงตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนคุณภำพ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำนโยบำย
แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ แจ้งจัดสรรงบประมำณ
ก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับ
สถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ศึกษำ วิเครำะห์ 
วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ 
รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำร
ศึกษำของสถำนศึกษำของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบัน
ศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรและประสำน
ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหำนคร และถือได้ว่ำเป็นส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพรำะมีนักเรียน จ ำนวน 121,250 คน (ข้อมูล 
ณ วันที่ 20 กรกฎำคม 2563) และมีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประมำณ 6,800 คน  มีผลกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 สูงเป็นระดับสองของประเทศ โดยมี
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ อย่ำงมีคุณภำพและยั่ งยืน” ซึ่งกำร
ที่ขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้นั้น  จ ำเป็นต้องมีกำรวำงแผนก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ใน
ฐำนะเป็นเมืองหลวงกำรศึกษำให้มีควำมชัดและเป็นแบบอย่ำง โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  จะด ำเนินกำรจัดท ำนโยบำยคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ เพ่ือระดมควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องจำกโรงเรียนในสังกัด ในเรื่องนโยบำย
คุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ที่สอดคล้องกับบริบทของ
กรุงเทพมหำนคร และจัดท ำเป็น Info graphic ประกำศให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทำงกำรศึกษำได้ทรำบโดยทั่วกัน  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีแนวทำงและนโยบำยคุณภำพกำรศึกษำใน
กำรขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่สอดคล้องกับบริบทเมืองหลวงกำรศึกษำ สพม.2 
 2.2 เพ่ือประกำศแนวทำงและนโยบำยคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 2 ให้โรงเรียนในสังกัด ผู้เกี่ยวข้อง และสำธำรณชนได้รับทรำบโดยทั่วกัน 
3. เป้าหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ 
     3.1.1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 จ ำนวน 1 คน  

                       และรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 จ ำนวน 3 คน 
     3.1.2 บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 67 คน (ไม่รวม ผอ.กลุ่ม/หน่วย) 
     3.1.3 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน จ ำนวน 52 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 52 คน  
     3.1.4 ผู้แทนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน  

รวมทั้งสิ้น 52 คน 
     3.1.5 ผู้แทนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน  

รวมทั้งสิ้น 52 คน 
     3.1.6 ผู้แทนกรรมกำรสภำนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 52 คน 
     3.1.7 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วยในสังกัดและศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 23 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ  
      3.2.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีแนวทำงและนโยบำยในกำรขับเคลื่อน

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนที่สอดคล้องกับบริบทของกรุงเทพมหำนคร 
       3.2.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด สำมำรถน ำนโยบำยคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำน  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ไปใช้ในเรื่องควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ  โอกำสทำงกำรศึกษำ      
กำรเรียนรู้และประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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4. กิจกรรม / ขั้นตอนการด าเนินงาน  
4.1 วำงแผน จัดเตรียมกิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 
4.2 ประชุมคณะท ำงำนและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรับทรำบแนวทำงและนโยบำยร่วมกัน รวมทั้งกำรก ำหนด

ปฏิทินกำรด ำเนินกำร ก ำหนดบุคลำกรที่รับผิดชอบ ทรัพยำกรและงบประมำณท่ีใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำร  

4.3 จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือระดมควำมคิดเห็นในกำรจัดท ำนโยบำยคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ตำมที่ก ำหนดไว้ในปฏิทิน  

4.4 สรุปผล และจัดท ำรำยงำนผล 
 

5. สถานที่และระยะเวลา 
สถานที ่  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 หรือโรงเรียนในสังกัด  
ระยะเวลา   ตุลำคม 2563 - มกรำคม 2564 

 

6. แผนการใช้งบประมาณ  จ ำนวน 301,165 บำท (สำมแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้ำบำทถ้วน)   
  6.1 รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน  

กิจกรรมและรายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างาน     ต.ค.63 
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (30 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

- 2,100 - 2,100  

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

- 3,600 - 3,600  

-ค่ำวัสดุ และค่ำถ่ำยเอกสำร - - 500 500  
รวม - 5,700 500 6,200  

กิจกรรมที่ 2 ประชุมบุคลากรในส านักงานฯ     ต.ค.63 
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (77 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

 5,390  5,390  

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

 9,240  9,240  

รวม - 14,630 - 14,630  
กิจกรรมที่ 3 ประชุมผู้อ านวยการโรงเรียน
และผู้เกี่ยวข้อง 

    พ.ย.63 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
 (82 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

- 5,740 - 5,740  

-ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (82 คน x 150 บำท x 1 มื้อ) 

- 12,300 - 12,300  

รวม - 18,040 - 18,040  
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กิจกรรมและรายการ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 4 Focus Group ครั้งที่ 1  
ระดมควำมคิดเห็นจำกคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรรมกำร 
สภำนักเรียน และเครือข่ำยผู้ปกครอง 

- - - - พ.ย.63 

กิจกรรมที่ 5 Focus Group ครั้งที่ 2  
เพ่ือระดมควำมคิดเห็นของผู้แทนฯ 

    พ.ย.63 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
 (120 คน x 50 บำท x 4 มื้อ) 

- 24,000 - 24,000  

-ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (120 คน x 300 บำท x 2 มื้อ) 

- 72,000 - 72,000  

-ค่ำอำหำรเย็น 
 (120 คน x 300 บำท x 1 มื้อ) 

 36,000 - 36,000  

-ค่ำวัสดุ และค่ำถ่ำยเอกสำร - - 1,165 1,165  
รวม - 132,000 1,165 133,165  

กิจกรรมที่ 6 การจัดท า Info Graphic     ธ.ค.63 
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
 (30 คน x 50 บำท x 6 มื้อ) 

- 9,000 - 9,000  

-ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (30 คน x 300 บำท x 3 มื้อ) 

- 27,000 - 27,000  

-ค่ำอำหำรเย็น 
 (30 คน x 300 บำท x 2 มื้อ) 

- 18,000 - 18,000  

-ค่ำท่ีพัก 
 (15 ห้อง x 1200 บำท) 

- 18,000 - 18,000  

-ค่ำวัสดุ และค่ำถ่ำยเอกสำร - - 2,000 2,000  
-ค่ำน้ ำมันเชื่อเพลิง - - 5,000 5,000  

รวม - 72,000 7,000 79,000  
กิจกรรมที่ 7 ประชาสัมพันธ์แถลงข่าว     ม.ค.64 
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
 (120 คน x 50 บำท x 2 มื้อ) 

- 12,000 - 12,000  

-ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (120 คน x 300 บำท x 1 มื้อ) 

- 36,000 - 36,000  
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กิจกรรมและรายการ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

-ค่ำวัสดุ และค่ำถ่ำยเอกสำร - - 2,130 2,130  
รวม - 48,000 2,130 50,130  

รวมทั้งสิ้น - 290,370 10,795 301,165  
(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
         6.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท ำงำน 6,200 - - - 6,200 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมบุคลำกรใน
ส ำนักงำนฯ 

14,630 - - - 14,630 

กิจกรรมที่ 3 ประชุม
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

18,040 - - - 18,040 

กิจกรรมที่ 4 Focus Group  
ครั้งที่ 1 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 5 Focus Group  
ครั้งที่ 2  

133,165 - - - 133,165 

กิจกรรมที่ 6 กำรจัดท ำ Info 
Graphic 

79,000 - - - 79,000 

กิจกรรมที่ 7 ประชำสัมพันธ์ 
แถลงข่ำว 

- 50,130 - - 50,130 

รวม 251,035 50,130 - - 301,165 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ   
7.1 ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำร่วมประชุม
เพ่ือระดมควำมคิดเห็นในกำรจัดท ำนโยบำยคุณภำพ
กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2 

- สังเกต -บัญชีลงเวลำ 
-รำยงำนกำรประชุม 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงคุณภาพ   
7.2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  
มีนโยบำยกำรศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของ
กรุงเทพมหำนคร  

นิเทศ ติดตำม  แบบติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน 

7.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด สำมำรถ 
น ำนโยบำยคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ไปใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรและขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

นิเทศ ติดตำม แบบติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน 
 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

8.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีแนวทำงและนโยบำยคุณภำพกำรศึกษำใน 
กำรขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่สอดคล้องกับบริบทเมืองหลวงกำรศึกษำ สพม. 2 
 8.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด สำมำรถน ำนโยบำยคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ไปใช้ตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในเรื่องควำมปลอดภัย
ในสถำนศึกษำ โอกำสทำงกำรศึกษำ กำรเรียนรู้และประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 
 

9. เงื่อนไขความส าเร็จ 
 กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำประชุมและได้ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นในแง่มุมต่ำง ๆ ในเรื่องนโยบำยคุณภำพ
กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
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โครงการที่ 18 ตรวจสอบภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.2 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีแผนพัฒนำ 
 รำยบุคคลสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบำยที่ 4 ด้ำนประสิทธิภำพ 
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภำยใน   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงยุพดี  ดีอินทร์และคณะผู้ตรวจสอบภำยใน  
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกำยน 2563 - กันยำยน 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล    
 หน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีภำรกิจในกำร ก ำกับ ดูแล    
กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยปริมำณงำนกำรก ำกับดูแลในส่วนของ
สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 52 โรงเรียน มีจ ำนวนข้ำรำชกำรครูกว่ำ  7,000 คน และจ ำนวนนักเรียนกว่ำ  
130,000 คน ในปีงบประมำณ 2564 ซึ่งมีปริมำณสูงมำกเมื่อเทียบกับจ ำนวนอัตรำก ำลังของหน่วยตรวจสอบ
ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ดังนั้น เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีควำมชัดเจนและมีกำรจัดระบบที่ดีในกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะ   
อย่ำงยิ่ง งำนกำรสอบทำนกำรบริหำรงบประมำณของสถำนศึกษำ ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีและกำรพัสดุให้เป็นไป
ตำมระเบียบ แนวปฏิบัติ ค ำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยควำมถูกต้องเรียบร้อย  จึงได้จัดท ำ
แผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีงบประมำณ 2564 ขึ้น เพ่ือก ำหนดกรอบในกำรปฏิบัติงำนของหน่วย
ตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ได้แก่ กำรด ำเนินงำนตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงิน
ตำมระบบ GFMIS กำรบริหำรงบประมำณของสถำนศึกษำ กำรส่งเสริมสนับสนุนควำมรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงำน
กำรเงิน บัญชี พัสดุและผู้ตรวจสอบภำยในของสถำนศึกษำในสังกัด รวมถึงกำรตรวจสอบพิเศษที่ได้รับกำร
มอบหมำยในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนต่ำง ๆ และงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ทั้งนี้เพ่ือให้
กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 และสถำนศึกษำเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนดมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล      
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ทรำบว่ำกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีและกำรพัสดุของสถำนศึกษำเป็นไปตำมกฎหมำย  
ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี นโยบำยที่ก ำหนดและกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม 
  2.2 เพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำน  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนว
ทำงกำรปรับปรุงแก้ไขกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ ให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงำน มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี คุ้มคำ่กับงบประมำณท่ีใช้ไป 

2.3 เพ่ือให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรได้ทรำบปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำและสำมำรถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ  ได้อย่ำงรวดเร็วและทันเหตุกำรณ์ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
                3.1.1 สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 จ ำนวน 20 โรงเรียน  
(ตรวจปกติ 14 โรงเรียนและตรวจสอบพิเศษ 6 โรงเรียน) 
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 3.2 เชิงคุณภาพ   
                 3.2.1 สถำนศึกษำ จ ำนวน 20 โรงเรียนที่ได้รับกำรตรวจสอบภำยในด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และ
กำรบริหำรสินทรัพย์ 
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 4.1 จัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 4.2 ด ำเนินกำรออกตรวจสถำนศึกษำตำมแผนและปฏิทินงำนที่ก ำหนด 
 4.3 สรุปรำยงำนกำรออกตรวจสถำนศึกษำเป็นรำยโรงและรำยปี 
 4.4 น ำข้อมูลที่ได้จำกรำยงำนมำปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำงำน 
 

5. สถานที่และระยะเวลา 
 สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  
 ระยะเวลา ตำมปฏิทินงำน 
 

6. แผนการใช้งบประมาณ จ ำนวน 40,000 บำท (สี่หมื่นบำทถ้วน) 
         6.1 รายละเอียดกิจกรรม  

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

กำรตรวจสอบภำยในสถำนศึกษำ - 40,000 - 40,000 1 พ.ย. 63 - 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564     31 ส.ค. 64 
(ค่ำพำหนะ)      

รวม - 40,000 - 40,000  
 (ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
      6.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รวม ไตรมาสที ่
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

กิจกรรมที่ 1  
กำรตรวจสอบภำยในสถำนศึกษำ 

- 20,000 10,000 10,000 40,000 

                   รวม - 20,000 10,000 10,000 40,000 
 

7. การประเมินผล 
    ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
สถำนศึกษำปฏิบัติงำนได้ถูกต้อง
ตำมระเบียบ แนวปฏิบัติ ค ำสั่ง 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบเอกสำรกำรเงิน บัญชี
และพัสดุของสถำนศึกษำ 

กระดำษท ำกำรตรวจสอบภำยใน 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน กำรบัญชีและกำรพัสดุของสถำนศึกษำ สำมำรถปฏิบัติงำนได้ถูกต้อง 
ตำมระเบียบ แนวปฏิบัติ ค ำสั่ง ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง    
          8.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 และสถำนศึกษำปฏิบัติได้ถูกต้องตำมระเบียบ  
แนวปฏิบัติ ค ำสั่ง ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ท ำให้ประสิทธิภำพของกำรท ำงำนสูงขึ้น 
 

9. เงื่อนไขของความส าเร็จ 
  อัตรำก ำลังของผู้ตรวจสอบภำยในพอเพียง สอดคล้องกับปริมำณงำนที่จะได้รับมอบหมำย 
ตลอดปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ระยะเวลาด าเนินการ ภารกิจงานหน่วยตรวจสอบภายใน 
พฤศจิกำยน 2563 1. ดอนเมืองจำตุรจินดำ 

2. สีกัน (วัฒนำนันท์อุปถัมภ์) 
- ตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 

ธันวำคม 2563 1. เทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ 
2. พรตพิทยพยัต 
- ตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 

มกรำคม 2564 1. นวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย 
2. พระโขนงพิทยำลัย 
- ตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 
- รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลค่ำสำธำรณูปโภค ไตรมำสที่ 1 
- รำยงำนกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค ไตรมำสที่ 1 

กุมภำพันธ์ 2564 1. มัธยมวัดธำตุทอง 
- จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน ไตรมำสที่ 1 ส่ง สพฐ.และ 
  กรมบัญชีกลำง 
- ตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 

มีนำคม 2564 1. รำชด ำริ 
- ตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 

เมษำยน 2564 1. สตรีวิทยำ 2 ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี 
2. วชิรธรรมสำธิต 
- รวมรวมและวิเครำะห์ข้อมูลค่ำสำธำรณูปโภค ไตรมำสที่ 2 
- รำยงำนกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค ไตรมำสที่ 2 

พฤษภำคม 2564 1. กุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม 
2. พุทธจักรวิทยำ 
3. เจ้ำพระยำวิทยำคม 
- จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน ไตรมำสที่ 2 ส่ง สพฐ.และ 
  กรมบัญชีกลำง 

มิถุนำยน 2564 1. เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ยำนนำเวศ 
- ตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 

กรกฎำคม 2564 - ตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 
- รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลค่ำสำธำรณูปโภค ไตรมำสที่ 3 
- รำยงำนกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค ไตรมำสที่ 3 
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ระยะเวลาด าเนินการ ภารกิจงานหน่วยตรวจสอบภายใน 
สิงหำคม 2564 - ตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน (Performance Audit) 

- ตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 
กันยำยน 2564 - จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน (Performance Audit) 

