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  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  โดยยึดหลัก
นโยบายของชาติ นโยบายของรัฐบาล  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และที่สำคัญย่ิง คือ นโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ยึดหลัก นักเรียน เป็นผู้เรียนรู้ อันดับหน่ึง 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นปีของการแพร่ระบาดโรคติดต่ออย่างร้ายแรง คือ โรค 
โคโรน่า หรือโรคโควิค– 19  จึงทำให้มีผลกระทบอย่างมากสำหรับหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ต้ังแต่
ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยเฉพาะงบประมาณที่จะนำมาพัฒนาและขับเคลื่อน
การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะรัฐบาลได้มีการตัดงบประมาณทุก
รายการ ทุกหน่วยงานของรัฐ เพ่ือนำเงินงบประมาณไปช่วยเหลือการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 เป็น
ลำดับแรก ดังน้ันสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  จึงได้มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
บางส่วน ซึ่งมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในวันที่ 1 เมษายน 2563 ในรูปแบบของคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาดำเนินงานแผนงาน โครงการท่ีสำคัญ ๆ ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีจะส่งผลให้
ถึงนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ/คณะทำงานทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 14 สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
                      พฤศจิกายน 2562 
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พังงา (PHANGNGA) เป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าเขา มีพ้ืนที่ 
4,170.895 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 788 กิโลเมตร ช่ือ

ของจังหวัดพังงาน้ันเดิมน่าจะเรียกว่า “เมืองภูงา” ตามช่ือเขางา หรือเขาพังงา ซึ่ง
อยู่ในตัวเมืองพังงาในปัจจุบัน เมื่อต้ังเมืองขึ้นจึงเรียกกันว่า “เมืองภูงา” เมืองภูงา

น้ีอาจจะต้ังช่ือให้คล้องจองเป็นคู่กับเมืองภูเก็ตมาแต่เดิมก็ได้ แต่เหตุที่เมือง 
ภูงา กลายเป็นเมืองพังงา น้ัน สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากเมืองภูงา เป็นเมืองที่
มีแร่อุดมสมบูรณ์จึงมีฝรั่งมาติดต่อซื้อขายแร่ดีบุกกันมาก และฝรั่งเหล่าน้ีคง
จะออกเสียงเมืองภูงาเป็นเมือง “พังงา” เพราะแต่เดิมฝรั่งเขียนเมืองภูงาว่า
PHUNGA หรอื PUNGA ซึ่งอาจอ่านว่า ภูงา หรือจะอ่านว่า พังงาหรือพังกา 

 ก็ได้ 
 
ภูเก็ต (PHUKET) เป็นจังหวัดที่ได้ขึ้นชื่อว่า “ไข่มุกอันดามัน”เป็นช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดับโลก ถ้าใคร เคย ไป เที่ ย วจะรู้ เล ย ว่ า เส น่ ห์ ข อ งภู เก็ ตที่ ท ำ ให้
นักท่องเที่ ยวประทับใจ ไม่ได้มี เพียงแค่ วิวสวยๆของทะเลอันดามัน
เท่าน้ัน ยังมีกิจกรรมการ ท่องเที่ยวสนุกๆ ให้เลือกมากมาย รวมถึง
บ ร ร ย า ก า ศ ข อ ง เมื อ ง ท่องเที่ยวที่คึกคักและมีชีวิตชีวา
เหมาะเป็นอย่างย่ิงกับการ ห ลี ก ห นี ค ว า ม วุ่ น ว า ย ใน
ชีวิตประจำวัน ไปพักผ่อน เจอผู้คนที่ย้ิมแย้มแจ่มใส เป็น
มิตร ชิมอาหารพ้ืนเมืองอร่อยๆ และโรงแรมที่พักซึ่งมีให้เลือก
หลายราคาและบรรยากาศสภาพ 
ภูมิประเทศของภูเก็ตเป็นเกาะขนาดใหญ่ ต้ังอยู่บนภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มี พ้ืนที่
ประมาณ 543ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือเป็น เกาะที่ ใหญ่ที่ สุดในประเทศไทย  เช่ือมต่อกับ
แผ่นดินใหญ่ที่จังหวัดพังงา ผ่านทางสะพาน สารสิน และทางหลวงหมายเลข 402 อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร เกือบๆ 900 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 3 แสนกว่าคน และเนื่องจากเป็นที่ต้ังของ
สนามบินนานาชาติ ทำให้ภูเก็ตเป็นจุดต้ังต้นในการเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวและเกาะแก่งในจังหวัด
รอบๆ อย่างเกาะพีพี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน หรือหมู่เกาะสุรินทร์ ซึ่งอยู่ในจังหวัดพังงาและกระบ่ี
แหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของภูเก็ตมีมากมายหลายแห่ง โดยเฉพาะหาดทราย ที่อยู่ทางด้านตะวันตกของ
เกาะ นับต้ังแต่ทางเหนือลงไปก็จะเป็นหาดไม้ขาว หาดในยาง หาดบางเทา หาดสุรินทร์ หาดกมลา หาด 
ป่าตอง หาดกะรนหาดกะตะ หาดในหาน และที่สุดปลายเกาะคือแหลมพรหมเทพ 

สภาพทัว่ไป
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“ระนอง” (RANONG) ภูมิประเทศประกอบด้วย ทิวเขา หุบเขา
สลับซับซ้อน ทางทิศตะวันออกของจังหวัด พ้ืนที่ลาดเอียงลงสู่ทะเล
อันดามันทางทิศตะวันตก ภูเขาสูงสุด คือ ภูเขาพ่อตาโชงโดง สูง 
1,700 ฟุต นอกจากน้ี ยังมีที่ราบแคบ ๆ ระหว่างแนวภูเขากับชายฝั่ง
ทะเล ก่อให้เกิดลำน้ำสายสั้น ๆ หลายสาย แม่น้ำที่สำคัญ ได้แก่ 
แม่น้ำกระบุรี เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ก้ันพรมแดนไทย – พม่า ต้นน้ำ
เกิดจากเขาน้ำตุ่นและเขาจอมแห ทางทิศเหนือ ไหลลงทะเลอันดา
มันยาวประมาณ 95 กิโลเมตรคลองลำเลียง ต้นน้ำเกิดจากเขาบาง
ใหญ่และเขาแดนทางทิศเหนือไหลลงสู่แม่น้ำกระบุรี ที่บ้านนาน้อย ยาวประมาณ 30 กิโลเมตร 
คลองวัน ต้นน้ำเกิดจากเขาหินลุ ทางทิศเหนือของจังหวัดไหลลงสู่แม่น้ำกระบุรี ที่บ้านทับหลี ยาวประมาณ 
20 กิโลเมตรคลองกระบุรี ต้นน้ำเกิดจากเขาผักแว่น เขตชุมพร – ระนอง แม่น้ำกระบุรี ผ่านอำเภอกระบุรี 
ยาวประมาณ 20 กิโลเมตรคลองละอุ่น ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาห้วยเสียด และเขาหินด่านทางทิศตะวันออก
ไหลลงสู่แม่น้ำกระบุรีที่บ้านเขาฝาชี ยาวทั้งหมดประมาณ 35 กิโลเมตร คลองหาดส้มแป้น ต้นน้ำเกิดจาก
เทือกเขาจอมแหลม และเขานมสาวไหลลงสู่ทะเลอันดามัน ที่บ้านเกาะกลาง ยาวทั้งหมดประมาณ 19 
กิโลเมตรคลองกะเปอร์ ต้นน้ำเกิดจากเขายายหม่อน ไหลลงสู่ทะเลอันดามันที่บ้านบางลำพู ยาวทั้งหมด
ประมาณ 32 กิโลเมตรคลองกำพวน ต้นน้ำเกิดจากเขาพระหมี ไหลลงสู่ทะเลอันดามันที่บ้านกำพวน ยาว
ทั้งหมดประมาณ 19 กิโลเมตร 
  ระนองเป็นจังหวัดภาคใต้ตอนบน ด้านทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน และ ประเทศ
พม่า โดยมีระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 
568 กิโลเมตร มีเน้ือที่ประมาณ 3,298.045 ตารางกิโลเมตร ( 2,061,278 ไร่ ) เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่มากเป็น
อันดับที่ 60 ของประเทศไทยเป็นพ้ืนที่ราบ 14% และภูเขา 86% มีเกาะใหญ่น้อยในทะเล อันดามัน จำนวน 
62 เกาะ และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังน้ี 

 ทิศเหนือ  : ติดต่อกับ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
 ทิศตะวันออก  : ติดต่อกับ อำเภอเมือง,อำเภอสวี,อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร และอำเภอ 
     ไชยา ,อำเภอท่าฉาง , อำเภอบ้านตาขุน และกิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัด 
     สุราษฎร์ธานี 
 ทิศใต้   : ติดต่อกับ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด 
     สุราษฎร์ธานี 
 ทิศตะวันตก  : ติดต่อกับ ติดต่อกับประเทศพม่า และทะเลอันดามัน 
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 อำนาจหน้าทีข่องสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา 
 

       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  เป็นหน่วยงานที่ได้รับการกำหนดให้มี
ขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2553 โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ดังน้ี 
             1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 และ ที่แก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา 37 กำหนดใหส้ำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่เก่ียวกับการศึกษา ตามที่กำหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 หรือกฎหมายอ่ืน และมี
อำนาจหน้าที่ดังน้ี 
                     (1) อำนาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตร
การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
                     (2) อำนาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
                       (3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                        (4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนด 
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            2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา พ .ศ.2560 ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ข้อ5 ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
                        (1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความ
ต้องการของท้องถิ่น 
                        (2) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมท้ังกำกับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
                        (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
                        (4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
                        (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
                        (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                        (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมนิผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
                        (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน-ประกอบการและ
สถาบันอ่ืนที่จดัการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
                        (9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
                       (10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทำงานด้านการศึกษา 
                       (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                       (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหารภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
นายสมชาย รองเหลือ 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 

(นายศวิษฐ์ ศรีสง) 