- ประเมินควำมพึงพอใจของสถำนศึกษำท่ีมี่ต่อกำรตรวจสอบภำยใน  
  สพม.2 
- สรุปผลกำรประกันคุณภำพกำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 
  2564 
- สรุปผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
- เตรียมข้อมูลจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 
  2565 
- ประเมินกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
- จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน ไตรมำสที่ 3 ส่ง สพฐ.และ 
กรมบัญชีกลำง 
- ตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 
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โครงการที่ 19                 เสริมสร้ำงสมรรถนะข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของหน่วยงำนใน 
ทุกระดับให้มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบโดยใช้หลักกำร
บริกำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

สนองกลยุทธ์ สพม. 2  กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำระบบกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
              (Digital Technology) มีองค์กรเครือข่ำยทั้งภำครัฐและเอกชน ตลอดทั้ง 
              สหวิทยำเขต เป็นกลไกหลักในกำรขับเคลี่อนนวัตกรรมเชิงบูรณำกำร อย่ำงมี 
              ประสิทธิภำพ  

สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบำยที่ 4 ด้ำนประสิทธิภำพ 
ลักษณะโครงการ              โครงกำรต่อเนื่อง    
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      กลุ่มอ ำนวยกำร  
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นำงสำวปรำณี มงกุฎทอง และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ        ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   
 ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก ำหนดให้
กระทรวงศึกษำธิกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ซึ่งแบ่งภำระงำนเป็น 8 กลุ่มงำน
ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส ำหรับสถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ 
ครอบคลุมทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป ด้ำนงบประมำณ และด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคล ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำและสถำนศึกษำจึงมีภำรกิจร่วมกันในกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรศึกษำ เป็นนโยบำยและจุดเน้นท่ีส ำคัญ เนื่องจำกเป็นกำรกระจำยอ ำนำจและกำรจัดกำรศึกษำที่
ครอบคลุมทั้ง 4 ด้ำน กลุ่มอ ำนวยกำร ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่เป็นผู้ประสำนงำนระหว่ำงกลำง 
ตำมภำรงำนที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรองค์กำร กำรประสำนงำนและกำรให้บริกำร สนับสนุน ส่งเสริมให้กลุ่มงำนตำม
ภำรกิจ ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมอ ำนำจ หน้ำที่ ของควำมถูกต้อง โปร่งใส กำรควบคุมภำยใน ตลอดจนงำน
ประชำสัมพันธ์ ข่ำวสำร ข้อมูล เอกสำร สื่อ อุปกรณ์ทำงกำรศึกษำและทรัพยำกรในกำรบริหำรจัดกำรให้แก่
สถำนศึกษำเพ่ือให้สถำนศึกษำได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว มีคุณภำพ ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
โดยใช้ กำรมีส่วนร่วม และกำรสร้ำงเครือข่ำย ข้อมูลสำรสนเทศในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ เน้นกำรบูรณำกำร 
กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมในทุกภำคส่วน กำรกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบ โดยมีเครื่องมือในกำร
ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ บนพ้ืนฐำนกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในองค์กรประพฤติมิชอบโดยใช้หลักกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ระหว่ำงองค์กรให้ประสบ
ควำมส ำเร็จ เพ่ือน ำประสบกำรณ์ที่ได้รับไปพัฒนำและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มงำนภำยใน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน  
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีกำรปฏิบัติงำน 
ตำมมำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงมืออำชีพ เน้นคุณธรรมและควำมโปร่งใสในองค์กรปลอดกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตำมหลักธรรมำภิบำล 
 2.2 เพ่ือให้บริกำร สนับสนุน ส่งเสริม ประสำนงำน อ ำนวยกำร และยกระดับคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำน ครอบคลุมทั้ง 4 ด้ำน 
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 2.3 เพ่ือให้กำรบริกำรและเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำรและผลงำนที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำของ 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดต่อสำธำรณชนเป็นไปตำมมำตรฐำน ได้รับควำมเชื่อถือทั้งภำยใน 
และภำยนอก ปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง และเป็นหน่วยงำนที่ทันสมัยน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรอย่ำงเป็นระบบ 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนเรียนกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กร กำรจัดสวัสดิกำร 
สวัสดิภำพแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ  
ให้มีกำรพัฒนำงำนอย่ำงมืออำชีพโดยกำรปลูกฝังค่ำนิยม ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมมัธยัสถ์ ให้แก่ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับ 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ร้อยละ 100 
ได้รับกำรพัฒนำเพ่ิมประสิทธิภำพปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ ตำมหลักคุณธรรมและควำมโปร่งใสในองค์กร 
ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบตำมหลักธรรมำภิบำล เป็นไปตำมมำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
                3.1.2 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และผู้บริหำรระดับสูง รวม 70 คน  
น ำนโยบำยกำรกระจำยอ ำนำจสู่กำรปฏิบัติ บริหำรและจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นอิสระ ครอบคลุมทั้ง 4 ด้ำน 
                3.1.3 ผู้บริหำรระดับสูง ประธำนสหวิทยำเขต ทั้ง 11 สหวิทยำเขต รวม 20 คน ขับเคลื่อนองค์กร
และบุคลำกรในสังกัดให้ปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพ 
ในกำรให้บริกำรอย่ำงเป็นระบบ 
                3.1.4 ผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
ทุกกลุ่มภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ รวม 14 คน เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์โรงเรียนทั้ง 52 โรงเรียน ส่งเสริม
สนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนเรียนกำรปฏิบัติงำน กำรสื่อสำร ข้อมูลสำรสนเทศ ภำยในองค์กร กำรจัดสวัสดิกำร 
สวัสดิภำพแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
               3.2.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด เสริมสร้ำงสมรรถนะ
ในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนอย่ำงมืออำชีพ ตำมหลักคุณธรรมและควำมโปร่งใสในองค์กรปลอด
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบตำมหลักธรรมำภิบำล เป็นไปตำมมำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ อยู่ในระดับดีขึ้นไป     
 3.2.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด สร้ำงเครือข่ำย 
ข้อมูลสำรสนเทศ และบริหำรจัดกำรระบบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
และเป็นหน่วยงำนที่ทันสมัยน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำ และนวัตกรรมมำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร
อย่ำงเป็นระบบ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนเขตพ้ืนที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป     
 3.2.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด มีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำม
มำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอยูในระดับดีขึ้นไป 
 3.2.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด มีผลกำรประเมิน ITA คุณธรรม และ
ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน ในระดับดีข้ึนไป ตำมตัวชี้วัดมำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 3.2.5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีกำรผลกำรบรหิำรจดักำรที่เน้นกำรมีส่วนรว่ม    
ใช้เครือข่ำยในกำรปฏิบัติงำน เชื่อมโยง ประสำน ประชำสัมพันธ์ ตำมภำรกิจหลักและภำรกิจรอง อย่ำงมี
คุณภำพ 
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4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 4.1 การวางแผน (P) 
      4.1.1 จัดเตรียมข้อมูล และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
      4.1.2 แต่งตั้งคณะท ำงำน และคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง 
               4.1.3 ประชุมคณะท ำงำนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
               4.1.4 ประสำนงำนกับหน่วยงำน กลุ่มงำนต่ำง ๆ ภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 4.2 การปฏิบัติ   (D) 
      4.2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรฯ รวม 1 ครั้ง   
               4.2.2 ผู้บริหำรระดับสูงของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรกลุ่มรวม 30 ครั้ง 
      4.2.3 ผู้บริหำรระดับสูงของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และประธำนสหวิทยำเขต รวม 3 ครั้ง 
               4.2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรสื่อสำร เผยแพร่  ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร
ทำงกำรศึกษำ รวม 1 ครั้ง   
               4.2.5 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรรำยงำนผลประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยระหว่ำง ผู้บริหำร
ระดับสูงของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ บุคลำกรภำยใน รวม 1 ครั้ง 
 4.3 การก ากับติดตาม (C) 
      4.3.1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ตำมมำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวม 1 ครั้ง 
      4.3.2 รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
 4.4 การพัฒนาปรับปรุง (A) 
      4.4.1 วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละกิจกรรม 
      4.4.2 วำงแผนกำรปรับปรุง เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสำรสนเทศ 
      4.4.3 จัดเตรียมเกียรติบัตร มอบให้กับผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
      4.4.4 ประชุมคณะกรรมกำรวิเครำะห์กำรพัฒนำสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ เพ่ือกำรมีส่วนร่วมโดยใช้เครือข่ำย ข้อมูลสำรสนเทศในกำรปฏิบัติงำน เชื่อมโยง ประสำน 
ประชำสัมพันธ์ ตำมภำรกิจหลักและภำรกิจรองของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงมืออำชีพ 
5.  สถานที่และระยะเวลา  
    สถานที่    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 หรือโรงเรียนในสังกัด 
                             หรือโรงแรมเอกชน  
   ระยะเวลา   ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564  
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6. แผนการใช้งบประมาณ จ ำนวน 320,000 บำท (สำมแสนสองหมื่นบำทถ้วน) 
  6.1 รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

 กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน
ตำมมำตรฐำนเขตพ้ืนที่อย่ำงมือชีพระหว่ำงผู้บริหำร
ระดับสูง กับ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ รวม 1 ครั้ง 

    ส.ค. 64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (70  คน  x  50  บำท  x  4  มื้อ) 

- 14,000 - 14,000  

-ค่ำอำหำรกลำงวัน    
 (70 คน x 300 บำท x 2 มื้อ) 

- 42,000 - 42,000  

-ค่ำอำหำรเย็น         
 (70 คน x 300 บำท x 1 มื้อ) 

- 21,000 - 21,000  

-ค่ำท่ีพัก  
 (10 ห้อง x 600 บำท x 1 คืน) 

- 6,000 - 6,000  

-ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง - - 5,300 5,300  
รวม - 83,000 5,300 88,300  

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนกำรใช้
นวัตกรรมในกำรปฏิบัติงำนสู่กำรปฏิบัติ  
แบบมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน ตำมตัวชี้วัด 
ของมำตรฐำน  เขตพ้ืนทีอ่ย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ระหว่ำงผู้บริหำรระดับสูง  
กับผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม รวม 30 ครั้ง 

    ส.ค. 64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม   
 (14 คน x 35 บำท x 30 มื้อ) 

- 14,700 - 14,700  

รวม - 14,700 - 14,700  
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนกำรใช้
นวัตกรรมในกำรปฏิบัติงำนสู่กำรปฏิบัติ  
แบบมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน  ตำมตัวชี้วัด
ของมำตรฐำนเขตพ้ืนที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ระหว่ำงผู้บริหำรระดับสูงกับประธำน 
สหวิทยำเขต รวม 3 ครั้ง 

    ส.ค. 64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(20 คน x 35 บำท x 3 มื้อ) 

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

-ค่ำอำหำรกลำงวัน             
 (20 คน x 150 บำท x 3 มื้อ) 

- 9,000 - 9,000  

รวม - 11,100 - 11,100  
กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  กำรมีส่วนร่วม
กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรศึกษำ 
โดยใช้สำรสนเทศ สื่อสำรกำรปฏิบัติงำน
โดยใช้เขตพื้นที่เป็นฐำน สู่สถำนศึกษำ 
ให้มีส่วนร่วมทุกภำคส่วน รวม 1 ครั้ง 

    ธ.ค.63 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (70 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

- 4,900 - 4,900  

-ค่ำพิมพ์เอกสำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
 (500 เล่ม ๆ ละ 150 บำท) 

- - 75,000 75,000  

รวม - 4,900 75,000 79,900  
กิจกรรมที่ 5 กำรประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำ
สมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ขับเคลื่อนกำรใช้
นวัตกรรมในกำรปฏิบัติงำนบนพ้ืน
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย  
อย่ำงมีส่วนร่วมทุกระดับ สังกัด สพม.2  
รวม 1 ครั้ง 

    ก.ย.64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
 (60  คน  x  50  บำท  x  6  มื้อ) 

- 18,000 - 18,000  

-ค่ำอำหำรกลำงวัน    
 (60 คน x 300 บำท x 2 มื้อ) 

- 36,000 - 36,000  

-ค่ำอำหำรเย็น         
 (60 คน x 300 บำท x 2 มื้อ) 

- 36,000 - 36,000  

-ค่ำท่ีพัก                
 (30 ห้อง x 600 บำท x 2 คืน) 

- 36,000 - 36,000  

รวม - 126,000 - 126,000  
รวมทั้งสิ้น - 239,700 80,300 320,000  

(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
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 6.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วมใน
กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนเขตพ้ืนที่
อย่ำงมือชีพระหว่ำงผู้บริหำรระดับสูง 

- - - 88,300 88,300 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อน
กำรใช้นวัตกรรมในกำรปฏิบัติงำน 
สู่กำรปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมทุกภำค
ส่วนตำมตัวชี้วัดของมำตรฐำน เขต
พ้ืนที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ ระหว่ำง
ผู้บริหำรระดับสูง กับ ผู้อ ำนวย 
กำรกลุ่ม 

3,675 3,675 3,675 3,675 14,700 

กิจกรรมที่  3 ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ขับเคลื่อนกำรใช้นวัตกรรมในกำร
ปฏิบัติงำนสู่กำรปฏิบัติ  แบบมีส่วน
ร่วมทุกภำคส่วนตำมตัวชี้วัดของ
มำตรฐำน  เขตพ้ืนที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ระหว่ำงผู้บริหำร
ระดับสูงกับประธำนสหวิทยำเขต 

3,700 3,700 - 3,700 11,100 

กิจกรรมที่  4 ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
กำรมีส่วนร่วมกำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรทำงกำรศึกษำ โดยใช้
สำรสนเทศสื่อสำรกำรปฏิบัติงำน
โดยใช้เขตพื้นที่เป็นฐำน  
สู่สถำนศึกษำให้มีส่วนร่วม 
ทุกภำคส่วน 

- 79,900 - - 79,900 
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แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 5 กำรประชุมปฏิบัติกำร
พัฒนำสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ขับเคลื่อนกำรใช้นวัตกรรม
ในกำรปฏิบัติงำนบนพ้ืนฐำนข้อมูล
สำรสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย อย่ำงมี
ส่วนร่วมในทุกระดับ โดยมีผลกำร
ประเมินกำรคุณธรรมและควำม
โปร่งใส ITA ในระดับดีขึ้นไปตำม
เกณฑ์เขตพ้ืนที่สุจริต ของ สพม.2   

- - - 126,000 126,000 

รวม 7,375 87,275 3,675 221,675 320,000 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
7.1 ร้อยละ 95 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 2 และโรงเรียนในสังกัด  
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนโดยกำร มีส่วนร่วม 
ทุกภำคส่วน ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ในระดับดีขึ้นไป 

- สังเกต 
- บันทึกข้อมูล 
- กำรติดตำม 
- สรุปประเมินผล 

แบบรำยงำนกำร
ด ำเนินงำนตำมที่ สพฐ. 
ก ำหนด 

7.2 ร้อยละ 95 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 2 และโรงเรียนในสังกัด มีกำร
ปฏิบัติงำนโดยใช้ข้อมูลสำรสนเทศ สื่อสำรเผยแพร่และ
เชื่อมโยงเครือข่ำย อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีผลกำร
ประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ในระดับดีขึ้นไป 

บันทึกข้อมูลตำม 
ตัวชี้วัด 

แบบรำยงำนตำมตัวชี้วัด 

7.3 ร้อยละ 95 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 2 และโรงเรียนในสังกัด มีผลกำร
ประเมินกำรคุณธรรมและควำมโปร่งใส ITA  
ในระดับดีขึ้นไป ตำมเกณฑ์เขตพ้ืนที่สุจริต 

บันทึกข้อมูลตำม 
ตัวชี้วัด 

แบบรำยงำนตำม สตง. 
แบบรำยงำน ITA 

7.4 ร้อยละ 100 ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนใน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน 
โดยใช้นวัตกรรม เป็นไปตำมสมรรถนะเฉลี่ยโดยรวม 
ในระดับท่ีดี ที่สูงขึ้น 

- กิจกรรม/โครงกำร 
- ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
- ประเมินสมรรถนะ 
 

- แบบประเมินโครงกำร 
- แบบประเมินผล 
กำรปฏิบัติงำน 
-แบบประเมินสมรรถนะ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัดทั้ง 52 โรงเรียนเป็น
หน่วยงำน  ที่มีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ      
มีระบบกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรศึกษำที่ชัดเจนขับเคลื่อนกำรใช้นวัตกรรมอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถตรวจสอบได้   
มีผลกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม บูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนโดยใช้เครือข่ำย ข้อมูล
สำรสนเทศ ลดควำมเสี่ยงด้วยกำรควบคุมภำยใน เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนปรับตัวให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง และเป็นหน่วยงำนที่ทันสมัยน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เพ่ือถ่ำยเทข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ มีผลกำร
ประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล เป็นไปตำมมำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมตัวชี้วัด
ในกำรปฏิบัติงำนในระดับดีมำกข้ึนไป 
 
9. เงื่อนไขของความส าเร็จ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ภำยใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติโดยมีส่วนร่วมในกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ 90 
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โครงการที่ 20     พัฒนำเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    
สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำระบบกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 (Digital Technology) มีองค์กรเครือข่ำยทั้งภำครัฐและเอกชน ตลอดทั้ง 
  สหวิทยำเขต เป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงบูรณำกำร อย่ำงมี 
  ประสิทธิภำพ 
สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบำยที ่3 ด้ำนประสิทธิภำพ 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นำงอรรธนิศำ เกิดมีทรัพย์ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   
 ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกำศ ณ วันที่ 8 ตุลำคม พ.ศ. 2561 ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ 
ในกำรพัฒนำประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศตำมวิสัยทัศน์ไว้                
6 ยุทธศำสตร์ คือ 

  1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 
 2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
 4. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  
 5. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  

   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติ  
เป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ยุทธศำสตร์ชำติ 
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศำสตร์ที่เน้นกำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศอย่ำงเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือให้เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภำพ พร้อมขับเคลื่อน          
กำรพัฒนำประเทศไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ซึ่งกลุ่มบริหำรงำนบุคคลมีภำรกิจในกำรด ำเนินกำรพัฒนำ
เสริมสร้ำงศักยภำพ และมีแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคลสู่ควำมเป็นมืออำชีพ อันได้แก่ กำรส่งเสริมให้บุคลำกร
มีและเลื่อนวิทยฐำนะสูงขึ้น กำรเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูเละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรย้ำยข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จึงต้องด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร ให้เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีคุณภาพ มีระบบ
การพัฒนา มีศักยภาพและสมรรถนะสูงอย่างต่อเนื่อง 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือจัดท ำข้อมูลกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู และต ำแหน่ง
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
  2.2 เพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1(1 เมษำยน 2564) และ  
ครั้งที่ 2 (1 ตุลำคม 2564) 
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  2.3 เพ่ือจัดท ำข้อมูลอัตรำก ำลัง ปีกำรศึกษำ 2564 ในภำพรวมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2 และสถำนศึกษำเพ่ือกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.4 เพ่ือจัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำที่เกษียณอำยุ 
รำชกำรปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 2.5 เพ่ือให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีแผนพัฒนำรำยบุคคลสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
ได้รับกำรเลื่อนต ำแหน่งและวิทยฐำนะสูงขึ้น  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 2 ทุกคน  
          3.2 เชิงคุณภาพ 
               3.2.1 ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 2 มีคุณภำพและประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำศักยภำพของตนเอง มีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืน       
             3.2.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีกำรด ำเนินงำนที่มีควำมโปร่งใส ปลอดกำร 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
  4.1 ขั้นการวางแผน (P) 
        4.1.1 ก ำหนดปฏิทินกำรจัดท ำโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 เพ่ือบริหำรจัดกำรตำมโครงกำรพัฒนำเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ ผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สู่กำรปฏิบัติให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
        4.2.2 ติดต่อประสำนงำนหน่วยงำนและส่วนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
  4.2 การปฏิบัติ (D) 
        4.2.1 เขียนโครงกำรพัฒนำเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
         4.2.2 จัดท ำเอกสำรตำมโครงกำรใช้ประกอบกำรประชุมฯ เพื่อเชื่อมโยงสู่กำรจัดท ำโครงกำร/
กิจกรรม 
        4.2.3 จัดประชุมคณะกรรมกำรตำมโครงกำรพัฒนำเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ ผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 กิจกรรมที่ 1 - กิจกรรมที่ 13 
 4.3 การก ากับติดตาม (C)  
  4.3.1 ตรวจสอบข้อมูลบุคลำกรในสังกัดเพ่ือใช้เป็นฐำนในกำรบริหำรจัดกำรตำมโครงกำร 
        4.3.2 กำรตรวจสอบเพื่อให้ค ำแนะน ำกับเจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบในแต่ละงำน 
             4.3.3 ติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
 4.4 การพัฒนาปรับปรุง (A)  

      4.4.1 จัดท ำรำยงำนกำรประชุมทุกกิจกรรม   
       4.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินกำร 
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5. สถานที่และระยะเวลา 
   สถานที ่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
 ระยะเวลา ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564 
6. แผนการใช้งบประมาณ จ ำนวน 85,000 บำท (แปดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) 
         6.1 รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำ
ข้อมูลกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู สังกัด สพฐ. 
ประจ ำปี 2564 

    ก.พ.-มี.ค.64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (35 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

- 2,450 - 2,450  

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

- 4,200 - 4,200  

-ค่ำจัดท ำเอกสำรและวัสดุ - - 1,000 1,000  
รวม - 6,650 1,000 7,650  

กิจกรรมที่ 2 ประชุมกำรเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564) 

    มี.ค.-พ.ค.64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (210 คน x 35 บำท x 1 มื้อ) 

- 7,350 - 7,350  

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

- 2,400 - 2,400  

-ค่ำวัสดุ - - 700 700  
รวม - 9,750    700 10,450  

กิจกรรมที่ 3 ประชุมกำรเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ครั้งที่ 2 (1 ตุลำคม 2564) 

    ก.ย.-ต.ค.64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (210 คน x 35 บำท x 1 มื้อ) 

- 7,350 - 7,350  

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

- 2,400 - 2,400  

-ค่ำวัสดุ - - 700 700  
                      รวม - 9,750 700 10,450  
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำ
ข้อมูลกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
สังกัด สพฐ. ประจ ำปี 2564     

    ส.ค.64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (15 คน x 35 บำท x 1 มื้อ) 

- 525 - 525  

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

- 1,800 - 1,800  

-ค่ำวัสดุ - - 1,010 1,010  
รวม - 2,325 1,000 3,335  

กิจกรรมที่ 5 ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำ
ข้อมูลกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
สังกัด สพฐ. ประกำศเพ่ิมเติม ปี 2564     

    ก.ย.64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (15 คน x 35 บำท x 1 มื้อ) 

- 525 - 525  

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

- 1,800 - 1,800  

-ค่ำวัสดุ - - 1,010 1,010  
รวม - 2,325 1,000 3,335  

กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำ
ข้อมูลสภำพอัตรำก ำลัง ปีกำรศึกษำ 2564 

    ส.ค.64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (120 คน x 35 บำท x 1 มื้อ) 

- 4,200 - 4,200  

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

- 14,400 - 14,400  

-ค่ำวัสดุ - - 3,000 3,000  
รวม - 18,600 3,000 21,600  

กิจกรรมที่ 7 ประชุมคณะกรรมกำร
พิจำรณำจัดสรรอัตรำข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
จำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำร  
เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

    ก.ย.64 
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (18 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

- 1,260 - 1,260  

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

- 2,160 - 2,160  

-ค่ำวัสดุ - - 1,000 1,000  
รวม - 3,420 1,000 4,420  

กิจกรรมที่ 8 ประชุมคณะกรรมกำร
พิจำรณำเกลี่ยอัตรำข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

    ก.ค.64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (18 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

 1,260  1,260  

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

 2,160  2,160  

-ค่ำวัสดุ   1,000 1,000  
รวม - 3,420 1,000 4,420  

กิจกรรมที่ 9 ประชุมคณะกรรมกำร
พิจำรณำเกลี่ยอัตรำพนักงำนรำชกำร 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 

    ก.ย.64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (18 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

- 1,260 - 1,260  

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

- 2,160 - 2,160  

-ค่ำวัสดุ - - 1,000 1,000  
รวม - 3,420 1,000 4,420  

กิจกรรมที่ 10 ประชุมคณะกรรมกำร
กลั่นกรองคุณสมบัติ และผลกำรประเมินผล
งำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ขอมี 
วิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะต ำแหน่งครู 
ตำมหลักเกณฑ์ ว 21 

    ม.ค.64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (17 คน x 35 บำท x 2 มื้อ)   

- 1,190 - 1,190  

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

- 2,040 - 2,040  

-ค่ำวัสดุ   - - 500 500  
รวม - 3,230 500 3,730  
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 11 ประชุมคณะกรรมกำร
กลั่นกรองคุณสมบัติ และผลกำร
ประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
ผู้ขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
ต ำแหน่งคร ูตำมหลักเกณฑ์ ว 21 

    มี.ค. 64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (17 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

- 1,190 - 1,190  

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

- 2,040 - 2,040  

-ค่ำวัสดุ - - 500 500  
รวม - 3,230 500 3,730  

กิจกรรมที่ 12 ประชุมคณะกรรมกำร
กลั่นกรองคุณสมบัติ และผลกำร
ประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
ผู้ขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
ต ำแหน่งคร ูตำมหลักเกณฑ์ ว 21 

    มิ.ย. 64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (17 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

- 1,190 - 1,190  

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

- 2,040 - 2,040  

-ค่ำวัสดุ - - 500 500  
รวม - 3,230 500 3,730  

กิจกรรมที่ 13 ประชุมคณะกรรมกำร
กลั่นกรองคุณสมบัติ และผลกำร
ประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
ผู้ขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
ต ำแหน่งคร ูตำมหลักเกณฑ์ ว 21 

    ก.ย. 64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (17 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

 1,190  1,190  

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

 1,190  1,190  

- ค่ำวัสดุ   500 500  
รวม - 3,230 500 3,730  

รวมทั้งสิ้น  72,580 12,400 85,000  
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 6.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำร
จัดท ำข้อมูลกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู 
สังกัด สพฐ. ประจ ำปี 2564 

- 7,650 - - 7,650 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมกำรเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564) 

- - 10,450 - 10,450 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมกำรเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ครั้งที่ 2 (1 ตุลำคม 2564) 

- - - 10,450 10,450 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมกำร
จัดท ำข้อมูลกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัด สพฐ. 
ประจ ำปี 2564     

- - - 3,335 3,335 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมคณะกรรมกำร
จัดท ำข้อมูลกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัด สพฐ. 
ประกำศเพ่ิมเติม  ปี 2564     

- - - 3,335    3,335 

กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
จัดท ำข้อมูลสภำพอัตรำก ำลัง  
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จำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำร เมื่อสิ้น
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
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กิจกรรมที่ 8 ประชุมคณะกรรมกำร
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พิจำรณำเกลี่ยอัตรำพนักงำนรำชกำร 
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153แผนปฏิบัติการ  ประจ�าปี 2564

  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 10 ประชุมคณะกรรมกำร
กลั่นกรองคุณสมบัติ และผลกำร
ประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ผู้ขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อน 
วิทยฐำนะ ต ำแหน่งครู ตำมหลักเกณฑ์  
ว 21 

- 7,460 3,730 3,730 14,920 

กิจกรรมที่ 11 ประชุมคณะกรรมกำร
กลั่นกรองคุณสมบัติ และผลกำร
ประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ผู้ขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อน 
วิทยฐำนะ ต ำแหน่งครู ตำมหลักเกณฑ์ 
ว 21 

- 3,730 - - 3,730 

กิจกรรมที่ 12 ประชุมคณะกรรมกำร
กลั่นกรองคุณสมบัติ และผลกำร
ประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ผู้ขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อน 
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วิทยฐำนะ ต ำแหน่งครู ตำมหลักเกณฑ์ 
ว 21 

- - 3,730 - 3,730 

รวม - 15,110 17,910 51,980 85,000 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ   
7.1 ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนในสังกัด 
สพม.2 ได้รับกำรประเมิน เลื่อนเงินเดือน วิทยฐำนะ และ 
ได้รับกำรย้ำยและโอนตำมค ำร้องขอ 

-กำรพิจำรณำ 
-กำรสังเกต 
-กำรตรวจสอบ 

ผลกำรพิจำรณำ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงคุณภาพ   
7.2 ร้อยละ 90 ของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในสังกัด มีขวัญและก ำลังใจในกำรพัฒนำคุณภำพและ
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำศักยภำพ 
ของตนเอง มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน  

-กำรพิจำรณำ 
-กำรสังเกต 
-กำรตรวจสอบ 

-ผลกำรพิจำรณำ 
-ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรฯ 
-สรุปรำยงำน 

7.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีกำร
ด ำเนินงำนในกำรบริหำรงำนบุคคลอย่ำงโปร่งใส ปลอดกำร 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีกำรบริหำรจัดกำร 
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

-กำรพิจำรณำ 
-กำรสังเกต 
-กำรตรวจสอบ 

-ผลกำรพิจำรณำ 
-ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรฯ 
-สรุปรำยงำน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีข้อมูลกำรย้ำยข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 8.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอน ได้รับกำรย้ำยตำมวัตถุประสงค์และเพ่ือควำมเหมำะสม 
 8.3 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรเลื่อนเงินเดือน 
ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564) และ ครั้งท่ี 2 (1 ตุลำคม 2564) ตำมผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน 
 8.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีข้อมูลสภำพอัตรำก ำลัง เพื่อกำรบริหำร 
จัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 8.5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีข้อมูลจัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูที่ 
เกษียณอำยุรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
   8.6 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เขต 2 มีผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีแผนพัฒนำ
รำยบุคคลสู่ควำมเป็นมืออำชีพ ได้รับกำรเลื่อนต ำแหน่งและวิทยฐำนะสูงขึ้น  

9. เงื่อนไขของความส าเร็จ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ควรมีกำรบริหำรจัดกำรงำนบุคลำกรในรูปของ
คณะกรรมกำรและบูรณำกำรกำรท ำงำนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือรักษำสิทธิประโยชน์ของข้ำรำชกำรครูและ  
บุคลำกำรทำงกำรศึกษำ และมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและมีกำรบริหำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  
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ด ำเนินงำนในกำรบริหำรงำนบุคคลอย่ำงโปร่งใส ปลอดกำร 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีกำรบริหำรจัดกำร 
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

-กำรพิจำรณำ 
-กำรสังเกต 
-กำรตรวจสอบ 

-ผลกำรพิจำรณำ 
-ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรฯ 
-สรุปรำยงำน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีข้อมูลกำรย้ำยข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 8.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอน ได้รับกำรย้ำยตำมวัตถุประสงค์และเพ่ือควำมเหมำะสม 
 8.3 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรเลื่อนเงินเดือน 
ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564) และ ครั้งท่ี 2 (1 ตุลำคม 2564) ตำมผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน 
 8.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีข้อมูลสภำพอัตรำก ำลัง เพื่อกำรบริหำร 
จัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 8.5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีข้อมูลจัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูที่ 
เกษียณอำยุรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
   8.6 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เขต 2 มีผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีแผนพัฒนำ
รำยบุคคลสู่ควำมเป็นมืออำชีพ ได้รับกำรเลื่อนต ำแหน่งและวิทยฐำนะสูงขึ้น  

9. เงื่อนไขของความส าเร็จ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ควรมีกำรบริหำรจัดกำรงำนบุคลำกรในรูปของ
คณะกรรมกำรและบูรณำกำรกำรท ำงำนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือรักษำสิทธิประโยชน์ของข้ำรำชกำรครูและ  
บุคลำกำรทำงกำรศึกษำ และมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและมีกำรบริหำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงคุณภาพ   
7.2 ร้อยละ 90 ของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในสังกัด มีขวัญและก ำลังใจในกำรพัฒนำคุณภำพและ
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำศักยภำพ 
ของตนเอง มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน  