กลุ่มอำนวยการ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 

(นายสามารถ รังสรรค์) 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มบริหารการเงินและ 
สินทรัพย์ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
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 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 27 โรงเรียน แบ่งตามขนาดโรงเรียน ดังนี ้
- ขนาดเล็ก(นักเรียน 1 – 499 คน)    จำนวน 11 โรงเรียน 
- ขนาดกลาง (นักเรียน 500 – 1,499 คน)   จำนวน  8 โรงเรียน 
- ขนาดใหญ่ (นักเรียน 1,500 – 2,499 คน)  จำนวน  6 โรงเรียน 
- ขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 2,500 คนขึ้นไป)  จำนวน  2 โรงเรียน 

 ห้องเรียน      จำนวน 828 หอ้งเรียน 

 นักเรียน       จำนวน 26,759 คน 
 -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 15,779 คน 
          -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จำนวน 10,966 คน 
 - ระดับปวช.                      จำนวน     14  คน 

 นักเรียนพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติ  *   จำนวน 309  คน 

 นักเรียนด้อยโอกาสเรียนร่วมกับเด็กปกติ   *  จำนวน 3,579 คน 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน 1,578 คน  
         - ผู้บรหิาร                       จำนวน     83  คน 

    - ครูผูส้อน                      จำนวน 1,466  คน 
    - ศึกษานิเทศก์                 จำนวน       4  คน 

     - บุคลากรทางการศึกษา      จำนวน     25  คน  

 พนักงานราชการ      จำนวน 65 คน 

 ลูกจ้างประจำ      จำนวน 40 คน 

 ครูอัตราจ้าง      จำนวน 44 คน 

 กลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 6 กลุม่ / 1 หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 
 
 
 
 
 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ขอ้มลูพืน้ฐาน 
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 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ตระหนักถึงความจำเป็นในการมุ่งพัฒนานักเรียน
ทุกคนในทุกมิติอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้นักเรียนบรรลุถึงศักยภาพสูงสุดของตน มีความรู้และทักษะการอ่าน
เขียนและคิดคำนวณที่เข้มแข็งเป็นพ้ืนฐานสำคัญในการเรียนรู้และการดำรงชีวิตในอนาคต ซึ่งสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 

 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
    1) รับมอบโล่รางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) สาระภาษาไทย 
สูงกว่าค่ าเฉลี่ ยระดับประเทศ  ปีการศึกษา 2560 ใน วันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี  2561 จำนวน  2  
รางวัล ได้แก่  

   1.1 รางวัลผล O - NET ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ อันดับที่ 4 
 1.2 รางวัลผล O - NET ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศอันดับ ที่ 4 
    2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ระดับชาติ ดังต่อไปน้ี 
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ในปีการศึกษา 2560 ของ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวิชาหลัก 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ อังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเฉพาะช้ัน ม. 6)  
มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศ รายละเอียดดังน้ี 
  - วิชาภาษาไทย ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนทุกระดับช้ันค่าเฉลี่ย สูงกว่าระดับ สพฐ. และ 
ระดับประเทศ โดยช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละ 59.22 ส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี 
คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 53.44 
  - วิชาคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนทุกระดับช้ันค่าเฉลี่ย สูงกว่าระดับ สพฐ. และ 
ระดับประเทศ โดยช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละ 31.76  ส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี 
คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 27.19 
  - วิชาวิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนทุกระดับช้ันค่าเฉลี่ย สูงกว่าระดับ สพฐ. และ 
ระดับประเทศ โดยช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละ 35.15  ส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี 
คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 30.70 
             - วิชาภาษาอังกฤษ ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนทุกระดับช้ันค่าเฉลี่ย สูงกว่าระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศ โดยช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 มคี่าเฉล่ียรวม ร้อยละ 33.76  ส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที ่6 มคีะแนน 
เฉลีย่ ร้อยละ 32.09 
  - วิชาสังคมศึกษา ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนทุกระดับช้ันค่าเฉลี่ย สูงกว่าระดับ สพฐ. และ 
ระดับประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 38.26 

ผลการดำเนนิงาน 
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 2.1 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย O - NET ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศกึษา 2560 
                  เปรียบเทยีบระดับเขต ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา ระดับเขตพืน้ที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ

ภาษาไทย 59.22 48.77 48.29
ภาษาอังกฤษ 33.76 30.14 30.45
คณิตศาสตร ์ 31.76 26.55 26.30
วิทยาศาสตร ์ 35.15 32.47 32.28

 

 จากตารางที ่2.1  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียในระดับมะยมศึกษาปีที ่3 ผลการสอบ O - NET  
ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 14 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศท้ัง 4  กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้ดังแผนภาพข้างล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

(ร้อยละ) 
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2.2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย O - NET ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
      ปีการศึกษา 2559 – 2560 
 

 จากตารางที่ 2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ผลการสอบ O - NET  
ปีการศึกษา 2559 และ 2560  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  สูงกว่าค่าเฉล่ียปีการศึกษา  
2560 ในกลุ่มสาระภาษาไทยดังแผนภาพข้างล่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา ปี 2559 ปี 2560 ผลต่าง

ภาษาไทย 50.38 52.99 2.61 

ภาษาอังกฤษ 36.10 33.76 -2.34 

คณิตศาสตร ์ 34.38 31.76 -2.62 

วิทยาศาสตร ์ 37.77 35.15 -2.62 

(ร้อยละ) 
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 2.3 ตารางแสดงคะแนนเฉล่ีย O - NET ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
เปรียบเทียบระดับเขต ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 

 

 

 จากตารางที่ 2.3  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียในระดับมะยมศึกษาปีที่ 6 ผลการสอบ  
O – NETปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศทั้ง  
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังแผนภาพข้างล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา ระดับเขตพืน้ที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ

ภาษาไทย 53.44 50.07 49.35

สังคมศึกษา 36.37 34.96 34.70

ภาษาอังกฤษ 32.09 27.91 28.31

คณิตศาสตร์ 27.19 24.64 24.53

วิทยาศาสตร์ 30.70 29.48 29.37

ร้อยละ 
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2.4 ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O – NET  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 ระดับเขตพ้ืนที ่

การศกึษา ปีการศึกษา 2559– 2560 
 

 

 จากตารางที ่2.4 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียในระดับมัยมศกึษาปีที ่6  ผลการสอบ O - NET  
ปีการศึกษา 2559 และ 2560  ระดับเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา เขต 14  สูงกว่าค่าเฉล่ียปีการศึกษา  
2559 ในกลุม่สาระภาษาอังกฤษ ดังแผนภาพขา้งล่าง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา ปี 2559 ปี 2560 ผลต่าง

ภาษาไทย 56.36 53.44 2.92

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 38.26 36.37 -1.89

ภาษาอังกฤษ 30.92 32.09 1.17

คณิตศาสตร ์ 27.49 27.19 -0.3

วิทยาศาสตร ์ 32.63 30.70 -1.93

(ร้อยละ) 
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 ด้านโอกาสทางการศึกษา 

 

 1) ตารางแสดงข้อมูลนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 2561 
 
 

  

 จากตารางแสดงจำนวนสัญชาตินักเรียน แยกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 2561 พบว่า นักเรียนในสังกัดมี
สัญชาติไทยมากที่สุด จำนวน 26,607 คน คิดเป็นร้อยละ 99.21 %  ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด รองลงมาคือ
สัญชาติพม่า จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 0.53% และสัญชาติกัมพูชา จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 0.05% 
ตามลำดับ 
 
 
 
 
 

สัญชาติ รวม ม.ต้น รวม ม.ปลาย รวมทั้งหมด ร้อยละ

ไทย 15,423 11,184 26,607 99.21

กัมพูชา 10 4 14 0.05

เกาหลใีต้ 3 10 13 0.05

จีน 2 0 2 0.01

ญี่ปุ่น 0 3 3 0.01

เนปาล 0 3 3 0.01

พม่า 115 28 143 0.53

ฟิลิปปิน 2 2 4 0.01

อินเดีย 2 1 3 0.01

ลาว 1 1 2 0.01

ไม่ปรากฏสัญชาติ 11 3 14 0.05

อ่ืนๆ 9 1 10 0.04

นักเรียนทั้งหมด 15,578 11,240 26,818 100

ตารางแสดงข้อมูลนักเรียนจำแนกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 2561 
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 2) จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 

รายการ จำนวน (คน) ร้อยละ

นักเรียนจบทั้งหมด 4,892 100 

ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 2,975 68.56

ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนอ่ืน ในจังหวัดเดิม 315 7.26 

ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนอ่ืน ในต่างจังหวัด 115 2.65 

ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนอ่ืน ใน กทม. 53 1.22 

สถาบนัอาชีวศึกษาของรัฐบาล 522 12.03

สถาบนัอาชีวศึกษาของเอกชน 20 0.46 

ศึกษาต่อสถาบันอ่ืนๆ 331 7.63 

ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอ่ืนๆ 6 0.14 

ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม 1 0.02 

ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม 1 0.02 

ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 1 0.02 
 

 จากตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 พบว่า นักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนใหญ่จบการศึกษาแล้วศึกษาต่อโรงเรียนเดิม คิดเป็นร้อยละ 68.56  รองลงมาศึกษา
โรงเรียนอาชีวศึกษาของรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 12.03 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 
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3) จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 

 

 จากตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 พบว่า นักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนใหญ่จบการศึกษาแล้วศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 68  รองลงมา
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 13.91 และศึกษาต่อสถาบันอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 13.82 
ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
นักเรียนจบทั้งหมด 3,300 100 
มหาวิทยาลัยของรัฐ 2,244 68 

มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 459 13.91 
มหาวิทยาลัยของเอกชน 67 2.03 

สถาบนัอาชีวศึกษาของรัฐบาล 42 1.27 
สถาบนัอาชีวศึกษาของเอกชน 2 0.06 

สถาบนัพยาบาล 5 0.15 
สถาบนัทหาร 2 0.06 
สถาบนัอ่ืนๆ 456 13.82 
ค้าขาย ธุรกิจ 6 0.18 
งานบริการ 1 0.03 
รับจ้างทั่วไป 16 0.48 

จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
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นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
  ตามคำแถลงนโยบายของคระรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี 
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2557มีเน้ือหาโดยสรุปว่า  การเข้าบริหารราชการ
แผ่นดินในครั้งน้ี แม้จะเป็นการใช้อำนาจและทำหน้าที่ตามกฎหมายดังที่รัฐบาลก่อน ๆ เคบปฎิบัติมา แต่ก็มี
เง่ือนไขและเง่ือนเวลาบางประการ อันทำให้รัฐบาลน้ีแตกต่างจากรัฐบาลอ่ืน ๆ อยู่บ้าง ในด้านเง่ือนไข 
รัฐบาลน้ีเข้ามาสืบทอดงานและสานต่อภารกิจจากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เคยกำหนด
แนวทางการแก้ปัญหาของประเทศไว้ก่อนแล้วเป็น 3 ระยะ ต้ังแต่เมื่อเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง
ประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557โดยระยะแรก  ได้มุ่งเน้นระงับยับย้ังความแตกแยก ยุติการใช้กำลัง
และอาวุธสงครามก่อความรุนแรง แก้ไขผลกระทบจากการที่รัฐบาลและรัฐสภาก่อนหน้าน้ัอยุ่ในสภาพที่ไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกตินานกว่า 6 เดือนตลอดจนได้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของ
ประชาชน และมุ่งนำความสงบสุข ความสงบ กลับคืนสู่ประเทศ จากน้ันเพียง 2 เดือน ก็เข้าสู่ ระยะที่สอง 
ด้วยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว การจัดต้ังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) การเสนอร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และการจัดต้ังคณะรัฐมนตรีชุดน้ี หลังจากน้ัน คสช. 
จะลดบทบาทและภารกิจเป็นที่ปรึกษาและทำงานร่วมกับคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาหรือแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับความสงบเรียบร้อยหรือความม่ันคงของชาติ ส่วนที่จะตามมาในเร็ววันคือ การจัดต้ังสภาปฏิรูป
แห่งชาติ และคณะธรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพ่ือออกแบบวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมอันมั่นคงให้แก่ประเทศ 
  ก่อนที่จะส่งผ่านไปสู่ ระยะที่สาม คือ การกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร และการจัดการ
เลือกต้ังทั่วไป เง่ือนไขดังกล่าวถือเป็นพันธกิจที่รัฐบาลจะยังคงยึดมั่นและดำเนินการต่อไปโดยที่มาตรา 19 
ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้กำหนด หน้าที่ของรัฐบาลไว้ 3 ประการเป็นครั้งแรก คือ  
1) บริหารราชการแผ่นดิน 2) การดำเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ 3) การส่งเสริมความสามัคคีและ
ความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ รัฐบาลจึงขอกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับหน้าที่ทั้ง 3 ประการ
ดังกล่าวด้วยในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลมีนโยบาย 11 ด้าน โดยได้นำยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มา
เป็นหลักสำคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมควรแก่ฐานะ ความมีเหตุผล 
และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิดใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แนวทางของ คสช.  

ส่วนที่ 2

ทิศทางการพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน
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และความต้องการของประชาชน เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย ซึ่งนโยบายทุกด้านต้องการสร้างความ
เข้มแข็งแก่องค์กรการปกครองทุกระดับ ต้ังแต่ทั้องถิ่นถึงประเทศ ต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
ย่ังยืนและต้องการให้ประชาชนเกิดความชัดเจน รู้ล่วงหน้าว่าประเทศจะก้าวทางไหน เพ่ือเตรียมตัวได้
ถูกต้อง 

 นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ  

1) การปกป้องเชิดชูสภาบันพระมหากษัตริย์  

2) การรักษาความม่ันคงของประเทศ  

3) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  

4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

5) การยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  

6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

7) การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  

 8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ 
    พัฒนา และนวัตกรรม  

9) การรักษาความั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ 
    การใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน  

       10) การส่งเสริมการบรหิารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม 
                         การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

                   11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

นโยบายการศกึษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 

  รัฐบาลจะนำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และ
ความเป็นไทย มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังน้ี 

  1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบ 
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สมารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม  
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพืนที่ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนา
กำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
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 2. ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน
เพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหน่ึง 
 3. ให้องค์กรภาคประชน ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาส
ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมใสการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอำนาจการ
บริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและ
ความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารหถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
 4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้ อ่ืน การมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เก่ียวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
 5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เช่ือมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
 6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือ
เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 7. ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างย่ังยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความต้องการ 
 8. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้ สร้งความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ 
และความเป็นไทยนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดับนานาชาติ ตลอดจนเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
 9. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล 
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมโลก 
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 10. ปลูปฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธารณะ
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

 ทั้งน้ี เมื่อการแถลงนโยบายสิ้นสุดลงแล้ว รัฐบาลจะมอบหมายให้ทุกส่วนราชการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว โดยจำกัดกรอบเวลา 1 ปี ตามปีงบประมาณ และระยะเวลาของรัฐบาล โดยมี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ติดตามและรายงานผลการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรีและ สนช. ต่อไป 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นำไปสู่การพัมนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการ
บรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ใน
ระบบเศรษฐกิจ 

  กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี

1. ยุทธศาสตรด้์านความม่ันคงประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 

  1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาทีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 
  3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคง
 ของชาติ 
  4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
  5) การพัฒนากลไกลการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตรด้์านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
 1) การเกษตรสร้างมูลค่า 

   2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
   3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
   4) โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 

3. ยุทธศาสตรด้์านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
 2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 3) ปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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 4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 5) การเสริมสรา้งให้คนไทยมสีุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
 6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 7) การเสริมสรา้งศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

4. ยุทธศาสตรด้์านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 1) การลดความเหลื่อมล้ำ สรา้งความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
 3) การเสริมสรา้งพลังทางสังคม 
 4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 

5. ยุทธศาสตรด้์านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 1) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
   2) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

 3) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
 4) พัฒนาพ้ืนทีเ่มือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่ 
เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
 5) พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลงังาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

6. ยุทธศาสตรด้์านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และใหบ้ริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส 
 2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการ 
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทกุพ้ืนที ่
 3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาประเทศ 
 4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
 5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง  
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
 6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 7) กฎหมายมคีวามสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
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 8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ส่วนที่ 3  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2560 -2564) ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) สู่การปฏิบัติอย่งเป็นรูปธรรม ดังน้ี 
ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชฐาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2580 ซึ่งกำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การพัฒนาที่กำหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปี ต่อจากน้ีไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนา
ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศท่ีบ่งช้ีถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและ
ความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยเวลา 5 ปีแรกของ
ยุทธศาสตร์ระยะ20 ปี ทั้งน้ีโดยได้คำนึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างต่อเน่ืองภายใต้แผนพัฒนาฯ 
ฉบับต่อๆ ไป ดังน้ัน การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงกำหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังน้ี 

1. วัตถุประสงค์  

1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี มี 
จิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภายะและสุขภาพที่ ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง 
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร 
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ  ผู้ ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ  รวมทั้ งชุมชนมีความ 
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความย่ังยืน สร้างความเข้มแข็งของ 
ฐานการผลิตและบ ริหารเดิมและขยายฐานใหม่ดดยการใช้น วัตกรรมที่ เข้มข้นมากขึ้ น  สร้าง 
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้งความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต 
ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณา 
การของภาคีการพัฒนา 
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1.6 เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมภิาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา 
ยกระดับฐานการผลิตและบรกิารเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
1.7 เพ่ือผลกัดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโนง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทัง้ในระดับ 
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยม ี
บทบาทนำและสร้งสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือ 
ต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
 

2. เป้าหมายรวม 

 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่12 ประกอบด้วย 

2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์  มี วินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
ที่ ดี ข อ งสั งค ม  มี ค วาม เป็ นพ ล เมื อ ง ต่ื น รู้  มี ค วาม ส าม ารถ ใน ก ารป รับ ตั ว ได้ อ ย่ างรู้ เท่ าทั น 
สถานการณ์   มีความนับผิดชอบและทำประโยชน์ ต่อส่วนรม  มีสุขภาพภายและใจท่ี ดี  มีความ 
เจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถึชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
2.2 ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  เศรษฐกิจบานรากมีความเข้มแข็ง  
ประชาชนทุ กคนมี โอกาสการเข้ าถึ งทรัพยกร  การประกอบอาชีพ  และบริการทางสั งคมที่ มี  
คุณภาพอย่างทั่ วถึ ง และเป็นธรรม  กลุ่มที่ มี รายได้ ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 
ร้อยละ 15 
2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ เศรษฐกิจฐานบริการ 
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ 
ขนาดเล็กที่ เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ 
บริการมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนใน 
การผลิตและบริการ มี ระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้ เดิมทีทมีมูลค่ าเพ่ิมสู งขึ้ น  
และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ช้ันสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมท้ัง
ก ร ะ จ าย ฐ าน ก า ร ผ ลิ ต ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร สู่ ภู มิ ภ าค เ พ่ื อ ล ด ค ว าม เห ลื่ อ ม ล้ ำ  โด ย เศ รษ ฐ กิ จ 
ไทยมี เสถียรภาพและมี อัตราการขยายตัวเฉลี่ ยร้อยละ  5  ต่อ ปี  และมี ปั จจัยส นับสนุน  อาทิ   
ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่ เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิต 
และบริการ 
2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพ่ิมพ้ืนที่ ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ 
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่ 



 
 

~ 28 ~ 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

 
 