-กำรพิจำรณำ 
-กำรสังเกต 
-กำรตรวจสอบ 

-ผลกำรพิจำรณำ 
-ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรฯ 
-สรุปรำยงำน 
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 8.3 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรเลื่อนเงินเดือน 
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รำยบุคคลสู่ควำมเป็นมืออำชีพ ได้รับกำรเลื่อนต ำแหน่งและวิทยฐำนะสูงขึ้น  

9. เงื่อนไขของความส าเร็จ 
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 8.3 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรเลื่อนเงินเดือน 
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โครงการที่ 21     พัฒนำและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยสำรสนเทศ 
สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำระบบกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) มีองค์กรเครือข่ำยทั้งภำครัฐและเอกชน ตลอดทั้ง 
สหวิทยำเขต เป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงบูรณำกำร อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบำยที่ 4 ด้ำนประสิทธิภำพ 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรใหม่          
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นำยนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ และคณะ  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 2 ตระหนักถึงประโยชน์และควำมส ำคัญในกำรน ำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ( ICT) มำใช้ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำพัฒนำระบบรองรับกำร
ปฏิบัติงำนและพัฒนำคนให้มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมเพ่ือกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพและน ำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตอบสนอง
กลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 2 
โดยใช้หลัก 3 พ. คือ “พัฒนำระบบ พัฒนำคน พัฒนำงำน” ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำระดับสถำนศึกษำ
และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำม
มำตรฐำนที่ก ำหนด 
          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 2 จัดโครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำยสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ( ICT)  
ส ำหรับสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้บุคลำกรผู้ใช้งำนและผู้เกี่ยวข้องในระดับสถำนศึกษำ             
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีวิธีปฏิบัติงำนโดยใช้ระบบ
เครือข่ำยเทคโนโลยีที่หลำกหลำยเป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 สนับสนุนงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
และสถำนศึกษำ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

2.2 เพ่ือปรับปรุงอุปกรณ์เชื่อมต่อห้อง server ให้รองรับควำมต้องกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตใน     
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ที่มีประสิทธิภำพสูงขึ้น 
 2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรท ำงำนผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตให้มีควำมรวดเร็วและพร้อมใช้งำน
ตลอดเวลำ 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตมีควำมพร้อมในกำรใช้งำนและรองรับกำรใช้งำน         
            3.1.2 บุคลำกรทุกท่ำน สำมำรถเข้ำถึงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้ในกำรท ำงำนได้ 100 % 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
               3.2.1 บุคลำกรทุกท่ำน สำมำรถเข้ำถึงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้ในกำรท ำงำน ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ       
   3.2.2 อุปกรณ์เชื่อมต่อห้อง server ให้รองรับควำมต้องกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 4.1 ขั้นการวางแผน (P)  
                4.1.1 ประชุมเพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
                4.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 4.2 ขั้นการปฏิบัติ (D)  
                4.2.1 ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือวำงแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และ 
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและสำรสนเทศ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 2 

     4.2.2 ด ำเนินกำรปรับปรุงอุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและสำรสนเทศ  
ของเชื่อมต่อห้อง server เพ่ือให้รองรับควำมต้องกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2 
 4.3 ขั้นการก ากับติดตาม (C)  

      4.3.1 ติดตำม และตรวจสอบกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและสำรสนเทศของบุคลำกร  
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
                 4.3.2 ประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและสำรสนเทศใน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
                 4.3.3 รวบรวมข้อมูลและผลกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยและระดับควำมส ำเร็จ 
ของโครงกำรและสรุปผลกำรประเมินโครงกำร 
 4.4 ขั้นการพัฒนาปรับปรุง (A)  

      4.4.1 ก ำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและสำรสนเทศ 
ในครั้งต่อไป ให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้นและจัดท ำข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) 
       4.4.2 สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 
 

5. สถานที่และระยะเวลา 
   สถานที ่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 2 
 ระยะเวลา ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564 
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6. แผนการใช้งบประมาณ  จ ำนวน 100,000 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน) 
    6.1 รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

ปรับปรุงอุปกรณ์เชื่อมต่อห้อง server      
1) จัดหำ/ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ำย 
อินเทอร์เน็ตและสำรสนเทศเชื่อมต่อห้อง 
server โดยใช้อุปกรณ์ MikroTik 
router 

- - 20,000 20,000 มี.ค. 64 

2) จัดหำ/ติดตั้งอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตและ
สำรสนเทศเชื่อมต่อห้อง serverโดยใช้
อุปกรณ์ Assess point 

- - 60,000 60,000 พ.ค.64 

3) ติดตั้งอุปกรณร์ะบบเครือข่ำย
สำรสนเทศ เชื่อมต่อห้อง server  
ค่ำเดินสำย LAN จัดสำย LAN 

- - 20,000 20,000 พ.ค.64 

รวม - - 100,000 100,000  
(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
   6.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 1  
ขออนุมัติโครงกำร 

 - - - - 

กิจกรรมที่ 2  
ด ำเนินกำรจัดระบบเครือข่ำย 

- 20,000 - - 20,000 

กิจกรรมที่ 3  
จัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์และติดตั้ง
อุปกรณร์ะบบเครือข่ำย 

- - 80,000 - 80,000 

กิจกรรมที่ 4  
น ำไปใช้และประเมินผล 

- - - -  

รวม - 20,000 80,000 - 100,000 
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7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

7.1 ร้อยละ 80 บุคลำกรในสังกัดรวมทั้ง
โรงเรียนในสังกัดพึงพอใจต่อช่องทำงใน
กำรติดต่อสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ผ่ำน
ระบบอินเทอร์เน็ตอย่ำงมีประสิทธิภำพ. 

โดยใช้ออนไลน์  (Online) 
- แบบรำยงำนกำรใช้งำน
ระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 
- ประเมินควำมกำรใช้งำน
ระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 

- แบบสังเกต/แบบสัมภำษณ์ 
- แบบรำยงำนกำรใช้งำนระบบ
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 
- แบบประเมินควำมพึงพอใจที่
มีต่อกำรใช้เครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต 

7.2 ร้อยละ 80 ของบุคลำกรมีควำม 
พึงพอใจต่อกำรใช้เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำร และกำร
ท ำงำน  

ประเมินควำมพึงพอใจแบบ
ออนไลน์  (Online) 

แบบประเมินควำมพึงพอใจที่มี
ต่อกำรใช้เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดมีช่องทำงในกำรติดต่อ    
สื่อสำรและ ประชำสัมพันธ์ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 
 8.2 บุคลำกรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีควำมพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อกำรใช้ ICT เพ่ือในกำรบริหำร 
จัดกำรในกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น           
 
9. เงื่อนไขของความส าเร็จ 
 9.1 บุคลำกรในสังกัดรวมทั้งโรงเรียนในสังกัดมีช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรและ ประชำสัมพันธ์ผ่ำน
ระบบอินเทอร์เน็ตอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 9.2 ควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อกำรใช้เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำร และ 
กำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ           
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โครงการที่ 22     กำรพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
                                  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
สนองกลยุทธ์ สพม.2        กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำระบบกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล                                                                                                       
                                   (Digital Technology) มีองค์กรเครือข่ำยทั้งภำครัฐและเอกชน ตลอดทั้ง 
  สหวิทยำเขตเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงบูรณำกำร อย่ำงมี 
                                  ประสิทธิภำพ  
สนองนโยบาย สพฐ.    นโยบำยที่ 4 ด้ำนประสิทธิภำพ 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นำงสำวสิริลักษณ์ วงศ์เพชร, นำงสำวภัททิยำ สุปินะ และนำยนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์   
ระยะเวลาด าเนินการ มกรำคม - กันยำยน 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   
           จำกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำ จ ำนวน 3 มำตรฐำน 21 ประเด็นพิจำรณำ ซึ่งมีสำระส ำคัญดังนี้ มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพ
ของผู้เรียน 1.1) ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 1.2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มำตรฐำนที่ 2  
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้จัดประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือสื่อสำรและสร้ำงควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแนวใหม่ตำมนโยบำยกำรปฏิรูประบบกำรประเมิน 
และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ แก่บุคลำกรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้ำงควำมรู้และ
ควำมสำมำรถในกำรประเมินแนวใหม่ที่ชัดเจน นอกจำกนี้ เพ่ือเป็นกำรต่อยอดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ของส ำนักส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 คือ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดมีระบบกำรมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ  
บริหำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำกล ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และมีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ ผู้เรียนมีคุณภำพเป็นไปตำม
เป้ำหมำยทำงกำรศึกษำและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 ผลกำรสังเครำะห์รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563  พบว่ำ สถำนศึกษำที่ส่งรำยงำน
กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR)  ในเวลำที่ก ำหนด โดยมีกำร
ตรวจสอบจำกหน่วยงำนต้นสังกัด และมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ภำพรวมระดับดีขึ้นไป 
จ ำนวน  52  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  และสำมำรถจ ำแนกผลกำรประเมินได้ดังนี้ 

-ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม   จ ำนวน  40  สถำนศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 76.92 
-ระดับคุณภำพดีเลิศ   จ ำนวน  10  สถำนศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 19.23 
-ระดับคุณภำพดี     จ ำนวน   2   สถำนศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 3.85 
-ระดับคุณภำพปำนกลำง   จ ำนวน   -   สถำนศึกษำ คิดเป็นร้อยละ  0 
-ระดับคุณภำพปรับปรุง   จ ำนวน   -   สถำนศึกษำ คิดเป็นร้อยละ  0 
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 จำกผลกำรรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัด ปีกำรศึกษำ 2563 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 จึงได้ก ำหนดจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ดีขึ้นกว่ำเดิมอย่ำงน้อย       
1 ระดับ มีกำรพัฒนำบุคลำกรของสถำนศึกษำเพ่ือให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้ประเมินคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ และขยำยผลไปสู่ผู้เกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำต่อไป รวมทั้งสนับสนุนให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมิน
คุณภำพภำยในกับกับสถำนศึกษำอ่ืน เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนที่เป็นระบบ           
ข้อมูลหลักฐำนเอกสำรเชิงประจักษ์สนับสนุนตำมบทบำทภำระหน้ำที่ของบุคลำกรทุกคนทุกกลุ่มของ
สถำนศึกษำ รวมทั้งกำรจัดท ำสำรสนเทศจำกกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบเพ่ือพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมรับกำร
ประเมินแนวใหม่ทั้งจำกภำยในสถำนศึกษำเองและจำกหน่วยงำนภำยนอก และจัดกิจกรรมสังเครำะห์รำยงำน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ผลกำรประเมินตนเอง  
 จำกเหตุผลข้ำงต้น กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำจึงจัดโครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้  

กิจกรรมที่ 1 “นิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และการ
นิเทศออนไลน์” จัดประชุมคณะกรรมกำรนิเทศติดตำมเพ่ือส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ และระบบกำรนิเทศเพ่ือพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  นิเทศติดตำมเพ่ือส่งเสริม
ระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ และกำรนิเทศออนไลน์ สรุปรำยงำนกำรนิเทศ น ำผลไปปรับปรุง
และพัฒนำ  

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2” ผู้ เข้ำร่วมประชุมฯ ได้แก่ รอง
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนที่รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ และหัวหน้ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
จ ำนวน 104 คน ศึกษำนิเทศก์และบุคลำกรทีเกี่ยวข้องจ ำนวน 16 คน รวมผู้เข้ำร่วมประชุมฯ จ ำนวนทั้งหมด 
120 คน เพื่อให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกำรด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องและยั่งยืน   

กิจกรรมที่ 3 “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอก และส่งเสริม
ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 
พ.ศ. 2561 แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา” ผู้เข้ำร่วมประชุมฯ ได้แก่ รอง
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนที่รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ และหัวหน้ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับกำรประเมินภำยนอกจ ำนวน 35 โรงเรียน ผู้เข้ำประชุมฯ โรงเรียนละ 2 คน  ศึกษำนิเทศก์
และบุคลำกรทีเกี่ยวข้องจ ำนวน 20 คน รวมผู้เข้ำร่วมประชุมฯ จ ำนวนทั้งหมด 90 คน และจะมีกำรนิเทศ 
ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในกำรเตรียมควำมพร้องรองรับกำรประเมินจำก สมศ. ที่ถูกต้อง 
สื่อสำรและซักซ้อมกำรประเมิน (Mock Assessment)  ให้กับสถำนศึกษำท่ีพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพ 

กิจกรรมที่ 4  “การประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะหรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปการศึกษา 2563” ครูหัวหน้ำงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ จ ำนวน 52 คน ศึกษำนิเทศก์และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องจ ำนวน 8 คน รวมผู้เข้ำร่วมประชุมฯ จ ำนวน
ทั้งหมด 60 คน สังเครำะห์รำยงำนเพ่ือให้ทรำบถึงผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำในภำพรวมเพ่ือ
ประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง 

กิจกรรมที่ 5 “การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบเพื่อรับรางวัล IQA  AWARDS ประจ าปีการศึกษา  
2563” เพ่ือท ำให้เกิดกำรแข่งขันคุณภำพมุ่งพัฒนำเรื่องระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ สร้ำงควำมตระหนัก
เกี่ยวกับเรื่องระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นภำระหน้ำที่ของบุคลำกรทุกคน ทุกกลุ่มของสถำนศึกษำ 
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จัดท ำสำรสนเทศจำกกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมรับกำรประเมินแนวใหม่ทั้ง
จำกภำยในสถำนศึกษำเองและจำกหน่วยงำนภำยนอก 
 จำกเหตุผลข้ำงต้น กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ จึงจัดโครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โดยมีกำรนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
ส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้(Knowledge Management : KM) และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ     
ในสถำนศึกษำ (Professional Learning Community : PLC)  ในเรื่องระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ   
สร้ำงควำมตระหนักเกี่ยวกับเรื่องระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นภำระหน้ำที่ของบุคลำกรทุกคน ทุ ก
กลุ่มของสถำนศึกษำ จัดท ำสำรสนเทศจำกกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมรับ
กำรประเมินแนวใหม่ทั้งจำกภำยในสถำนศึกษำเองและจำกหน่วยงำนภำยนอก และจัดกิจกรรมสังเครำะห์
รำยงำนเพื่อให้ทรำบถึงผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำในภำพรวมโดยมีครูเป็นทีมงำน เพ่ือประโยชน์ใน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและสอดคล้องกับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมเพ่ือกำรวำงรำกฐำนให้เป็นโรงเรียน
มำตรฐำนสำกลที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด และเพ่ือคัดเลือกสถำนศึกษำที่มีระบบและกลไกกำรบริหำร
จัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำยอดเยี่ยม  ให้รับกำรยกย่องเชิดชู
เกียรต ิและรับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปี 2563 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือระดับ สพฐ. 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  

2.2  ทุกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เขต 2 สำมำรถขับเคลื่อนงำนประกันคุณภำพ
ตำมรูปแบบแนวทำงกำรประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพตรงตำมค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด และมีควำมพร้อมในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
  2.3  เพ่ือให้สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) 
และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC) พัฒนำระบบงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ  
           2.4 เพ่ือคัดเลือกสถำนศึกษำที่มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำยอดเยี่ยม ให้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ และรับรำงวัล IQA AWARD 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือระดับ สพฐ. 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1 สถำนศึกษำในสังกัด สพม. 2 ทั้ง 52 แห่ง เข้ำร่วมกิจกรรมตำมท่ีก ำหนด 

      3.1.2 ทุกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เขต 2 สำมำรถขับเคลื่อนงำนประกัน
คุณภำพตำมรูปแบบแนวทำงกำรประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561  
            3.1.3 สถำนศึกษำในสังกัด สพม. 2 ทั้ง 52 แห่ง มีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้
(Knowledge Management : KM) และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) เพ่ือพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
                 3.1.4 สถำนศึกษำในสังกัด สพม. 2 ทั้ง 52 แห่ง ได้รำยงำนกำรสังเครำะหรำยงำนกำร 
ประเมินตนเองของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ปกำรศึกษำ 2563 
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         3.1.5 สถำนศึกษำในสังกัด สพม. 2 ทั้ง 52 แห่ง มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำยอดเยี่ยม เป็นแหล่งศึกษำดูงำน และเป็นที่ปรึกษำ
หรือวิทยำกรแกนน ำด้ำนกำรประกันคุณภำพให้แก่สถำนศึกษำอ่ืนๆ ในสังกัด  ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และรับรำงวัล IQA AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ  2563  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 

  3.2 เชิงคุณภาพ 
        3.2.1 สถำนศึกษำในสังกัด สพม.2 มีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง ชัดเจนและ             
มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

       3.2.2 ทุกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เขต 2 สำมำรถขับเคลื่อนงำนประกัน
คุณภำพตำมรูปแบบแนวทำงกำรประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตรงตำมค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดและมีควำมพร้อมในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก    
                 3.2.3 สถำนศึกษำในสังกัด สพม. 2 ทั้ง 52 แห่ง มีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้
(Knowledge Management : KM) และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) เพ่ือพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ส่งผลต่อกำรพัฒนำ
ระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของทุกสถำนศึกษำอยู่ในระดับคุณภำพ “ดีเลิศ” ขึ้นไป 
                 3.2.4 สถำนศึกษำในสังกัด สพม.2 ทั้ง 52 แห่ง น ำผลกำรสังเครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเอง
ของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  ปกำรศึกษำ 2562 ไปพัฒนำระบบ
ประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน                   
มีคุณภำพระดับคุณภำพ ดีเลิศ ขึ้นไป   
        3.2.5 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีคุณภำพอยู่ในระดับ
อย่ำงน้อย “ดีเลิศ”ขึ้นไป และได้รับรำงวัล IQA AWARDS ระดับเขตพ้ืนที่ หรือระดับ สพฐ.  
 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 กิจกรรมที่ 1 “การนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการ
นิเทศออนไลน์”  
 ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรมท่ี  1 
          1) จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรขั้นตอนและเชิญผู้เกี่ยวข้อง 
 2) จัดประชุมคณะกรรมกำรนิเทศติดตำมเพ่ือส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
และระบบกำรนิเทศเพ่ือพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 3) นิเทศติดตำมเพ่ือส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ และกำรนิเทศออนไลน์  
          4) สรุปรำยงำนกำรนิเทศ น ำผลไปปรับปรุงและพัฒนำ  
 5) ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
  กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด สพม. 2”  

ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรมท่ี 2 
 1) จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรข้ันตอนและเชิญผู้เกี่ยวข้องและด ำเนินงำนตำมข้อสรุปของที่
ประชุม 
 2) จัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2” 
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 3) จัดท ำรูปเล่มสรุปกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง “กำรพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2” แก่โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 รำยงำนและเผยแพร่ลงเว็บไซต์ ของ สพม. 2  
  4) ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
           5) สรุปรำยงำนน ำผลไปปรับปรุงและพัฒนำ        
  กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกและส่งเสริมให้
ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 
พ.ศ. 2561 แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   
ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรมท่ี 3 
 1) จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรข้ันตอนและเชิญผู้เกี่ยวข้องและด ำเนินงำนตำมข้อสรุปของ           
ที่ประชุม 
 2) จัดประชุมคณะกรรมกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง  กำรพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพภำพ
กำรศึกษำเพ่ือเตรียมรองรับกำรประเมินภำยนอกสถำนศึกษำ  
 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง กำรพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพภำพกำรศึกษำเพ่ือเตรียมรองรับ
กำรประเมินภำยนอกสถำนศึกษำ  
 4) ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

5) สรุปรำยงำนน ำผลไปปรับปรุงและพัฒนำ  
          6) จัดท ำรูปเล่มสรุปกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพภำพกำรศึกษำ
เพ่ือเตรียมรองรับกำรประเมินภำยนอกสถำนศึกษำ รำยงำนและเผยแพร่ลงเว็บไซต์ ของ สพม.  

กิจกรรมที่ 4 “การประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะหรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปการศึกษา 2563” 
    ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรมท่ี  4 
 1) จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรขั้นตอนและเชิญผู้เกี่ยวข้อง  และด าเนินงานตามข้อสรุปของ 
ที่ประชุม 
 2) จัดประชุมคณะกรรมกำรจัดประชุม เรื่อง  กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรสังเครำะหรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ปกำรศึกษำ 2563” 
 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรสังเครำะหรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ปกำรศึกษำ 2563” 
 4) จัดท ำรูปเล่มสรุปกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรสังเครำะหรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ปกำรศึกษำ 2563” 
           5. จัดท ำรูปเล่มกำรสังเครำะห์รำยงงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2563 แต่ละสหวิทยำเขต จ ำนวน 11 แห่ง สหวิทยำเขตละ 1 เล่ม และจัดท ำรูปเล่มกำรสังเครำะห์รำยงำน 
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2 จ ำนวน 1 เล่ม 
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กิจกรรมที่ 5 “การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบเพื่อรับรางวัล IQA  AWARDS  ประจ าปีการศึกษา  
2563”  
 1) ให้ค ำปรึกษำ ช่วยเหลือ และแนะน ำกำรวำงระบบคุณภำพ ระบบกำรประเมินคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ และกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพที่เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำในสังกัด  เพ่ือกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมกฎกระทรวงฯ ที่ก ำหนดไว้ 
 2) เร่งรัดและก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพภำยในของ            
ทุกสถำนศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
          3) จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรขั้นตอนและเชิญผู้เกี่ยวข้องและด ำเนินงำนตำมข้อสรุปของ 
ที่ประชุม 
  4) กำรก ำหนดเกณฑ์คัดกรองและและคัดเลือกสถำนศึกษำต้นแบบรำงวัล IQA AWARDS ประจ ำปี
กำรศึกษำ  2563 
 5) กำรคัดกรองสถำนศึกษำต้นแบบเพ่ือรับรำงวัล IQA  AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  
 6) คัดเลือกสถำนศึกษำที่มีระบบคุณภำพและกลไกกำรขับเคลื่อนจนเป็นวัฒนธรรมของกำรท ำงำน  
และมีผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำและสำมำรถเป็นแบบอย่ำงเพ่ือกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถำนศึกษำภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเรียนรู้  ตำมกิจกรรมกำรคัดเลือกสถำนศึกษำ
ต้นแบบรำงวัล IQA AWARDS ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 4 ระดับ แบ่งเป็น
ระดับของสถำนศึกษำตำมขนำดเล็ก กลำง ใหญ่ และใหญ่พิเศษ 
  7)  สรุปผลกำรคัดกรองและคัดเลือกสถำนศึกษำต้นแบบแจ้งสถำนศึกษำ  
          คุณสมบัติของสถานศึกษา(ที่ได้รับรางวัล) 
 สถำนศึกษำต้นแบบรำงวัล IQA AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ได้แก่ สถำนศึกษำที่มีระบบและ
กลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำยอดเยี่ยม  
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด มีพัฒนำกำรของผลกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติสูงขึ้นตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2559 - 2562 มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำนและมีระดับคุณภำพดีถึงดีมำกทั้งรอบสอง และรอบสำม ได้รับกำรยอมรับจำกสถำนศึกษำ
อ่ืนในสังกัด ให้เป็นผู้น ำและเป็นแบบอย่ำงด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งสำมำรถบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำได้คุณภำพตำมองค์ประกอบต่อไปนี้ 
 องค์ประกอบที่  1  กำรก ำหนดเป้ำหมำยมำตรฐำนคุณภำพ 
 องค์ประกอบที่  2  กำรขับเคลื่อนคุณภำพสู่มำตรฐำน 
 องค์ประกอบที่  3  กำรประเมินควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำน 
 องค์ประกอบที่  4  กำรน ำกำรเปลี่ยนแปลงสู่สถำนศึกษำและกำรสร้ำงคุณค่ำแก่วงวิชำกำร 
 องค์ประกอบที่  5  กำรเกิดวัฒนธรรมคุณภำพท่ีสะท้อนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

5. สถานที่และระยะเวลา 
   สถานที ่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 
 ระยะเวลา มกรำคม - กันยำยน 2564 
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6. แผนการใช้งบประมาณ  จ ำนวน 80,000 บำท (แปดหมื่นบำทถ้วน)                
     6.1 รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

โครงการการพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2   

    ม.ค.-ก.ย. 
64 

กิจกรรมที่ 1 “ นิเทศติดตำมเพ่ือส่งเสริม
ระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
และกำรนิเทศออนไลน์ 

- - - - ม.ค - ก.ย.
64 

กิจกรรมที่ 2  กำรประชุมเชิงปฏบิัติกำร  
เรื่อง “กำรพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 

    มิ.ย. 64 

-ค่ำอำหำรว่ำง  
 (60 คน× 35 บำท × 2 มื้อ) 

- 4,200 - 4,200  

-ค่ำอำหำรกลำงวัน   
 (60 คน × 120 บำท × 1 มื้อ) 

- 7,200 - 7,200  

-ค่ำตอบแทนวิทยำกร   
 (1 คน × 1,200 บำท × 3 ชม.) และ  
 (1 คน × 600 บำท × 3 ชม.) 

5,400 - - 5,400  

-ค่ำกระดำษเกียรติบัตร (10 บำท × 120 ใบ) - - 1,200 1,200  
-ค่ำชดเชยน้ ำมัน ค่ำพำหนะ  - 2,000 - 2,000  
-ค่ำถ่ำยเอกสำรและค่ำกำรเข้ำเล่ม  - - 2,000 2,000  

รวม 5,400 13,400 3,200 22,000  
กิจกรรมที่ 3 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรประเมินภำยนอก
และส่งเสริมให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ช่วยเหลือ  
กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำตำมกฎกระทรวงฯ296 พ.ศ. 
2561 แก่โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  

- - - - ก.ย. 64 
รองบฯ 
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 4 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
สังเครำะหรำยงำนกำรประเมินตนเองของ
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรกศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ปกำรศึกษำ 
2563    

    พ.ค. 64 

-ค่ำอำหำรว่ำง  
 (120 คน× 35 บำท × 2 มื้อ) 

- 8,400 - 8,400  

-ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (120 คน × 120 บำท × 1 มื้อ) 

- 14,400 - 14,400  

-ค่ำตอบแทนวิทยำกร  
 (3 คน × 600 บำท × 3 ชม.) 

5,400 - - 5,400  

-ค่ำหมึกพิมพ์ epson รุ่น 120 
 (4 ขวด × 350 บำท) 

- - 1,400 1,400  

-ค่ำถ่ำยเอกสำรและค่ำกำรเข้ำเล่ม  - - 2,200 2,200  
-ค่ำไวนิล และป้ำยฟิวเจอร์บอร์ด - 2,000 - 2,000  
-ค่ำชดเชยน้ ำมัน/ค่ำพำหนะ - 2,000 - 2,000  

รวม 5,400 26,800 3,600 35,800  
กิจกรรมที่ 5 “กำรคัดเลือกสถำนศึกษำ
ต้นแบบเพื่อรับรำงวัล IQA AWARDS  
ประจ ำปกีำรศึกษำ 2563”  

    ก.พ.64 
 

-ค่ำอำหำรว่ำง    
(30 คน× 35 บำท × 2 มื้อ) 

- 2,100 -   2,100  

-ค่ำอำหำรกลำงวัน   
(30 คน×120 บำท × 1 มื้อ) 

- 3,600 - 3,600  

-ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน 
 (5 คน × 1,200 บำท × 3 ชม.) 

9,000 - - 9,000  

-ค่ำโล่รำงวัล (4 ชิ้น × 1,000 บำท) - - 4,000   4,000  
-ค่ำเกียรติบัตร (150 แผ่น × 10 บำท) - - 1,500 1,500  
-ค่ำชดเชยน้ ำมัน / ค่ำพำหนะ - 2,000 - 2,000  

รวม 9,000 7,700 5,500 22,200  
รวมทั้งสิ้น 19,800 47,900 12,300 80,000  

(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 19,800 47,900 12,300 80,000
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     6.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 นิเทศติดตำมเพ่ือส่งเสริม
ระบบประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ และกำรนิเทศออนไลน์ 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 2 กำรประชุมเชิงปฏบิัติกำร 
เรื่อง กำรพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 

- - 22,000 - 22,000 

กิจกรรมที่ 3 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรประเมิน
ภำยนอกและส่งเสริมให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ 
ช่วยเหลือ กำรพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำม
กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2561 แก่โรงเรียน 
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 4 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
สังเครำะหรำยงำนกำรประเมินตนเองของ
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2    
ปกำรศึกษำ 2563    

- - 35,800 - 35,800 

กิจกรรมที่ 5 กำรคัดเลือกสถำนศึกษำ
ต้นแบบเพื่อรับรำงวัล IQA AWARDS  
ประจ ำปกีำรศึกษำ 2563 

22,200 - - - 22,200 

รวม 22,200 -   57,800       - 80,000 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
กิจกรรมที่ 1 “การนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา และการนิเทศออนไลน์”  
- ร้อยละ 90 มีควำมพึงพอใจนิเทศติดตำมเพ่ือส่งเสริมระบบ
ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำและกำรนิเทศออนไลน์” 

ประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 
 

แบบประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
กิจกรรมที่ 2  กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง“การพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2”  
- ร้อยละ  90 ผู้เข้ำประชุมฯมีควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำประชุม
เชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2”  
- ผู้เข้ำประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรพัฒนำระบบงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2” มีผลกำรประเมินควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในเรื่องระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้คะแนนอย่ำงน้อยร้อยละ 90  

-ประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 
-ทดสอบ 
 

-แบบประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 
-แบบทดสอบ 
 

กิจกรรมที่ 3 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “การพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพภาพการศึกษาเพื่อเตรียมรองรับ
การประเมินภายนอกสถานศึกษา“ 
- ร้อยละ 90 มีควำมพึงพอใจกำรเข้ำร่วมกำรประชุม          
เชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพภำพ
กำรศึกษำเพ่ือเตรียมรองรับกำรประเมินภำยนอกสถำนศึกษำ” 

ประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

แบบประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

กิจกรรมที่  4 “การประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะหรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปการศึกษา 2563” 
- ร้อยละ 90 มีควำมพึงพอใจกำรเข้ำร่วมกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร เรื่อง  “กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรสังเครำะห
รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ปกำรศึกษำ 2563” 
- โรงเรียนในสังกัด สพม.2 น ำผลกำรสังเครำะหรำยงำนกำร
ประเมินตนเองของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ปกำรศึกษำ 2563  ไปพัฒนำ
ระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำให้มีมำตรฐำนกำรศึกษำ 
อยู่ในระดับคุณภำพกำรศึกษำอยู่ในระดับคุณภำพ ดีเลิศ ขึ้นไป 
ร้อยละ 90 ของจ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัด สพม. 2 

-ประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 
-กำรประเมิน
คุณภำพคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ 
 

-แบบประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 
-มำตรฐำนกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำน 

กิจกรรมที่  5 “การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบเพื่อรับ
รางวัล IQA  AWARDS  ประจ าปีการศึกษา  2563”  
- โรงเรียนในสังกัด สพม.2 มีคุณภำพตำมเกณฑ์กำรเพ่ือรับ
รำงวัล IQA  AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ  2563 

ประเมิน
สถำนศึกษำเพื่อรับ
รำงวัล IQA  
AWARDS ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 

แบบประเมิน
สถำนศึกษำเพ่ือรับ
รำงวัล IQA  
AWARDS ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          8.1 ทุกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เขต 2 สำมำรถขับเคลื่อนงำนประกันคุณภำพ
ตำมรูปแบบแนวทำงกำรประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  ตรงตำมค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด มีคุณภำพอยู่ในระดับคุณภำพ “ดีเลิศ” ขึ้นไป และมีควำมพร้อม
ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  
          8.2  ทุกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีกำรส่งเสริมให้เกิดกำร
จัดกำรควำมรู้(Knowledge Management : KM) และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) พัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ  
 8.3. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีกำรพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำจนเป็นที่ยอมรับเป็นแบบอย่ำงแก่โรงเรียนต่ำงๆ และพัฒนำระบบงำนประกันภำยใน
สถำนศึกษำจนได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอก เช่น สถำนศึกษำต้นแบบรำงวัล IQA AWARDS ระดับเขต
พ้ืนที่ และระดับ สพฐ.  
 