น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี  2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของ 
ขยะมูลฝอยที่ ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพ 
อากาศในพ้ืนที่วิกฤติให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ 
เช่ือมั่นของนานาชาติ ต่ิประเทศไทย  ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ และความคิดในสังคมลดลง  
ปัญหาอาชญากรรมลดลงปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและ 
มนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิ บั ติทางธรรมชาติ   
ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเช่ือมโยงการขนส่ง  
โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนกการพัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค  และโลก และ 
อัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและอาเซียน 
สูงขึ้น 
2.6 มีระบบบริหารจัดากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ 
และมีส่วนร่วมจากประชาชน  บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่ งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ 
ดีก ว่า ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัยหาคอร์รับ ช่ันลดลง และการบริหาร 
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้นโดบอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดย 
สถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้ 
จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 
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นโยบายและจุดเนน้การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ตามกรอบการปฏิรูปการศึกษา การน้อมนำพระราช
กระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา ที่จะต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้เด็ก เยาวชน และ
ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องในเร่ืองสถาบันหลักของชาติ สร้างพ้ืนฐานชีวิต (อุปนิสัย) ที่เข้มแข็ง สร้างความรู้ 
ทักษะเพื่อให้มีอาชีพ มีงานทำ และได้นำเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการ
เสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 และยึดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่กำหนด
หลักการในส่วนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กเล็ก (ปฐมวัย)ที่สำคัญได้ยึดวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป
การศึกษา ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในประเด็นสำคัญคือ  

1) ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 หลักการ 
1. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับการศึกษาในระบบต่าง ๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. เด็ก เยาวชน ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่เข้มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย) 
3. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลีย่นแปลงของสังคมโลก 
จุดเน้นการจัดการศึกษาระดับก่อนอนุบาล ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ระดับ 
อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ดังน้ี 
1. ระดับก่อนอนุบาล  เน้นประสานหน่วยงานอ่ืน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพ 
และโภชนาการ 
2. ระดับอนุบาล  เน้นความร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครอง ในการจัดศึกษา 
ระดับอนุบาล โดยมีจุดเน้น 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความพรอ้มทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้าง 
กิจกรรมเสรมิ 

     3. ระดับประถมศึกษา/มธัยมศึกษา  ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และจัดการ 
     เรียนรูแ้บบองค์รวม  จัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น 

- เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือการสื่อสาร และใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือเรียนวิชาอ่ืน 
- เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
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- เรียนรู้ ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  การเรียนรู้จาก 
   สถานการณ์ จริง สถานการณ์ จำลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมื อ 
   ปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
- เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ 

    - ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
    - จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ 
    - พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู) 

          - จัดให้มีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
4. ระดับอาชีวศึกษา  จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และความ 

ต้องการของสังคม ทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บรกิาร และเป็นผูป้ระกอบการเอง โดยมี 
จุดเน้น 
 - จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะ 
   ด้านเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 - เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และใช้เพ่ือการประกอบอาชีพ 
 - เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ 
 - จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
      5. ระดับอุดมศึกษา  เน้นการวิจัยและค้นหาแนวทางการพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดองค์ 
ความรู้ใหมแ่ละมีการเช่ือมโยงองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ 
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมจีุดเน้น 
 - เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และมทีักษะภาษาในระดับสูง ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
   เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และเป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมโยงความรู้ทั้งในและต่างประเทศ 
 - เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ 
 - ผู้เรียนมีศักยภาพและมีองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ สามารถสร้าง 
   นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
   ของสังคมโลก 
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 การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนน้ไปสู่การปฏิบัติ 
 

  เพ่ือเกิดผลสัมฤทธ์ิในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถตอบสนองเป้าหมาย
เจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
1. ใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู้ 
2. สอดแทรกเรื่องความโปร่งใส ยุติธรรม และป้องกันการทุจริต ใหม้ีในทุกมิติ ทั้งการเรียนการสอน การ 
    นิเทศ และการบริหาร 
3. ให้องค์กรหลักนำไปกำหนดนโยบายขององค์กรสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน และขับเคลื่อนสูก่ารปฏิบัติของ 
    องค์กร 
4. เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทกุกลุ่มบุคคล ทกุระดับ ทุกประเภท สู่การลดความเหลื่อม 
   ล้ำในการรับการศึกษาที่มีคณุภาพในทุกหน่วยงาน 
5. ใหศ้ึกษาธิการจังหวัด นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดทำแผนและขบัเคลื่อนสู่การ 
    ปฏิบัติในการจัดการศึกษาในแต่ละจังหวัดให้เป็นรูปธรรม 
6. ใช้เทคโนโลยีเช่ือมโยงข้อมูล (Big Data) สำหรับเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ และเคร่ืองมือในการ 
    บริหาร 
7. ให้หน่วยงานทางการศึกษา จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเช่ือมโยง ทั้งระดับการศึกษา 
   ขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
8. ใหส้ำนักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานประสานงาน ดูแลเด็กที่มีความต้องการจำเป็น 
   พิเศษในทุกระดับ เพ่ือให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนา สามารถเรียนรู้ และพ่ึงพาตนเองได้ 
9. ใหส้ำนักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหน่วยงานหลัก และ 
    ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดูแลเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา และการศึกษาของ 
    ผู้สูงอายุ 
10. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศกึษาธิการภาค มีบทบาทและหน้าที่ตรวจราชการ  
     ติดตาม ประเมินผลทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
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นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ก. บทนำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้อง 
ดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายได้มีคำสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บ 
ค่าใช้จ่าย” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตระหนักถึงภารกิจที่สำคัญในการพัฒนา
ประชากรของชาติให้เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบ
ด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร
ยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
รัฐบาลจากยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ได้
กำหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระยะ 5ปี ด้านการศึกษาไว้ ดังน้ี 1) ให้มีการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุก
ช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เป็นการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงาน แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2579 ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการ
จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง 
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการ 
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ สังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่
ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs, 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) เช่น 
คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการ 
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กระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบ
ความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของ
คณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้กำหนด
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปล่ียนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งสำคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัย
เรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธ์ุ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่
ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 
21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกท่ีมีทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการดำเนินการ ดังน้ี 
 

ข. วิสัยทัศน ์
“สรา้งคณุภาพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนาคตที่ยังยืน” 
 

ค. พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
        ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง  
        ทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
    6. จัดการศกึษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
       และเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
   7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี    
      ดิจทิัล (Digtal Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
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ง. เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมือง
ดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ ทักษะ มีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถ
ในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen)พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุม่ชาติพันธ์ุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุม่ที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกบั ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ทีม่ี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 

 นโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสรมิศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
                 และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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กลยุทธเ์ชิงนโยบาย 
 นโยบายที่ 1ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

เป้าประสงค ์
 1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืนและสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
 4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสและการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม  
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืนและสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
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5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่

ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ ด้าน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่ 

6. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ พระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

แนวทางการดำเนนิงาน 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และ
ประเมินสถานศึกษาตามมาตรที่กำหนด 
มาตรการ 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับ 
                ความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 
 

 นโยบายที่ 2ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

เป้าประสงค ์
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มทีักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะ วิชาชีพ เป็นนัก

คิดเป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
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ตัวชี้วัด 

1. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ ที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 

2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้ เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 

แนวทางการดำเนนิการ 
1. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเคร่ืองมือวัดแวว และรวบรวมเคร่ืองมือ วัดแววจากหน่วยงาน

ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียน

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนว
ให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความ
เป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

3. ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ต้ังแต่จำนวนงบประมาณ
ในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการ
จัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ 
เป็นต้น เพ่ือกระจายอำนาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดทำแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมเพ่ิมศกัยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนาทั้งด้าน
วิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ต้ังแต่ระดับ สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา 
จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

5. กำกับ ติดตาม และใหค้วามช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทัง้รายงานผลการดำเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

 มาตรการ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตาม 
                ความสามารถ ความสนใจ มีทกัษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถใน
      การแข่งขันของประเทศ 
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 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสรมิศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 

เป้าประสงค ์
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวโน้ม

การพัฒนาของประเทศ 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ 

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ

ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ การเรียนรู้ หรือ

ผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
7. ครู มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 
 

ตัวชี้วัด 
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) 
2. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ทีม่ีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ พ้ืนฐานระดับชาติ 

(NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) 

มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี

ทักษะการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มี
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 
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5. ผู้เรียนทุกคนมทีักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มี

ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็น พหวัุฒนธรรม 
6. ผู้เรียนทุกคนมศีักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมี

ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ใหค้ำปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ 

หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
 

แนวทางการดำเนนิงาน 
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ

สติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ส่งเสริมใหค้รูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อำนวยการการเรียนรู้

ผู้ให้คำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมิน ผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร 
แนวทางการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเ้รียนระดับมัธยมศึกษา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

ผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็น
พหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การประกอบอาชีพ มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนา นวัตกรรม มี
ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่าง
ประสิทธิภาพ มีทักษะทางด้านภาษาไทย  เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน 
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 

2. จัดทำเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
และดำเนินการประเมิน รวมท้ังประสานการดำเนินงาน เพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐาน
การพัฒนานักเรียนทุกระดับช้ัน 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวาง
พ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติ
ได้ 
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4. สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
5. จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ ผู้ เรียนที่มีความรู้และทักษะด้าน

วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใน
อนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ 

6. กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
7. จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วีดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนใน

รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Texbook) ตามเน้ือหาหลักสูตรที่กำหนด 
8. พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อ

การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
9. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digitaldevice) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเข้าถึง

องค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลอย่างเหมาะสมตามวัย 
10. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย

ตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
แนวทางการผลิตครทูี่มีคุณภาพ 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตคร ู

วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา 
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมมือกับสถาบัน การผลิตครูวางแผนวิเคราะห์

หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ 
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุน ทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา ทีม่ีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู 
4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ติดตามและประเมินผล การผลิตครูอย่างเป็น

ระบบ 
แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need 

Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
2. จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เช่ือมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

(Career Path) 
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3. ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนาหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดทำ

หลักสูตร การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความ 
ขาดแคลน 

4. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 

5. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital 
Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร
ภาษาที่ 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 

6. ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการ
พัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : 
CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

7. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัด 
ประเมินผลท่ีเน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

8. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ที่มีความ
แตกต่าง (Differentiated Instruction) 

9. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

10. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

11. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

12. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และ
ระบบ Face – to – Face Traing 

13. ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษา ข้อกำหนด ด้าน
คุณภาพและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

14. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ต้ังแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจนถึง
การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังน้ี 
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- พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนา ผู้บริหาร ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 
- พัฒนาหลักสูตร เน้ือหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การ

พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน ที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 

- ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ืองผ่านระบบดิจิทัล 

- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 

- พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ 
(Coding) 

มาตรการ 
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ใหแ้ก่ผู้เรียนทุก

ระดับการจัดการศึกษา 
4. การพัฒนาคุณภาพครู และบคุลากรทางการศึกษา 

 

 นโยบายที่ 4 ด้านการสรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณุภาพ มีมาตรฐานและ 
การลดความเหลื่อมลำ้ทางการศึกษา 
 

เป้าประสงค ์
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Global Goals 

for Sustainable Development) 
2. สถานศึกษากบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในระดับ

พ้ืนที่ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
3. สถานศึกษามีคณุภาพ และมมีาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ

ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ต้ัง
ของสถานศึกษา 

5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเคร่ืองมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด 
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ

สภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ที่ต้ังของสถานศึกษาและความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ 

3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และ
พ้ืนที่ 

6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการดำเนนิการ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนการกำกับ ติดตามและ
ประเมินผล 

2. จัดทำฐานข้อมลูประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวมเช่ือมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวาง
แผนการจัดบรกิารการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

3. จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 
3.1 มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
3.2 มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.3 มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 
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3.4 มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)เป็นต้น  การกำหนดมาตรฐาน

สถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และ
ขนาดของสถานศึกษา เป็นสำคัญ 

3.5 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาด
เล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเน้น
สถานศึกษาระดับตำบล โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตาม
โครงการพิเศษ 

3.6 ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมิน 
สถานศึกษาในทุกมิติ 

3.7 ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศกึษา
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 

3.8 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เก่ียวข้องในพ้ืนที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้น
สังกัด 

3.9 ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้เด็ก
วัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

3.10 ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผน 
งบประมาณและติดตาม กำกับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมี
ความโปร่งใส 

3.11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัยสูง 

3.12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา
ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Technology) แก่ผู้เรียน 

3.13 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
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3.14 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 

สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้ เรียนทุกระดับ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรู้ของ
ตนเองนำไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตลอดชีวิต 

3.15 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนอุปกรณ์ ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล  (Digital 
Pedagogy) สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.16 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(Distance Learning Technology : DLT) 
 
 

 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
เป้าประสงค ์
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต และบริโภคที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้เรื่อง ฉลากสี

เขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 
4.0 

3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเร่ืองวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภคสู่

การลดปริมาณคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 
5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนทุก

โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียน (GREEN 
OFICE)  เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

6. สถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 225 เขต มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 

7. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพ่ือลดปริมาณขยะ จำนวน 15,000 โรงเรียน 
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม จำนวน 6,000 โรงเรียน 
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9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 225 เขต มีการทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด 
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต

และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลงฯลฯ 

2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ และมี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเร่ืองการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่าง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ในการดำเนิน
กิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carboon Footprint ในรูปแบบ QR 
CODE และ Paper less 

6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำ งานวิจัยด้านการ
สร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

7. ครูและนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมท่ีผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 

8. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น
สำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนและชุมชน 

มาตรการและแนวทางการดำเนนิการ 
1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดำเนินทาง การให้องค์ความรู้และสร้าง

จิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และ 

อ่ืน ๆ 
3. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและชุมชนคาร์บอนต่ำและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้

เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ 
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4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับ
มัธยมศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฎการณ์
ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน Carboon emission /Carboon Footprint ใน
สถานศึกษาสู่ชุมชน 

5. จัดจ้างผู้เช่ียวชาญในการจัดทำ Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 

6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค 

7. พัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการให้ความรู้ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมเรื่องการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค 

8. จัดสรรงบประมาณดำเนินการตาม Road Map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพ่ือดำเนินการต่อ
ยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเช่ือมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ สำนักงานสี
เขียว และสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 

10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต 
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์
ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะในสำนักงาน
และสถานศึกษา 

11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมต่อ
ความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมที่ดีและ
การเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลาก ที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making  การนำขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย  ลดการใช้เผา
และลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม Green 

city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน

อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  

16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาจัดค่ายเยาวชนวัย
ซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอด สู่ชุมชนนิเวศ 
ปลอดขยะปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๒,๐๐๐ ชุมชน  

17. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาจัดค่ายเยาวชนวัย
ซนลดคาร์บอนเพ่ือโลกประกวดชุมชนต้นแบบที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอด

ขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๒,๐๐๐ ชุมชน  
18. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์ และนิเทศเชิง

คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงาน และมอบรางวัล
เกียรติยศ  ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์เว็บไซด์ ผลงานเพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผล
รายงาน 
 

 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุม 

ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านการ
บริหารงานทั่วไป  

2. หน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยน ให้เป็นหน่วยงานให้มีความ
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  เป็นหน่วยงานท่ีมี
หน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล   

4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  
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5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
 

ตัวชี้วัด 
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ   
2. สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง  ได้รับการพัฒนาให้เป็น

หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล  

3. สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง นำนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ  

4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

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

6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  

7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การ
วิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  

8. สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

แนวทางการดำเนนิการ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อำนาจ และโครงสร้างการกำกับดูแลของสถานศึกษา  

หรือกลุ่มสถานศึกษา 
2.  ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่และอำนาจ องค์ประกอบ จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์  และ

วิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา  หรือ
ของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษา หรือ
กลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการ 
และข้อจำกัดของแต่ละพ้ืนที่    
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3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน

งาน ด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าว 
เป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน    

4. ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจให้
สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา    

5. จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่ม
สถานศึกษา ให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา   

6.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การ
บริหารจัดการ แบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละช้ัน เป็นต้น    

7. ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต    

8. นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการ
ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา    

9. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัด
การศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา    

10. จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเช่ียวชาญ 
ประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่     

11. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจให้อย่างเป็นอิสระ ในการบริหารและจัด
การศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา 
อาจดำเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้    

12. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือทำหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

13. ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้
เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผล 
สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

14. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบการ   
     บริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมิน คุณธรรม  
     และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของห น่วยงานภาค รัฐ  (Integrity & Transparency  
     Assessment : ITA)  
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     15. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นำนวัตกรรม และ   
          เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน  

16. ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน  (Area-based Management) 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs”  

17. ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
18. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  เช่น เครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน 
ฯลฯ  

19. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่  

20. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี

ส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  
21. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการศึกษา 
22. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  เช่น เครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน 
ฯลฯ  

23. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่  

24. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มคีวามรู้ ความเข้าใจ และมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  

25. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการศึกษา 
26. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียนและ

สถานศึกษาโดยตรง   
27. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร จัดการงบประมาณ

อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง   
28. พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ ตัวตนของผู้เรียน เพ่ือ

ลดความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูล นักเรียนรายบุคคล 
กับกระทรวงมหาดไทย   

29. พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบ
ธนาคาร 
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30. ศึกษา วิเคราะห์ นำ Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัด ทุกระดับทั้งใน

รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ 
SaaS 

31. ศึกษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ในการเช่ือมโยงข้อมูล ของนักเรียนใน
ฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ  

32. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ ด้านบริหารจัดการศึกษา
ทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เช่ือมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์ ยืนยันตัวตน
เดียวและรองรับการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ  

33. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่สามารถเช่ือมโยง และ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดย
การเช่ือมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง  สุขภาพและการพัฒนา
อาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของ
ประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  

34. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านการบริหารงาน เช่ือมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้อง กับความก้าวหน้าใน
อาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ต้ังแต่ระดับปฐมวัย 
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  นำไปสู่การพัฒนา
ฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
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 บทวเิคราะหแ์ละการขบัเคลือ่นนโยบายสูก่ารปฏบิตัขิอง  

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 14 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้ระดมความคิดเห็นถึงสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา ข้อเสนอแนะ จากผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เก่ียวข้อง โดยประชุมระดมความคิดเห็น และเก็บข้อมูลจากบทสรุป
รายงานของสถานศึกษา และข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์สภาพขององค์กร (SWOT) จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง พบว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  ดังน้ี 

SWOTanalysis 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
 
1. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู้ 
   ความสามารถ และประสบการณ์สูงอยู่เป็น 
   จำนวนมาก 
3. มีหลักสูตรที่สนองความต้องการของผู้เรียน  
   ชุมชน ท้องถิ่น 
4. มีแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยี 
   สารสนเทศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
5. ผู้เรียนมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวมอยู่ 
   ในระดับดี และมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง 
   คณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
6. มีอาคารสถานที่พร้อมในการจัดการเรียนการ 
   สอน บรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการ 
   จัดการเรียนรู้ 
7. สถานศึกษาได้รับการยอมรับ เช่ือถือ ศรทัธา 
 

1. วัสดุ อุปกรณ์ขาดประสิทธิภาพและ 
   งบประมาณไม่เพียงพอ 
2. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ 
   ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ในสถานศึกษาขาดความต่อเน่ือง 
3. ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการจัดการเรียน 
   การสอนมาก 
4. กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชา 
   ภาษาอังกฤษไม่มุ่งเน้นด้านการสื่อสารสง่ผล 
   ให้ผู้เรียนส่วนมากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่ดี 
   เท่าที่ควร 
 

 
  

ส่วนที่ 3



 
 