9. เงื่อนไขของความส าเร็จ  
 9.1 ผู้บริหำรและคุณครูโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ให้ควำม
ร่วมมือในกำรด ำเนินงำน 
          9.2 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีควำมเข้มแข็งในกำรด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง  
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โครงการที่ 23     พัฒนำระบบกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผลและกำรนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ 
  (ก.ต.ป.น) และนิเทศกำรศึกษำ 
สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
     (Digital Technology) มีองค์กรเครือข่ำยทั้งภำครัฐและเอกชน ตลอดทั้ง 
 สหวิทยำเขต เป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงบูรณำกำร อย่ำงมี 
     ประสิทธิภำพ 
สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบำยที ่4 ด้ำนประสิทธิภำพ   
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นำงสำวณัฐสินี ภำณุศำนต์ และคณะศึกษำนิเทศก์ สพม.2 
ระยะเวลาด าเนินการ มกรำคม - กันยำยน 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   

กำรจัดกำรศึกษำของไทยให้มีเอกภำพเชิงนโยบำย มีกำรกระจำยอ ำนำจไปสู่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ         
โดยก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ             
(ก.ต.ป.น.) ก ำหนดตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 มำตรำ 20 วรรค 3 
และวรรค 4 เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับ ดูแลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ด้ำนวิชำกำร กำรศึกษำ วิเครำะห์วิจัย 
นิเทศติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำร โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องมีกำร
ประสำนงำน ร่วมมือในกำรน ำไปใช้ขับเคลื่อน และกำรก ำหนดนโยบำยเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรนิเทศ
กำรศึกษำเป็นกระบวนกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยควำมร่วมมือระหว่ำงผู้นิเทศและผู้รับ   
กำรนิเทศตำมแนวทำงของประชำธิปไตยที่เน้นกำรให้ควำมช่วยเหลือ แนะน ำ และผู้รับกำรนิเทศยอมรับ      
เพ่ือประสิทธิภำพของกำรจัดกำรศึกษำให้สถำนศึกษำและวิธีกำรที่ส ำคัญวิธีหนึ่งที่ช่วยพัฒนำคุณภำพของ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ สนับสนุน สร้ำงขวัญและก ำลังใจ       
แก่ผู้ปฏิบัติงำน เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทและหน้ำที่ โดยเฉพำะงำน        
ด้ำนวิชำกำร เนื่องจำกงำนวิชำกำรเป็นงำนหลักท่ีมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรบริหำรสถำนศึกษำและเป็นงำนที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกประเภทในสถำนศึกษำ โดยเฉพำะกำรปรับปรุงคุณภำพกำรเรียนกำรสอน ซึ่งเป็น
จุดหมำยหลักและเป็นเครื่องชี้วัดควำมส ำเร็จทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  
 ดังนั้น เพ่ือใหกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำโดยคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 เปนไปตำม
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรวำดวยกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ          
พ.ศ. 2560 และคณะกรรมกำรฯสำมำรถปฏิบัติบทบำทหนำที่ใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอกำรบริหำรงำน       
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กลุมนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ จึงจัดท ำโครงกำรพัฒนำ
ระบบกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผลและกำรนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น) และนิเทศกำรศึกษำ       
เพ่ือพัฒนำระบบกำรนิเทศกำรศึกษำ ในกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ คุณภำพงำนวิชำกำรโดยกำร
บริหำรจัดกำรแบบมีส วนรวมของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ          
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัดต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนำระบบกำรนิเทศภำยใน และนิเทศออนไลน์ รูปแบบเครือข่ำยทำงวิชำกำรของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
 2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินกำรนิเทศภำยใน ตำมรูปแบบเครือข่ำยทำงวิชำกำร 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  
 2.3 เพ่ือสรุปและรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินกำรนิเทศภำยใน  
ตำมรูปแบบเครือข่ำยทำงวิชำกำร ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 52 โรงเรียน ได้รับกำรพัฒนำระบบกำรนิเทศภำยใน และนิเทศ
ออนไลน์ รูปแบบเครือข่ำยทำงวิชำกำร         
            3.1.2 โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 52 โรงเรียน ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำร
ด ำเนินกำรนิเทศภำยใน ตำมรูปแบบเครือข่ำยทำงวิชำกำร 
 3.1.3 สรุปและรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินกำรนิเทศภำยใน  
ตำมรูปแบบเครือข่ำยทำงวิชำกำร ของโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 52 โรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
               3.2.1 โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 52 โรงเรียน มีพัฒนำระบบกำรนิเทศภำยใน และนิเทศออนไลน์ 
รูปแบบเครือข่ำยทำงวิชำกำร 
 3.2.2 โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 52 โรงเรียน มีกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินกำร
นิเทศภำยใน ตำมรูปแบบเครือข่ำยทำงวิชำกำร และมีกระบวนกำรนิเทศภำยใน เพ่ือพัฒนำคุณภำพทำง
กำรศึกษำ 
 3.2.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีข้อมูลสำรสนเทศจำกกำรสรุปและ
รำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินกำรนิเทศภำยใน ตำมรูปแบบเครือข่ำยทำงวิชำกำร 
ของโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 52 โรงเรียน ส่งผลต่อกำรพัฒนำในปีต่อไป 
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 4.1 การวางแผน (P)  
  - ศึกษำ/ส ำรวจ วิเครำะห์ สภำพควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 2563 เพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินโครงกำร 
  - จัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำร ประเด็น คู่มือกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  - แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 4.2 การปฏิบัติ (D)  
  - ประชุมคณะกรรกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น) 
  - ประชุมพัฒนำระบบกำรนิเทศภำยใน และนิเทศออนไลน์ รูปแบบเครือข่ำยทำงวิชำกำร 
 4.3 การก ากับติดตาม (C)  
  - กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 4.4 การพัฒนาปรับปรุง (A)  
  - ประชุมสรุป รำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  - รำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ                
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5. สถานที่และระยะเวลา 
   สถานที ่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 
 ระยะเวลา มกรำคม - กันยำยน 2564 

6. แผนการใช้งบประมาณ จ ำนวน 80,000 บำท (แปดหมื่นบำทถ้วน) 
    6.1 รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
(ก.ต.ป.น) 

    ม.ค.- มี.ค. 
64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (30 คน x 35 บำท x 4 มื้อ) 

- 4,200 - 4,200  

-ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (30 คน x 150 บำท x 2 มื้อ) 

- 9,000 - 9,000  

-ค่ำวัสดุ - - 1,000 1,000  
-ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ  
 (2 ครั้ง x 1,200 บำท x 1 คน)  

2,400 - - 2,400  

-ค่ำตอบแทนกำรคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.  
 (2 ครั้ง x 1,000 บำท x 8 คน) 

16,000 - - 16,000  

รวม 18,400 13,200 1,000 32,600  
กิจกรรมที่ 2 ประชุมพัฒนำระบบกำรนิเทศ
ภำยใน และนิเทศออนไลน์ รูปแบบ
เครือข่ำยทำงวิชำกำร 

    ก.พ.-มี.ค. 
64 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (16 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

- 1,120 - 1,120  

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

- 1,920 - 1,920  

รวม - 3,040 - 3,040  
กิจกรรมที่ 3 กำรนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

    ก.พ.-ก.ย. 
64 

-ค่ำพำหนะส ำหรับศึกษำนิเทศก์   
ตลอดปีกำรศึกษำ 
(14 คน x 1,600 บำท ) 

- 22,400 - 22,400  
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

-ค่ำพำหนะส ำหรับคณะกรรกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
(ก.ต.ป.น)  
(15 คน x 500 บำท x 2 ครั้ง ) 

- 15,000 - 15,000  

รวม - 37,400 - 37,400  
กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุป รำยงำนผลกำร
นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ 

    ส.ค.- ก.ย.
64  

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (16 คน x 35 บำท x 4 มื้อ) 

- 2,240 - 2,240  

-ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (16 คน x 120 บำท x 2 มื้อ) 

- 3,840 - 3,840  

-ค่ำวัสดุ - - 880 1,480  
รวม - 6,080 880 6,960  

รวมทั้งสิ้น 18,400 59,720 1,880 80,000  
(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
     6.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 ประชุม
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
(ก.ต.ป.น) 

- 32,600 - - 32,600 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมพัฒนำ
ระบบกำรนิเทศภำยใน และนิเทศ
ออนไลน์ รูปแบบเครือข่ำยทำง
วิชำกำร 

- 3,040 - - 3,040 

กิจกรรมที่ 3 กำรนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

- - 37,400 - 37,400 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุป 
รำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

- - - 6,960 6,960 

รวม - 35,640 37,400 6,960 80,000 
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7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

7.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีพัฒนำ
ระบบกำรนิเทศภำยใน และนิเทศออนไลน์ รูปแบบ
เครือข่ำยทำงวิชำกำร 

ประเมินควำมพึงพอใจ แบบประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

7.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด ได้กำรนิเทศ 
ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินกำรนิเทศภำยใน 
ตำมรูปแบบเครือข่ำยทำงวิชำกำร และมี
กระบวนกำรนิเทศภำยใน เพ่ือพัฒนำคุณภำพ 
ทำงกำรศึกษำ 

กำรนิเทศ ติดตำม  
และประเมินผล 
กำรจัดกำรศึกษำ 

แบบนิเทศ ติดตำม  
และประเมินผล 
กำรจัดกำรศึกษำ 

7.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
มีข้อมูลสำรสนเทศจำกกำรสรุปและรำยงำนผลกำร
นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินกำรนิเทศ
ภำยใน ตำมรูปแบบเครือข่ำยทำงวิชำกำร ของ
โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 52 โรงเรียน ส่งผลต่อกำร
พัฒนำในปีต่อไป 

รำยงำนผลกำรนิเทศ 
ติดตำม และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ 

แบบรำยงำนผลกำร
นิเทศ ติดตำม  
และประเมินผล 
กำรจัดกำรศึกษำ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีกำรพัฒนำระบบกำรนิเทศ
ภำยใน และนิเทศออนไลน์ รูปแบบเครือข่ำยทำงวิชำกำร ส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำ 
 8.2 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ได้รับนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรด ำเนินกำรนิเทศภำยใน ตำมรูปแบบเครือข่ำยทำงวิชำกำร เพื่อพัฒนำและยกระดับคุณภำพ
ทำงกำรศึกษำ 
 8.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีข้อมูลสำรสนเทศจำกกำรสรุปและรำยงำนผล
กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินกำรนิเทศภำยใน ตำมรูปแบบเครือข่ำยทำงวิชำกำร ของโรงเรียน
ในสังกัด จ ำนวน 52 โรงเรียน ส่งผลต่อกำรพัฒนำในปีต่อไป 
 
9. เงื่อนไขของความส าเร็จ 
 กำรส่งเสริมสนับสนุนจำกผู้บริหำรระดับสูงและผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มีพัฒนำระบบกำรนิเทศภำยใน 
และนิเทศออนไลน์ ตำมรูปแบบเครือข่ำยทำงวิชำกำร สู่สถำนศึกษำ และมีกระบวนกำรก ำกับติดตำม กำรนิเทศ
ภำยในอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือเพ่ือพัฒนำและยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำ 
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ส่วนที่ 6
การบริหารแผนงานสู่การปฏิบัติส่วนที่ 6   

การบริหารแผนงานสู่การปฏิบัติ 
   

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ได้น ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ไปเป็นเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร วำงแผนด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและงบประมำณ ติดตำม
ประเมินงำน ปรับปรุงแก้ไขและรำยงำน ภำยใต้กำรได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้สอดคล้องกับนโยบำยที่ได้ก ำหนดเป็นแนวทำงด ำเนินงำน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยและ
ภำรกิจไปสู่เป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้กำรบริหำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
เป็นไปอย่ำงมีระบบ จึงก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้  
 แนวทางการด าเนินงานและการบริหารงบประมาณ  
 1. งบประมำณในส่วนของงบประจ ำส ำหรับบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มอบหมำยให้
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์บริหำรจัดกำร เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ให้เกิดประสิทธิภำพได้มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 2. งบประมำณส ำหรับพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มอบให้กลุ่ม/หน่วยใน
สังกัดบริหำรจัดกำรงบประมำณ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยและภำรกิจสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุตำมเป้ำหมำย        
โดยผู้รับผิดชอบโครงกำรต้องบริหำรงบประมำณโดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์
สูงสุด สอดคล้องกับ 6 นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และถูกต้องตำมวัตถุประสงค์
ของงบประมำณ และระเบียบวิธีกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน และกำรคลัง 
 3. งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกหน่วยงำนอ่ืนส ำหรับบริหำรจัดกำรเพ่ือขับเคลื่อนภำรกิจตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจัดสรรงบประมำณในแต่ละรำยกำร ให้บริหำรจัดกำรให้สอดคล้องกับเงื่อนไข/          
แนวทำงกำรบริหำรงบประมำณ /แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณก ำหนด        
ตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
 ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหำรกำรศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับให้ควำมส ำคัญ และมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณแบบบูรณำกำร โดยให้ผลกำรด ำเนินงำนสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี       
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 แผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขึ้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-
2565 โดยเน้นควำมสอดคล้องตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นหลัก 
 2. บริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรในรูปขององค์คณะบุคคล โดยเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนร่วมแสดง
ควำมคิดเห็น ร่วมจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม เพ่ือขจัดปัญหำ แก้ไขปัญหำ ก ำหนดควำมต้องกำร 
จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำร ก ำหนดวิธีกำรแนวทำงกำรด ำเนินงำน รวมทั้งบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ที่จะน ำไปใช้ในกำรสนับสนุน และพัฒนำโครงกำร/กิจกรรมในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณให้เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3. สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 นโยบำยและทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้บุคลำกรทุกระดับรับรู้ และเข้ำใจตรงกันอย่ำงทั่วถึง 
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 4. ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้กำรน ำนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมโดยติดตำมควำมก้ำวหน้ำรำยไตรมำส กำรประเมินผลระยะครึ่งปี  
และกำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ 
 5. สร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนและตรวจสอบสำธำรณะ โดยรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี             
สู่สำธำรณชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 6. หน่วยงำนทุกระดับ ปฏิบัติตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำป ี

          กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 1. ส่ือสำรและประชำสัมพันธ์ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์      
กลยุทธ์ และเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ให้บุคลำกรทุกระดับรับรู้ และเข้ำใจตรงกันอย่ำงทั่วถึง 
 2. จัดโครงสร้ำง กระบวนกำรท ำงำน และมอบหมำยผู้รับผิดชอบปฏิบัติงำน ทั้งเจ้ำภำพหลัก เจ้ำภำพรอง 
และผู้สนับสนุน พร้อมก ำหนดบทบำทควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 
 3. วิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2 และเป้ำหมำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร
เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 4. บริหำรจัดกำรโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณตำมที่ก ำหนด 
 5. ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร/กิจกรรมไปสู่กำรปฏิบัติได้
อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผล โดยติดตำมควำมก้ำวหน้ำประจ ำปี กำรประเมินผลระหว่ำงปี และ     
กำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ   
 6. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีสู่สำธำรณชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
 การติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ได้วำงแผนก ำหนดแนวทำงในกำรติดตำมประเมินและ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 
 การติดตาม 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีระบบกำรติดตำมในรูปของคณะกรรมกำรแบบมี
ส่วนร่วม ดังนี้ 
 1. คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลนิเทศกำรศึกษำ (กตปน.) ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 2. กำรตรวจสอบภำยใน เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบและให้ค ำแนะน ำ 
 3. คณะกรรมกำรของสหวิทยำเขต และศูนย์พัฒนำคุณภำพวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ติดตำม 
กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ตลอดทั้งนโยบำยในกำรขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 4. คณะกรรมกำรที่แต่งตั้งเพ่ือกำรติดตำมงำนโครงกำร/กิจกรรมโดยกำรเฉพำะกิจ 
 5. กำรตรวจสอบภำยในของสถำนศึกษำท้ังงำนตรวจสอบภำยใน งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ และ
ในบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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 การประเมินผล 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีระบบกำรประเมินผลแบบมีส่วนร่วม โดยด ำเนิน
กิจกรรมกำรติดตำมตรวจสอบและกำรประเมินผลควบคู่กันไป แต่กำรประเมินผลได้จัดระบบเพ่ือแสดง
ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม นโยบำยที่บรรลุตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. โรงเรียนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีระบบประกันคุณภำพตำมมำตรฐำน
และตัวชี้วัดที่ครอบคลุม ด ำเนินกำรประเมินและรำยงำนผลตำมแนวทำงที่กระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนด 
 2. โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำก ำหนดแนวทำงประเมิน ดังนี้ 
     2.1 กำรประเมินโดยยึดหลักตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด 
                   เชิงปริมำณ  โดยก ำหนดเกณฑ์เป็นปริมำณ จ ำนวน ร้อยละ 
                   เชิงคุณภำพ  โดยก ำหนดเกณฑ์เป็น จ ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และ Rubric 

  2.2 ประเมินและติดตำม กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร  
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยใช้แบบประเมินหรือแบบรำยงำนที่หน่วยงำนเกี่ยวข้องก ำหนดและกำรขับเคลื่อน
นโยบำยและกลยุทธ์แบบต่อเนื่อง โดยใช้ระบบ Tracking System (4 Track : A1 - A4 หรือมำกกว่ำ) ประเมิน
ในแต่ละ Track เป็นระดับขั้นตอน (Milestone) ตำมที่หน่วยงำนเกี่ยวข้องก ำหนดแล้วประเมินกับเกณฑ์
คุณภำพที่ก ำหนด 
 3. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นโครงกำร/กิจกรรมรูปแบบอื่น ๆ เช่น กำรประเมินผลเป็นไป
ตำมแนวทำงที่หน่วยงำนอ่ืน ๆ ก ำหนด 

การรายงาน 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีระบบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
  1. ก ำหนดปฏิทินกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสอดคล้องกับแนวปฏิบัติและ 
ปฏิทินกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนด เป็นรำยไตรมำส ดังนี้ 
     ครัง้ที่ 1 รอบ  6  เดือน (ตุลำคม 2563 - มีนำคม 2564)   ภำยในวันที่ 15 เมษำยน 2564  
      ครั้งที่ 2  รอบ  9  เดือน  (ตุลำคม 2563 - มิถุนำยน 2564)   ภำยในวันที่  15 กรกฎำคม 2564  
     ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน (ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564)  ภำยในวันที่ 15 ตุลำคม 2564  
 2. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมภำระงำนเป็นไปตำมระบบกำรประกันคุณภำพของโรงเรียนและ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ก ำหนด 
 3. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม รำยงำนผลตำมแบบรำยงำนที่ก ำหนด  
เมื่อด ำเนินงำนแล้วเสร็จภำยใน 15 วัน 
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ภาคผนวก

	 ก.	กระบวนการทบทวนวิสัยทัศน์	พันธกิจ	เป้าประสงค์	และกลยุทธ์

	 ข.	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564

	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2

	 ค.	ค�าสั่งส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2	ที่	262	/2563

	 	 เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564

	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2

	 ง.	 หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ส�านักงานเขตพื้นที่

	 	 การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2

	 จ.	แบบรายงานผลการด�าเนินงาน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564
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ภาคผนวก ก. 
กระบวนการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ ์

 

SWOT Analysis 
 จากการศึกษาสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2564 ได้น าผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม (SWOT Analysis) ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโดยทั่วไป 
ทั้งปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นโอกาส และอุปสรรค และปัจจัยภายในซึ่งเป็นจุดแข็ง และจุด อ่อน รวมทั้งก าหนดค่า
น้ าหนักของปัจจัยต่าง ๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาทบทวนเพ่ือน าไป
วิเคราะห์สภาพบริบทของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ก่อนที่จะมีการทบทวนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น และวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งพบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยรวมอยู่
ในสภาวการณ์ “เชิงรุก” มีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็งและมีสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาสที่เอ้ือต่อ
การเพ่ิมขยาย มุ่งเน้นคุณภาพเสริมสร้างศักยภาพไปสู่ความเป็นเลิศได้ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมโดยรวมอยู่ในสภาวการณ์ “เชิงป้องกัน หรือปรับปรุง (Cash Cows)” มีสภาพแวดล้อม
ภายในเป็นจุดแข็ง แต่ยังมีอุปสรรค หรือข้อจ ากัดที่ส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กร โดยมีจุดแข็งในเรื่องมี
การบริหารที่ชัดเจน (ผอ.กลุ่มก ากับดูแล) ด าเนินการตามสายการบังคับบัญชา มีขั้นตอนกระบวนการการ
บริหารจัดการ มีการท างานเป็นทีม มีทักษะในการปฏิบัติงาน ยึดระเบียบเป็นหลักในการบริหารจัดการและ    
มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ แต่ในขณะเดียวกันก็มีจุดอ่อนในเรื่องของบุคลากรไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน ปริมาณงานที่ปฏิบัติของแต่ละกลุ่มมีจ านวนมาก บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน       
ซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เผชิญอยู่ ประกอบกับมี
บุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการบรรจุใหม่ได้เข้ามาปฏิบัติราชการในแต่ละกลุ่ม ซึ่งบุคลากรเหล่านั้น
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
การทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้น าผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม (SWOT Analysis) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาทบทวนเพ่ือสรุป จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคและได้ค้นพบตนเอง
แล้ว จึงท าการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์โดยยึดแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2560 - 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นหลักและนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ประกอบการพิจารณาเพ่ือความสอดคล้องใน
การขับเคลื่อนนโยบายที่ก าหนด อันจะสอดคล้องและสนองตอบต่อนโยบายแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ของ
ประเทศ ซึ่งผลการพิจารณาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีมติทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ค าขวัญ และ
วัฒนธรรมองค์การของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ดังตารางต่อไปนี้  
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิสัยทัศน ์
        “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
 

วิสัยทัศน ์
“ เป็นองค์กรส่งเสริมการจัดการศกึษาและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์อย่างมีคณุภาพ ยั่งยืน สูเ่มอืงหลวงการศึกษา ” 

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

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาให้ผูเ้รียนเป็นคนด ีมีวินัย มีความรัก 
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และมีความเป็นพลโลก  
2. พัฒนาผู้เรียนให้มคีวามสามารถทางวิชาการ 
เพื่อสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ตามหลักสตูรและ
คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียน
ทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
แผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ  
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ให้มีความปลอดภัย จากภัยทุกรูปแบบ  
โดยยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development  
Goals : SDGs)  
7. พัฒนาระบบการบรหิารและจดัการศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มีองค์กรเครือข่าย 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งสหวิทยาเขต เป็นกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงบูรณาการ อย่างม ี
ประสิทธิภาพ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจ

1.	จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี	มีวินัย	มีความรัก

	 ในสถาบันหลักของชาติ	ยึดมั่นการปกครองในระบอบ

	 ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	

	 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง	และมีความเป็นพลโลก	

2.	พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการ

	 เพื่อสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

3.	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะ	ตามหลักสูตรและ

	 คุณลักษณะในศตวรรษที่	21

4.	สร้างโอกาส	ความเสมอภาค	ลดความเหลื่อมล�้า	

	 ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

	 และเท่าเทียม

5.	พัฒนาผู้บริหาร	ครู	และบุคลากรทางการศึกษา

	 ให้มีแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ	

6.	จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

	 กับสิ่งแวดล้อม	ให้มีความปลอดภัย	จากภัยทุกรูปแบบ	

	 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมาย

	 การพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	

	 Goals	:	SDGs)	

7.	พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษา		โดยใช้

 เทคโนโลยีดิจิทัล	(Digital	Technology)	มีองค์กรเครือข่าย

	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 ตลอดทั้งสหวิทยาเขต	 เป็นกลไก 

	 หลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงบูรณาการ		อย่างมี

	 ประสิทธิภาพ	

พันธกิจ

1.	จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก

	 ของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

	 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.	พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ

	 เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

3.	พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะ

	 ตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่	21	

4.	สร้างโอกาส	ความเสมอภาค	ลดความเหลื่อมล�้าให้ผู้เรียน

 ทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

5.	พัฒนาผู้บริหาร	ครู	และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น

	 มืออาชีพ

6.	จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

	 กับสิ่งแวดล้อม		ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

	 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	

	 Development	Goals:	SDGs)

7.	ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

	 ทุกระดับ	และจัดการศึกษาโดยใช้	เทคโนโลยีดิจิทัล	

	 (Digital	Technology)	เพื่อพัฒนามุ่งสู่	Thailand	4.0
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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. ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง 
ต่อบ้านเมือง และมีความเป็นพลโลก  
2. ผู้เรียนมีความสามารถทางวิชาการเพื่อสามารถแข่งขัน 
ได้ในระดับนานาชาต ิ
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะ ตามหลักสูตรและคณุลักษณะใน
ศตวรรษที่ 21 
4. ผู้เรียนได้รับโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า 
ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียม 
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีแผนพัฒนา
รายบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ  
6. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีความปลอดภัย จากภัยทุกรูปแบบ โดยยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs)  
7. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษามีระบบ
การบริหารและจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
(Digital Technology) มีองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ 
และเอกชน ตลอดทั้งสหวิทยาเขต เป็นกลไกหลักในการ 
ขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงบูรณาการ อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 
 
 
 

เป้าประสงค์
1.	ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ	และยึดมั่น
	 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
	 ทรงเป็นประมุข	มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง	มีหลักคิด
	 ที่ถูกต้อง		และเป็นพลเมืองดีของชาติ		มีคุณธรรม	
	 จริยธรรม		มีค่านิยมที่พึงประสงค์		มีจิตสาธารณะ	
	 รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น	ซื่อสัตย์	สุจริต	มัธยัสถ์	
	 อดออม	โอบอ้อมอารี	มีวินัย	รักษาศีลธรรม
2.	ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์	
	 คณิตศาสตร์	ศิลปะ	ดนตรี	กีฬา	ภาษา	และอื่น	ๆ	
	 ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ	
3.	ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้	คิดริเริ่มและสร้างสรรค์
	 นวัตกรรม	มีความรู้	มีทักษะ	มีสมรรถนะตามหลักสูตร	
	 และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่	21	มีสุขภาวะ
	 ที่เหมาะสมตามวัย	มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง	
 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเป็นพลเมือง 
	 พลโลกที่ดี	(Global	Citizen)	พร้อมก้าวสู่สากล	น�าไปสู่
	 การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4.	ผู้เรียนที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ	(ผู้พิการ)	
	 กลุ่มชาติพันธุ์	กลุ่มผู้ด้อยโอกาส	และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
	 ห่างไกลทุรกันดาร	ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง	เท่าเทียม	
	 และมีคุณภาพ
5.	ผู้บริหาร	ครู	และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคล
 แห่งการเรียนรู้	มีความรู้	และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
6.	สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
	 การพัฒนาอย่างยั่งยืน	(Sustainable	Development	
	 Goals:	SDGs)	และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
	 กับสิ่งแวดล้อม	ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	สถานศึกษา	มีสมดุลใน
	 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ	มีการก�ากับ	ติดตาม	
	 ประเมินผล	มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ	
 และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ	ใช้งานวิจัย	เทคโนโลยี
	 และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์

1.	ผู้เรียนเป็นคนดี	มีวินัย	มีความรักในสถาบันหลักของชาติ	

	 ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

	 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	มีทัศนคติที่ถูกต้อง

	 ต่อบ้านเมือง	และมีความเป็นพลโลก	

2.	ผู้เรียนมีความสามารถทางวิชาการเพื่อสามารถแข่งขัน

	 ได้ในระดับนานาชาติ

3.	ผู้เรียนมีสมรรถนะ	ตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน

	 ศตวรรษที่	21

4.	ผู้เรียนได้รับโอกาส	ความเสมอภาค	ลดความเหลื่อมล�้า	

	 ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

5.	ผู้บริหาร	ครู	และบุคลากรทางการศึกษามีแผนพัฒนา

	 รายบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ	

6.	สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

	 มีความปลอดภัย	จากภัยทุกรูปแบบ	โดยยึดหลักปรัชญา

	 ของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 (Sustainable	Development	Goals	:	SDGs)	

7.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	และสถานศึกษามีระบบ

	 การบริหารและจัดการศึกษา	โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

	 (Digital	Technology)	มีองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ

	 และเอกชน	ตลอดทั้งสหวิทยาเขต	เป็นกลไกหลักในการ

	 ขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงบูรณาการ	อย่างมีประสิทธิภาพ	
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
1. ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการดูแล
ความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ด้านโอกาส ด าเนินการให้เด็กและเยาชนไดร้ับการศึกษา
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมคีุณภาพ 
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ส่งเสรมิให้เด็กพิการและผูด้้อยโอกาสได้รับ
โอกาสทางการศึกษาท่ีมีคณุภาพ 
3. ด้านคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 พัฒนาผู้เรยีนให้มีสมรรถนะและ
ทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยดีิจิทัล ปรับปรุงหลักสูตรเป็น
หลักสตูรฐานสมรรถนะ พัฒนาครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นครูยุคใหม ่
4. ด้านประสิทธิภาพ พัฒนาระบบบริหารจดัการโดยใช้พื้นที่
เป็นฐานพัฒนาโรงเรียนมัธยมดสีี่มมุเมือง โรงเรียนคณุภาพ
ชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยูไ่ด้
อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาและเพิม่ประสิทธิภาพการนเิทศ ติดตาม
และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลยุทธ ์
1.ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนเป็นคนดี มีวินยั มีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง 
ต่อบ้านเมือง และมีความเป็นพลโลก  
2.พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความสามารถทางวิชาการเพื่อสามารถ
แข่งขันได้ในระดับนานาชาต ิ
3.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ตามหลักสูตรและ
คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
4.สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียน
ทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและ 
เท่าเทียม 
5.พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
แผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ  
6.ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ให้มีความปลอดภัย จากภัยทุกรูปแบบ  
โดยยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs)  
7.พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มีองค์กรเครือข่าย 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งสหวิทยาเขต เป็นกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงบูรณาการ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
จุดเน้น 
1.การส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
สู่ความเป็นเมืองหลวงการศึกษา 
2.การยกระดับคณุภาพผู้เรยีนให้เต็มตามศักยภาพ 
3.การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใหไ้ด้
มาตรฐาน 
4.การพัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มีองค์กรเครือข่าย
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งสหวิทยาเขต เป็นกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงบูรณาการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

 
 
 

นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

1.	ด้านความปลอดภัย	พัฒนาระบบและกลไกในการดูแล

 ความปลอดภัยให้กับนักเรียน	ครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.	ด้านโอกาส	 ด�าเนินการให้เด็กและเยาชนได้รับการศึกษา 

	 จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ	 พัฒนาระบบ 

 ดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 

 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาส

	 ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

3.	ด้านคุณภาพ		ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความรู้และ

	 ทักษะในศตวรรษที่	21		พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและ

	 ทักษะด้านการอ่าน	คณิตศาสตร์	การคิดขั้นสูง	นวัตกรรม	

	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล		ปรับปรุงหลักสูตร

	 เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ	พัฒนาครูและบุคลากร

	 ทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่

4.	ด้านประสิทธิภาพ	 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที ่

	 เป็นฐานพัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง	โรงเรียนคุณภาพ 

	 ชุมชน	 โรงเรียนขนาดเล็ก	 และโรงเรียนที่สามารถด�ารงอยู่ 

	 ได้อย่างมีคุณภาพ	 (Stand	 Alone)	 ให้มีคุณภาพอย่าง 

	 ยั่งยืน	 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบ 

	 การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพ

	 การนิเทศ	ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์

1.	ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี	มีวินัย	มีความรักในสถาบัน

	 หลักของชาติ	ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

	 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	มีทัศนคติที่ถูกต้อง

	 ต่อบ้านเมือง	และมีความเป็นพลโลก	

2.	พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการเพื่อสามารถ

	 แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

3.	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะ		ตามหลักสูตรและ

	 คุณลักษณะในศตวรรษที่	21

4.	สร้างโอกาส	ความเสมอภาค	ลดความเหลื่อมล�้า	ให้ผู้เรียน

	 ทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ

	 เท่าเทียม

5.	พัฒนาผู้บริหาร	ครู	และบุคลากรทางการศึกษา

	 ให้มีแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ	

6.	ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

	 กับสิ่งแวดล้อม	ให้มีความปลอดภัย	จากภัยทุกรูปแบบ	

	 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมาย

	 การพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	

	 Goals	:	SDGs)	

7.	พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษา		โดยใช้

	 เทคโนโลยีดิจิทัล	(Digital	Technology)		มีองค์กร

	 เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน	ตลอดทั้งสหวิทยาเขต	

	 เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงบูรณาการ	

	 อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเน้น

1.	การส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

	 สู่ความเป็นเมืองหลวงการศึกษา

2.	การยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

3.	การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐาน

4.	การพัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษา		โดยใช้

	 เทคโนโลยีดิจิทัล	(Digital	Technology)		มีองค์กร

	 เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน	ตลอดทั้งสหวิทยาเขต	

	 เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงบูรณาการ

	 อย่างมีประสิทธิภาพ	
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 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ค าขวัญ 
“ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
  เป็นเมืองหลวงการศึกษาช้ันน า” 
วัฒนธรรมองค์กร 
“เรารักกันเสมือนญาติ” 
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ค ำสั่ง ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 

ที่ 262 / 2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
------------------------------------------------------------------ 

 ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีภำรกิจในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมภำรกิจให้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 นโยบำยและยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และบริบทของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ดังนั้น เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณดังกล่ำว
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
เพ่ือร่วมจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ดังนี้ 
 

 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำยและแนวทำงในกำรกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำร ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ก ำกับ ติดตำม และแก้ไขปัญหำ ในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้อง 
สมบูรณ์ทุกประกำร ประกอบด้วย 
   1.1 นำยสุชำติ กลัดสุข   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่  ประธำนกรรมกำร 
      กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
   1.2 นำงสำวกนิษฐำ ทองเลิศ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ รองประธำนกรรมกำร 
      กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
   1.3 นำยชนะ สุ่มมำตย์   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ รองประธำนกรรมกำร 
      กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
   1.4 นำยอ ำนำจ อัปษร   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ รองประธำนกรรมกำร 
      กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
   1.5 นำยประวัติ สุทธิประภำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหอวัง  กรรมกำร 
   1.6 นำงสำวจินตนำ ศรีสำรคำม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ กรรมกำร 
      พัฒนำกำร 
   1.7 นำยธงชัย  อินทรพำณิชย์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจันทร์หุ่นบ ำเพ็ญ กรรมกำร 
   1.8 นำยคมศักดิ์ หำญสิงห์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเจ้ำพระยำวิทยำคม กรรมกำร 
   1.9 นำงยุพดี ดีอินทร์   ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
   1.10 นำงสำวปรำณี มงกุฎทอง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร  กรรมกำร 
   1.11 นำงดลนพร โสรัจจะ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน กรรมกำร 
      และสินทรัพย์ 

  1.12 นำงอรรธนิศำ เกิดมีทรัพย์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  กรรมกำร 
 

                        /1.13 นำงสุจิตรำ... 
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 1.13 นำงสุจิตรำ อรุณสวัสดิ์  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครู กรรมกำร 
      และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 1.14 นำงสำวมำเรียม ซอหมัด  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำม กรรมกำร 
      และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 1.15 นำยนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริม กรรมกำร 
         กำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
      และกำรสื่อสำร 

1.16 นำงขวัญเรือน โคกเสือ  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริม กรรมกำร 
     กำรจัดกำรศึกษำ 

 1.17 นำงสำวฐำปนีย์ ทองเกิด  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำย กรรมกำร 
       และคดี  
 1.18 นำยเขมมชำติ วัฒนโสภณ  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำรและ 
       กลุ่มนโยบำยและแผน   เลขำนุกำร  
  1.19 นำงอัญชลี เจริญสุข  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    กรรมกำรและ 
                                     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้ำทีท่บทวน SWOT วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย กลยุทธ์ และจุดเน้น  
กำรหลอมโครงกำร/กิจกรรม กำรกลั่นกรองงบประมำณและจัดท ำรำยละเอียดโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2564 ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
   2.1 นำยชนะ สุ่มมำตย์   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ ประธำนกรรมกำร 
      กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
   2.2 นำยอ ำนำจ อัปษร   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ รองประธำนกรรมกำร 
      กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
   2.3 นำยประวัติ สุทธิประภำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหอวัง  กรรมกำร 
   2.4 นำงสำวจินตนำ ศรีสำรคำม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ กรรมกำร 
      พัฒนำกำร 
   2.5 นำยธงชัย  อินทรพำณิชย์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจันทร์หุ่นบ ำเพ็ญ กรรมกำร 
   2.6 นำยคมศักดิ์ หำญสิงห์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเจ้ำพระยำวิทยำคม กรรมกำร 
   2.7 นำงยุพดี ดีอินทร์   ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
   2.8 นำงสำวปรำณี มงกุฎทอง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร  กรรมกำร 
   2.9 นำงดลนพร โสรัจจะ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน กรรมกำร 
      และสินทรัพย์ 

  2.10 นำงอรรธนิศำ เกิดมีทรัพย์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  กรรมกำร 
 2.11 นำงสุจิตรำ อรุณสวัสดิ์  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครู กรรมกำร 
      และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 2.12 นำงสำวมำเรียม ซอหมัด  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำม กรรมกำร 
      และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
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 2.13 นำยนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริม กรรมกำร 
         กำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
      และกำรสื่อสำร 

2.14 นำงขวัญเรือน โคกเสือ  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริม กรรมกำร 
     กำรจัดกำรศึกษำ 

 2.15 นำงสำวฐำปนีย์ ทองเกิด  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำย กรรมกำร 
       และคดี  
 2.16 นำงสุพัชร์ชญำ โสรธร  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 2.17 นำงสำวสิริลักษณ์ วงศ์เพชร  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
         2.18 นำงอรทิตย์ มีขันเพชร  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 2.19 นำยสิทธิพงษ์ เมืองโคตร  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 2.20 นำงสำวภัททิยำ สุปินะ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 2.21 นำยพลพิพัฒน์ วัฒนเศรษฐำนุกูล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 2.22 นำงสำวณัฐสินี ภำณุศำนต์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 2.23 นำงสำวศุภิสรำ เสือทอง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 2.24 นำงสำวชำมำศ ดิษฐเจริญ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
    2.25 นำงสำวภิลดำภำ เรืองทองสุข ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 2.26 นำยจิระวัฒน์ ธนะสุนทรไชย์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
          2.27 นำงสำวขนิษฐำ พุ่มสงวน  ศึกษำนิเทศก์    กรรมกำร 
 2.28 นำยเขมมชำติ วัฒนโสภณ  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำรและ 
       กลุ่มนโยบำยและแผน   เลขำนุกำร  
  2.29 นำงอัญชลี เจริญสุข  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    กรรมกำรและ 
                                     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 2.30 นำงสำวนันทนำ ภพพินิจ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    กรรมกำรและ 
                                    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 2.31 นำงเกษแก้ว ชื่นรุ่ง   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    กรรมกำรและ 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  2.32 นำงสำวศรัญญำ กองแก้ว  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและ 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

    3. คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร มีหน้ำทีจ่ัดเตรียมกำรประชุม จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม กำรต้อนรับ
และ อ ำนวยควำมสะดวกผู้เข้ำอบรมและวิทยำกร จัดประชุม เผยแพร่และประชำสัมพันธ์กำรประชุมจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จัดพิมพ์ต้นฉบับ ตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ จัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 จัดส่งโรงพิมพ์และงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
    3.1 นำยชนะ สุ่มมำตย์   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ ประธำนกรรมกำร 
      กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
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           3.2 นำยเขมมชำติ วัฒนโสภณ  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 
      กลุ่มนโยบำยและแผน 
   3.3 นำงอัญชลี เจริญสุข  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำร 
   3.4 นำงเกษแก้ว ชื่นรุ่ง   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำร 
   3.5 นำงสำวชนัตพร ปลื้มปัญญำ  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
   3.6 นำงสำวนันทนำ ภพพินิจ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำรและ 
          เลขำนุกำร 
   3.7 นำงสำวศรัญญำ กองแก้ว  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและ 
          ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   3.8 นำงสำววิภำรัตน์ กองมะเริง  พนักงำนรำชกำร    กรรมกำรและ 
          ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   3.9 นำงสำวละอองตำ บุญคง  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  กรรมกำรและ 
          ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  

4.คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรงบประมำณ จัดซื้อจัดหำวัสดุอุปกรณ์ประกอบ 
กำรประชุมและตรวจเอกสำรหลักฐำนกำรเงิน กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประกอบด้วย 

   4.1 นำงดลนพร โสรัจจะ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน ประธำนกรรมกำร 
      และสินทรัพย์ 
   4.2 นำงรอมะ เพ็งสะและ  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีอำวุโส รองประธำนกรรมกำร 
   4.3 นำงจีรำนันท์ วรรณศิริ  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร กรรมกำร 
   4.4 นำงสมจิตร สืบอินทร์  นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร  กรรมกำร 
   4.5 นำงสำวภูษำ จัดพล   เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน  กรรมกำรและ 
              เลขำนุกำร 
   4.6 นำงสำววริสรำ กำระพิทักษ์  พนักงำนรำชกำร    กรรมกำรและ 

          ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
5.คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล มีหน้ำที่ติดตำมและประเมินผลโครงกำร/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงำน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรฯ เพ่ือน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำและจัดท ำแผนงบประมำณประจ ำปีต่อไป  
ประกอบด้วย 

  5.1 นำยสุชำติ กลัดสุข   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่  ประธำนกรรมกำร 
      กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
   5.2 นำงสำวกนิษฐำ ทองเลิศ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ รองประธำนกรรมกำร 
      กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  

   5.3 นำยชนะ สุ่มมำตย์   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ รองประธำนกรรมกำร 
      กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
  

  /5.4 นำยอ ำนำจ... 
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            5.4 นำยอ ำนำจ อัปษร   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ รองประธำนกรรมกำร 
      กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
            5.5 นำงยุพดี ดีอินทร์   ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
   5.6 นำงสำวปรำณี มงกุฎทอง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร  กรรมกำร 

  5.7 นำงดลนพร โสรัจจะ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน กรรมกำร 
      และสินทรัพย์ 

  5.8 นำงอรรธนิศำ เกิดมีทรัพย์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  กรรมกำร 
   5.9 นำงสุจิตรำ อรุณสวัสดิ์  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครู กรรมกำร 
      และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   5.10 นำงสำวมำเรียม ซอหมัด  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำม กรรมกำร 
      และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 5.11 นำยนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริม กรรมกำร 
         กำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี สำรสนเทศ 
      และกำรสื่อสำร   
            5.12 นำงขวัญเรือน โคกเสือ  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริม กรรมกำร 

     กำรจัดกำรศึกษำ 
            5.13 นำงสำวฐำปนีย์ ทองเกิด  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำย กรรมกำร 
       และคดี    
 5.14 นำยเขมมชำติ วัฒนโสภณ  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำรและ 
       กลุ่มนโยบำยและแผน   เลขำนุกำร 
 5.15 นำงอัญชลี เจริญสุข  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    กรรมกำรและ 
                                     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  5.16 นำงสำวนันทนำ ภพพินิจ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    กรรมกำรและ 
                                    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 5.17 นำงเกษแก้ว ชื่นรุ่ง   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    กรรมกำรและ 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 5.18 นำงสำวศรัญญำ กองแก้ว  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและ 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมท่ีได้รับมอบหมำยให้เรียบร้อยและ
ประสบผลส ำเร็จด้วยดี หำกมีปัญหำหรืออุปสรรคอันใดที่ไม่สำมำรถแก้ไขได้ ให้รำยงำนประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำรทรำบทันที 
           ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
                 สั่ง ณ วันที่  8  ธันวำคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

                               (นำยสุชำติ กลัดสุข) 
                          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2   
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

1. โครงการ……………………………………………………………………....................................................................................................... 
2. สนองนโยบาย สพฐ. ……………………………………………………….................................................................................................. 
3. สนองกลยุทธ์ สพม.2 ............................................................................................................................................................... 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ .........……………………………………………………………….................... 
5. ระยะเวลาที่ด าเนินการ .................................................................................................. 
6. แหล่งงบประมาณ   
    งบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ จ ำนวน .......................บำท  เบิกจ่ำย ..................... บำท  คงเหลือ......................บำท 
      สำเหตุที่ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมแผน.............................................................................................................................. 
    งบประมาณทีไ่ด้รับจาก สพฐ.     จ ำนวน .......................บำท  เบิกจ่ำย ..................... บำท  คงเหลือ......................บำท     
     สำเหตุที่ไม่สำมำรถเบิกจำ่ยได้ตำมแผน................................................................................................................................ 
    งบประมาณจากแหล่งอืน่          จ ำนวน .......................บำท  เบิกจ่ำย ..................... บำท  คงเหลือ......................บำท   
     สำเหตุที่ไม่สำมำรถเบิกจำ่ยได้ตำมแผน...............................................................................................................................     
7. วัตถุประสงค ์

7.1 ................................................................................................................................................................................ 
7.2 ................................................................................................................................................................................ 
7.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. เป้าหมาย 
8.1 เชิงปริมำณ 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
8.2 เขิงคุณภำพ 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 

10. ผลการด าเนินงาน 
10.1 เชิงปริมำณ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
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 10.2 เขิงคุณภำพ  

…………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
.......................................................................................................................................................................................... 

11. การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ 
      เป็นไปตำมเปำ้หมำย 
        สูงกว่ำเป้ำหมำย เพรำะ........................................................................................................................ 
             ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย เพรำะ....................................................................................................................... 
12. การบูรณาการกับโครงการอื่น 
      มีกำรบูรณำกำรกับโครงกำร ................................................................................................................ 
     สำมำรถประหยัดงบประมำณได้ จ ำนวน.......................................... บำท 
      ไม่มีกำรบูรณำกำร 
13. ปัญหา อุปสรรค 

...................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 
14. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

...................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 
15. ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม  จ านวน 3 - 5 ภาพ (ไฟล์ JPEG) 

 
 

    (ลงชื่อ).............................................ผู้รับผิดชอบโครงกำร                  (ลงชื่อ).......................................ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
      (.............................................)                                                  (.......................................) 
       ............/.............../.............                                                      .........../............./............ 
    

หมายเหตุ    ขอควำมร่วมมือจำกผู้รับผิดชอบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ภายใน 15 วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
                โดยจัดส่งไฟล์ข้อมูลเป็น file word ทำงระบบ  My Office กลุ่มนโยบายและแผน (ผอ.เขมมชาติ/อัญชลี)  
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คณะผู้จัดท ำ 
 

 
ที่ปรึกษำ 
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. นายอ านาจ  อัปษร   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
5. ดร.ประวัติ สุทธิประภา   ผู้อ านวยการโรงเรียนหอวัง 
6. ดร.จินตนา ศรีสารคาม   ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
7. นายธงชัย อินทรพาณิชย์   ผู้อ านวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ 
8. นายคมศักดิ์ หาญสิงห์    ผู้อ านวยการโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม  
 
ผู้จัดท ำ 
1. นายเขมมชาติ วัฒนโสภณ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2. นางอัญชลี เจริญสุข   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
3. นางสาวนันทนา ภพพินิจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
4. นางเกษแก้ว ชื่นรุ่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
5. นางสาวศรัญญา กองแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
6. นางสาวละอองตา บุญคง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 
 

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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