~ 54 ~ 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
 
1. ประชาชนผู้เก่ียวข้องและองค์กรภายนอกให ้
   ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการจดั 
   การศึกษา 
2. มีแหล่งเรียน และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สามารถ 
   ฝึก ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ 
3. นโยบายของรัฐที่ให้ความสำคัญด้านคุณธรรม  
   จริยธรรม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด  
   ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนและ 
   ท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ของจังหวัด สนับสนุน
   การพัฒนาการศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ และ 
   ภาษาที่ 2 
6. นโยบายด้านการพัฒนาครูของ สพฐ. มคีวาม 
   ชัดเจนและเปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาเต็ม 
   ศักยภาพ 
 
 

1. การปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาคทำให้ขั้นตอน
   เพ่ิมขึ้น มผีลกระทบต่อการบริหารงานบุคคล 
2. ปัญหาทางสังคมสังคมส่งผลต่อการพัฒนา 
   คณุธรรมจรยิธรรม 
3. ระยะทางระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การ    
   ศึกษากับสถานศึกษาห่างไกล 
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  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยความเห็นชอบคณะกรรมการ
บริหารจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายสหวิทยาเขต ทั้ง 4 สหวิทยาเขต และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้
ศึกษา วิเคราะห์นโยบายทางการศึกษา สภาพการจัดการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกัน
หนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นโยบายเฉพาะ จุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายและบริบทของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
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        “ภายในป ี2565 มุ่งพฒันาใหน้กัเรยีนเปน็คนด ีคนเกง่ มคีณุภาพ พรอ้มสำหรบัวถิชีวีติในศตวรรษที ่
21 บนพืน้ฐานหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

   
 

  1. ส่งเสริม สนับสนุนการปลกูฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะตามหลักสูตร มีวินัย 
ซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ รักและยึดในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี และมีความพอเพียง 
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน (พหุปัญญา) 

  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มสีมรรถนะตามหลักสูตรและคณุลักษณะ ใน
ศตวรรษที่ 21 

  4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 

  5. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

 

  “จิตบรกิาร  งานเป็นเลศิ” 
  Service Mind & Work Escellence 

   
 

  1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะตามหลักสูตร มีวินัย ซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ รักและยึดมั่น
ในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเป็น
พลเมือง พลโลกที่ดี และมีความพอเพียง 

  

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านยิม

เป้าประสงค์
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  2. ผู้เรียนมีความสามารถ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีความสามารถในการแข่งขัน 
มีการเรียนรู้แบบบูรการสู่พหุปัญญา  

  3. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21 

  4. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ 

  5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับเป็นครูมืออาชีพยุคใหม่ 

  6. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

  1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศ 

  2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน 
  4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 

  

 

 

  

  1. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O - NET เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 
  2. ปลูกฝังวินัย คุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ส่งเสริมทักษะ ความสามารถ คววามถนัด เต็มตามศักยภาพ สู่ความเป็นเลิศ 
 

จุดเนน้

ด้านผูเ้รยีน

กลยุทธ์
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  1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย PLC, TEPE 
ONLINE,ICT 
  2. ส่งเสริมความเข้มแข็ง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3. ส่งเสริมความก้าวหน้า และพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  4. ส่งเสริมขวัญ กำลังใจ และยกย่อง เชิดชูเกียรติ 

 

  

 1. บริหารจัดการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตและเครือข่ายส่งเสริม 
               ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด เป็นฐาน 
 2. ส่งเสริม พัฒนาระบบเทคโนโลยี และข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารการศึกษา 
 3. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 4. พัฒนามาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 5. ส่งเสริม พัฒนา การจัดสภาพแวดล้อมสถานศึกษา “น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน” 
 6. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ SCQA, OBECQA, TQA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านครแูละบคุลากรทางการศกึษา

ด้านการบรหิารจดัการ
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กรอบแผนงาน/งบประมาณ และโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  กำหนดกรอบแนวทางและวิธีการ
ดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือส่งมอบผลผลิตการ
ให้บริการการศึกษาที่เช่ือมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย จุดเน้น ดังน้ี 

โครงการ นโยบาย/ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด 

- โครงการบูรณาการนิเทศ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

- น โยบ าย ที่  2  ด้ าน ก ารจั ด
การศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จำนวนผู้ เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่
สอดคล้องกับทั กษะที่ จ ำเป็น ใน
ศตวรรษที่ 21 

2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการ
ประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้
เรื่องการอ่าน  (Reading Literacy) 
ด้ า น ก า ร รู้ เ รื่ อ ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  
(Mathematical Literacy) และด้าน
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน 
PISA 

3. ร้อยละของผู้ เรียนที่มีศักยภาพ
ได้รับโอกาสเข้าสู่ เวทีการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ 

 

ส่วนที่ 4
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โครงการ นโยบาย/ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด 

- โค ร งก าร บู รณ าก าร
นิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน 

- นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ 

 

 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 
5 0  ใน แ ต่ ล ะ วิช า เพ่ิ ม ขึ้ น จ าก ปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

- โครงการสร้างความ รู้ 
ความเข้าใจ สนับสนุนการ
เตรียมความพร้อมและ
ซั ก ซ้ อ ม ก า ร ป ร ะ เมิ น 
(Mock Assessm ent) 
สถานศึกษาในสังกัด เพ่ือ
พ ร้อม รับ การป ระ เมิ น
คุณภาพภายนอก รอบสี่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

- นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 

 

 
- นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ 

 

1. จำนวนผู้ เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่
สอดคล้องกับทั กษะที่ จ ำเป็น ใน
ศตวรรษที่ 21 

3. ร้อยละของผู้ เรียนที่มีศักยภาพ
ได้รับโอกาสเข้าสู่ เวทีการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ 

4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
6 มีทักษะการเรียนรู้ที่ เช่ือมโยงสู่
อาชีพและการมีงานทำ ตามความ
ถนัด และความต้องการของตนเอง มี
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
และนำไปสู่การปฏิบัติได้ 

5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานใน
การดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม 
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โครงการ นโยบาย/ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด 

- โครงการสร้างความ รู้ 
ความเข้าใจ สนับสนุนการ
เตรียมความพร้อมและ
ซั ก ซ้ อ ม ก า ร ป ร ะ เมิ น 
(Mock Assessm ent) 
สถานศึกษาในสังกัด เพ่ือ
พ ร้อม รับ การป ระ เมิ น
คุณภาพภายนอก รอบสี่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

- นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ 

 

6. ผู้ เรียนทุกคนมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะท่ีดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

- โ ค ร ง ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
โดยใช้สหวิทยาเขตเป็น
ฐาน 

- นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จำนวนผู้ เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่
สอดคล้องกับทั กษะที่ จ ำเป็น ใน
ศตวรรษที่ 21 

2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการ
ประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้
เรื่องการอ่าน  (Reading Literacy) 
ด้ า น ก า ร รู้ เ รื่ อ ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  
(Mathematical Literacy) และด้าน
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน 
PISA 

3. ร้อยละของผู้ เรียนที่มีศักยภาพ
ได้รับโอกาสเข้าสู่ เวทีการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ 
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โครงการ นโยบาย/ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด 

- โ ค ร ง ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
โดยใช้สหวิทยาเขตเป็น
ฐาน 

- นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 
5 0  ใน แ ต่ ล ะ วิช า เพ่ิ ม ขึ้ น จ าก ปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

- โครงการรักษ์ภาษาไทย 
เ น่ื อ ง ใ น สั ป ด า ห์ วั น
ภ าษ าไท ยแ ห่ งชา ติ  ปี  
2563 

- นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 
5 0  ใน แ ต่ ล ะ วิช า เพ่ิ ม ขึ้ น จ าก ปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

- โค ร งก ารจั ด ป ระ ชุ ม
ปฏิบัติการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของแบบายงานผู้สำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ปพ.3) 

- นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา  

6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงาน
ใ น สั ง กั ด มี ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล
สารสน เทศ วิชาการ  ผู้ เรี ยน  ครู  
บุคลากรทางการศึกษา สหถานศึกษา 
หน่วยงานในสังกัด 

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูล
สารสน เทศที่ ส ามารถ ใช้ ในการ
วางแผน การจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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สรุปแผนงาน / โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ  
ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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 แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นเงินงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 1,039,180 บาท 

(หนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

ที่ โครงการ เงินงบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการบูรณาการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 208,480.-  

2 โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ สนับสนุนการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการ
ประเมิน (Mock Assessment) สถานศึกษาในสังกัด เพื่อพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

96,700.-  

3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน 294,000.-  

4 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563 80,000.-  

 

5 

 

โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่ 300,000.-

รอจัดสรรเพิ่มอีก 50,000 บาท จาก
งบบริหารเขตรอบต่อไป หรืองบ
เหลือจ่ายครั้งที่ 1 

6 โครงการจัดประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของแบบายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) 

60,000.-  
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แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตอบสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ที่ โครงการ นโยบาย สพฐ. ปี2563 

1 โครงการบูรณาการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

- ตัวชี้วัดที่ 1 สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัด
การศึกษาอย่างเป็นอิสระ 

- ตัวชี้วัดที่ 2 สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงาน
ส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยึดหยุ่น 
คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตามเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกตำบล 

2 โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ สนับสนุนการเตรียมความ
พร้อมและซักซอ้มการประเมิน (Mock Assessment) 
สถานศึกษาในสังกัด เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

- ตัวชี้วัดที่ 1 สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัด
การศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
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ที่ โครงการ นโยบาย สพฐ. ปี2563 

3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ 

สหวิทยาเขตเป็นฐาน 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

- ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

- ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

- ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่
อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง 
มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

- ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้ อื่นได้ ภายใต้สังคมที่ เป็น พหุ
วัฒนธรรม 
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ที่ โครงการ นโยบาย สพฐ. ปี2563 

  - ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนทุกคนมีศกัยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง
ให้มีสขุภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ 

4 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 
ปี 2563 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

- ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

- ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

5 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่70 ปีการศึกษา 
2563 ระดับเขตพื้นที่ 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

- ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

- ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่
อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง  
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ที่ โครงการ นโยบาย สพฐ. ปี2563 

  - มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

- ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้ อื่นได้ ภายใต้สังคมที่ เป็น พหุ
วัฒนธรรม 

6 โครงการจัดประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความ
ถูกต้องของแบบายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัมนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

- ตัวชี้วัดที่ 6 สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบ
ฐานข้อมูลสาสนเทศทางวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

- ตัวชี้วัดที่ 7 สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรยีนรายบุคคลทีส่ามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมลูต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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งาน/โครงการ   บูรณาการการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นายยุทธนา อินทรคุ้ม / นายถาวร เวชจันทร์    
กลุ่ม/หน่วยทีร่ับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  – กันยายน2563 
งบประมาณทัง้สิ้น  208,480.- (สองแสนแปดพันสี่ร้อยแปดสบิบาทถ้วน)   
......................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยให้มีมี
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนความพื้นฐานความเป็นไทย เน้นการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มี
ทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชาชีพช้ันสูง 
เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ดำรงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

 ดังน้ัน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการการนิเทศ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้
สภาพแวดล้อมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เอ้ืออำนวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิตมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีคุณธรรมนำ
ความรู้ รักความเป็นไทย และมีความสามารถก้าวไกลในระดับสากลและตามจุดเน้นด้านผู้เรียน ด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และด้านการบริหารจัดการ 
 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือนิเทศการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    มัธยมศึกษา เขต 14 
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 2. เพ่ือนิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือโรงเรียนให้สามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพตาม 
    นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการให้กับโรงเรียนทุกโรง ในสังกัด 
3. เป้าหมาย 
 - เชิงปริมาณ 
   1.นิเทศติดตามโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จำนวน 27      
                โรงเรียน จำนวน 3 ครั้ง 
   2. ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/     
                งานนโยบาย และครูผู้สอน จำนวน 27 โรงเรียน 
 - เชิงคุณภาพ 
   1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้รับการ      
                นิเทศติดตามเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
   2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 สามารถจัด  
                การศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

4. กิจกรรมและปฏิทินการดำเนนิงาน  
   กิจกรรมที ่1การนิเทศติดตามการบูรณาการการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ครั้งที่ 1 (ก.ค 2563)  

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กรกฎาคม 2563/ สพม.14 กลุ่มนิเทศฯ สพม.14
2 จัดทำเคร่ืองมือการนิเทศ กรกฎาคม2563/ สพม.14 กลุ่มนิเทศฯ สพม.14
3 นิเทศ ติดตามโรงเรียน กรกฎาคม 2563/ โรงเรียน กลุ่มนิเทศฯ สพม.14
4 สรุป/รายงานผล กรกฎาคม2563/ สพม.14 กลุ่มนิเทศฯ สพม.14

 

   กิจกรรมที ่2การนิเทศติดตามการบูรณาการการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ครั้งที่ 2 (ก.ย.2563)  
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กันยายน2563/ สพม.14 กลุ่มนิเทศฯ สพม.14
2 จัดทำเคร่ืองมือการนิเทศ กันยายน2563/ สพม.14 กลุ่มนิเทศฯ สพม.14
3 นิเทศ ติดตามโรงเรียน กันยายน2563/ โรงเรียน กลุ่มนิเทศฯ สพม.14
4 สรุป/รายงานผล กันยายน 2563/ สพม.14 กลุ่มนิเทศฯ สพม.14
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  กิจกรรมที่ 3การประชุมสรุปผลการบูรณาการการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(ก.ย2563)  

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 แจ้งคณะกรรมการนิเทศฯ กันยายน2563/ สพม.14 กลุ่มนิเทศฯ สพม.14
2 จัดทำเคร่ืองมือการนิเทศ กันยายน2563/ สพม.14 กลุ่มนิเทศฯ สพม.14
3 ประชุมสรุปผลการนิเทศ กันยายน2563/ โรงเรียน กลุ่มนิเทศฯ สพม.14
4 จัดทำเอกสาร กันยายน2563/ สพม.14 กลุ่มนิเทศฯ สพม.14

 

 5. งบประมาณรวมทั้งสิน้ 208,480บาท (สองแสนแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  
     รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
กิจกรรมที่ 1 การนิเทศติดตามการบูรณาการการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ครั้งที่ 1/2563 (ก.ค. 2563) 
1.1 การประชุมกรรมการบูรณาการการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ครั้งที่1/2563(ก.ค.2563) 

 

ที่ 
 

รายละเอียดคา่ใช้จ่าย งบประมาณ
ทั้งสิน้ 

จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

1 ค่าอาหารกลางวันจำนวน 28 คน คนละ 120 
บาท จำนวน 1 มื้อ (28x120x1) 

3,360.- 3,360.- -

2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจำนวน 28 คน 
คนละ 35 บาท จำนวน 2 มือ้ (28x35x2) 

1,960.- - 1,960.- -

3 ค่าที่พักจำนวน 2 ห้องๆละ 1,000.-บาท 2,000.- - 2,000.- -
 รวมงบประมาณทั้งสิน้ 7,320.- - 7,320.- -
 

 1.2 การนิเทศติดตามการบูรณาการการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานคร้ังที่1/2563 (ก.ค.2563) 
 

ที่ 
 

รายละเอียดคา่ใช้จ่าย งบประมาณ
จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 ค่าเบ้ียเลี้ยงจำนวน 13 คน ๆ ละ 240 บาทต่อ

วัน จำนวน 13 วัน(13x240x13) 
40,560.- - 40,560.- -

2 ค่าพาหนะ 10,000.- - 10,000.- -

3 ค่าที่พักจำนวน 8 ห้องๆละ 1,000.- 8,000.- - 8,000.- - 
 รวมงบประมาณทั้งสิน้ 58,560.- - 58,560.- -
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กิจกรรมที่ 2 การนิเทศติดตามการบูรณาการการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานคร้ังที่ 2/2563(ก.ย. 2563) 
2.1 การประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามเพ่ือยกระดับคุณภาพ ครั้งที่2/2563 (ก.ย.2563) 

 

ที่ 
 

รายละเอียดคา่ใช้จ่าย 
 

งบประมาณ
ทั้งสิน้ 

จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

1 ค่าอาหารกลางวันจำนวน 28 คน ๆ ละ 120 
บาท จำนวน 1 มื้อ (28x120x1) 

3,360.- 3,360.-

2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจำนวน 28 คน 
คนละ 35 บาท จำนวน 2 มือ้(28x35x2) 

1,960.- - 1,960.- -

3 ค่าที่พักจำนวน 2 ห้องๆละ 1,000.- 2,000.- - 2,000.- -
 รวมงบประมาณทั้งสิน้ 7,320.- - 7,320.- -

2.2 การนิเทศติดตามเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ครั้งที่2/2563 (ก.ย.2563) 
 

ที่ 
 

รายละเอียดคา่ใช้จ่าย 
 

งบประมาณ 
ทั้งสิน้ 

จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

1 ค่าเบ้ียเลี้ยง
จำนวน 28 คน 28x240x4 วัน 

26,880.- - 26,880.- -

2 ค่าพาหนะ 20,000.- - 20,000.- -
3 ค่าที่พัก 

จำนวน 2 ห้องๆละ 1,000.- 
10,000.- - 10,000.- - 

 รวมงบประมาณทั้งสิน้ 56,880.- - 56,880.- -
 

กิจกรรมที ่3 การประชุมสรุปผลการนิเทศติดตามการบูรณาการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(กันยายน 2563) 
 

ที่ 
 

รายละเอียดคา่ใช้จ่าย งบประมาณ 
ทั้งสิน้ 

จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

1 ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 28 คน 28x300x3 

25,200.- - 25,200.- -

2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จำนวน 28x50x4 

5,600.- - 5,600.- -

3 ค่าที่พักจำนวน 22 คน 22x600x2 26,400.- - 26,400.- -
4 ค่าพาหนะ 11,200.- - 11,200.- -
5 ค่าเอกสาร/วัสดุ 10,000.- - - 10,000.- 

 รวมงบประมาณทั้งสิน้ 78,400.- - 68,400.- 10,000.-
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6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด เครื่องมือทีใ่ช้
เชิงปริมาณ 

- โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
จำนวน 27 โรงเรียน 

 

แบบนิเทศติดตามฯ 

เชิงคุณภาพ 

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14ได้รับการนิเทศติดตามเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

แบบนิเทศติดตามฯ 

 

7. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. ผู้บริหาร ครู โรงเรียน ได้รับความรู้ ความเข้าใจและได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับ     
              ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2. สหวิทยาเขตและศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้มีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนา    
              คุณภาพการศึกษา 
 3. โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14จำนวน 27   
              โรงเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้น  
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แผนงานโครงการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ สนับสนุนการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการ

ประเมิน(Mock Assessment) สถานศึกษาในสังกัดเพ่ือพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2563   

แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ     ต่อเน่ือง 
กลุ่ม/หน่วยทีร่ับผิดชอบ     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายศราวุธ เตียวสร้างตระกูลและคณะศึกษานิเทศก์  
ระยะเวลาดำเนินการ     มกราคม - กันยายน 2563  
งบประมาณทัง้สิ้น     96,700 บาท (เก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
......................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

             กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
กำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบ
การบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนา และสร้างความเช่ือมั่นให้แก่หน่วยมี
ส่วนเก่ียวข้องและสาธารณชน ว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา  
    ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่เก่ียวข้องกับการดำเนินการปฏิรูป
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของสถานศึกษาทุกระดับ ก่อนจะ
ดำเนินการประเมินคุณภาพต่อไป โดยให้มีการปรับปรุงมาตรฐานและตัวช้ีวัดให้น้อยลง กระชับ สะท้อนถึง
คุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบประเมินเพ่ือลดภาระ
การจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดทำเอกสารที่ใช้ในการประเมิน ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมาย
เพ่ือการพัฒนาบนพ้ืนฐานบริบทของสถานศึกษา   
    การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาโดยมี
ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้น สามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานต้นสังกัดจึงมีหน้าที่กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำสถานศึกษา   ติดตามผลการ
ดำเนินงาน ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเพ่ือให้ 
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การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา จึงดำเนินการเพ่ือสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมิน 
(Mock Assessment) สถานศึกษาในสังกัดเพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปี
งบประมาณ 2563 
 

2. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการประชุมมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการดำเนินงานประกันคุณภาพ  
                การศึกษา 
            2.  เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติในกระบวนการงานประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานและทิศทาง   
     เดียวกัน 
 3. เพ่ือสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมิน  (Mock Assessment)    
                 สถานศึกษาในสังกัดเพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ   
     2563 จำนวน 20 โรงเรียน   
 

3. เป้าหมาย 
 - เชิงปริมาณ 
 - สถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ประจำปีงบประมาณ 2563   
   จำนวน 20 โรงเรียน ได้รับการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมิน 
   (Mock Assessment)  
 - ผู้บริหารจำนวน 1 คน และครูผู้รับผิดชอบงานประกัน จำนวน 2 คน ทัง้ 27 โรงเรียน   
   รวมทั้งสิ้น 81 คน 
 - เชิงคณุภาพ   
 - ผู้เข้ารับการประชุมมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการดำเนินงานประกันคุณภาพ  
   การศึกษา 
                    -  สถานศึกษาในสังกัดสร้างแนวปฏิบัติในกระบวนการงานประกันคุณภาพการศึกษาที่มี  
   มาตรฐานและทิศทางเดียวกัน 
 - สถานศึกษาในสังกัดที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ประจำปีงบประมาณ 
   2563 จำนวน 20 โรง มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับ ดี  
                       ขึ้นไป    
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4.  กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1 
2 
 
 
 
3 

ประชุมเตรียมความพร้อม 
จัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สนับสนุนการ
เตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมิน 
(Mock Assessment) สถานศึกษาในสังกัดเพ่ือ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
สนับสนุนการเตรียมความพร้อมและซกัซ้อมการ
ประเมิน(Mock Assessment) สถานศึกษาใน
สังกัดเพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ 

ม.ค. 2563 – เม.ย. 2563 
พ.ค. 2563 – ก.ย. 2563 

 
 
 

ก.ย. 2563 
 
 

กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ 

 
 
 

กลุ่มนิเทศฯ 
 

 

 

5. งบประมาณทั้งสิน้ 96,700 บาท (เก้าหม่ืนหกพนัเจ็ดร้อยบาทถ้วน)   
    รายละเอียดการใช้จ่าย (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใชจ่้าย 
งบประมาณ 

ทั้งสิน้ 
จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 
 
 

 

เตรียมดำเนินการ 
1.1 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงาน/    
     วิทยากร 
     -  ค่าอาหารเย็น จำนวน 15 คน ๆ ละ 250 
บาท จำนวน 1 มื้อ (15×250) 
     -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จำนวน 15 
คน ๆ ละ 50 บาท จำนวน 1 มื้อ  (15×50) 
     - ค่าวัสดุและเอกสารในการประชุม 
1.2 แจ้งผู้บริหารและครูเข้ารบัการประชุม 

5,250
 

 
 
 
 

 
 
 

3,750

750
 

 
 
 
 
 

750
 

 รวมงบประมาณ 5,250 - 4,500 750
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ที่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใชจ่้าย 
งบประมาณ 

ทั้งสิน้ 
จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
2 ดำเนินการ 

    จัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
สนับสนุนการเตรียมความพร้อมและรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จำนวน 1 วัน
ครูผู้รับผิดชอบงานประกัน โรงเรียนละ 2 คน 
รวม 54 คน ผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 27 คน
ศึกษานิเทศก์และบุคลากร 6 คน รวมท้ังหมด 
87 คน 
     -  ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 
250 บาท (87×250) 
     -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จำนวน 2 
มื้อ ๆ ละ 50 บาท (87×50×2) 
     -  ค่าที่พัก จำนวน 13 หอ้ง จำนวน 2 คืน 
คืนละ 1,200 บาท 
     - ค่าวิทยากร จำนวน 2 คน 10 ช่ัวโมง 
ช่ัวโมงละ 1,200 บาท 
     - ค่าถ่ายเอกสารจัดทำรูปเล่ม 

88,650
 
 
 
 
 
 
 
21,750

8,700

31,200

24,000

3,000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

21,750

8,700
 

31,200
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000

   รวมงบประมาณ 88,650 24,000 61,650 3,000
4 สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

- ค่าเอกสารจัดทำรูปเล่ม จำนวน 28 เล่ม 
 เล่มละ 100 บาท 

2,800   2,800

 รวม 2,800 - - 2,800
รวมทุกกิจกรรม 96,700 24,000 66,150 6,550

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 96,700 
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6. การวัดและประเมินผล 
 

 

ที่ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

เครื่องมือทีใ่ช ้

1 ผลผลิต (Output) 
     ผู้บริหารและครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับองค์
ความรู้และมีความความเข้าใจ ทักษะในการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถสร้างแนวปฏิบัติ
ในกระบวนการงานประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
มาตรฐานและทิศทางเดียวกัน

- การสังเกต 
- สอบถาม 

 

  
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
    สถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 20 โรง มี
ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
ต้ังแต่ ระดับ ดี ขึ้นไป    
 

- ประเมินภายใน 
- นิเทศ ติดตามฯ 
- Expert 
Judgmenet 
(ผู้เช่ียวชาญ) 

- แบบประเมิน 
- แบบนิเทศ  
ติดตามฯ 
- แบบประเมิน
แบบ Holistic 
Asessment 

 

 7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2563 
2. สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียนและองค์กรท้องถิ่นต่าง ๆ 
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แผนงาน/โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
กลุ่ม/หน่วย   นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นายถาวร  เวชจันทร ์
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  – กันยายน 2563 
งบประมาณทัง้สิ้น  294,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน 
..................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
  จากการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่จะให้
ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางทั่วถึงและระบบการบริหารจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย และที่สำคัญเป้าหมาย
ด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 (3rs8cs)  ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O – NET  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 วิชา มีค่าเฉล่ียร้อยละ 42.29 ระดับประเทศเท่ากับ 37.50  และค่าเฉลี่ย
ร้อยละผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 5 วิชา เท่ากับ 37.79  ระดับประเทศ
เท่ากับ 35.02 จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นว่า แม้ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเขตพื้นที่
การศึกษา สูงกว่าระดับประเทศ แต่ค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง เพราะมีค่าเฉลี่ยร้อยละไม่
ถึงร้อยละ 50 ตามจุดเน้นและเป้าหมายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  ที่จะ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน “เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักขึ้นอย่างน้อยร้อยละ  
3  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมให้เครือข่ายสหวิทยาเขตและเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
ตอนต้น/ตอนปลาย จังหวัด  และศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถบริหารจัดการ
ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้ตามความต้องการของโรงเรียนในสังกัด 
 

2.วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีเวทีในการสาธิต แสดงผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและการขับเคลื่อนงานการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 4. เพ่ือเผยแพร่ผลงานการเรียนรู้ที่เป็นแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practice) มีคณุภาพ มี
คุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
 - เชิงปริมาณ 
             1. สหวิทยาเขตพิงกัน สหวิทยาเขต สิมิลัน สหวิทยาหเขตเทพกษัตรี สหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์  
ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม 32  ศูนย์ ดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ให้สูงขึ้นร้อยละ 5  
   2. โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จำนวน 27 
โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ให้สูงขึ้นร้อยละ 5 
  3. ผู้บริหาร คณะครูนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ 
อังกฤษ /การงานอาชีพฯ/สังคม/ คณิต /วิทย์/สุขศึกษา/ศิลปะ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โรงเรียน
ขนาดใหญ่ จำนวน  20 คน  โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 15 คน โรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 10 คน และ
บุคลากรทางการศึกษา รวมผู้เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จำนวน  500  คน 
 - เชิงคณุภาพ 
   1. สหวิทยาเขตพิงกัน สหวิทยาเขต สิมิลัน สหวิทยาเขตเทพกษัตรี สหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์  
ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม 32 ศูนย์ ดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ให้สูงขึ้นร้อยละ 5 ใน 5 กลุ่มวิชาหลัก  
   2. โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จำนวน 27
โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ให้สงูขึ้นร้อยละ 5 
             3. ร้อยละของสถานศึกษานำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง        
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนนิงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา 
ขั้นเตรียมดำเนินการ

1) วิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
2) จัดทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

มีนาคม 2563

ขั้นดำเนินการ
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (MOU) 
2)  ขับเคลื่อนการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับสหวิทยาเขต 

 
พฤษภาคม 2563
 

กิจกรรม ระยะเวลา 
3 ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายสู่สถานศึกษา
4) ประชุมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

กันยายน 2563

ขั้นสรุปรายงานผล
1) รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

 
มกราคม 2563 
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5. งบประมาณทั้งสิน้  294,000 บาท (สองแสนเก้าหม่ืนสีพ่ันบาทถ้วน) 
   รายละเอียดการใช้จ่าย (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใชจ่้าย 
งบประมาณ 

ทั้งสิน้ 
จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 เตรียมดำเนินการ 

1) วิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ  
   (O-NET) 
2) จัดทำเอกสารประกอบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ. 

  
     - 

 
 
 
      

 

2 ดำเนินการ 
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (MOU) 
   ค่าอาหาร (90 x 2 x250) 
   ค่าอาหารเย็น (90  x  300) 
   ค่าอาหารว่าง (4 x5 x50) 
   ค่าที่พัก  (60  x 2 x 600) 
   ค่าพาหนะ 
2)  ขับเคลื่อนการจัดทำแผนยกระดับ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ระดับสหวิทยา
เขตและศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
3) ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบายสู่สถานศึกษา 
    -ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายสู่
สถานศึกษา  จำนวน 

   - 
 
 
 
 
 
 
  - 
 
 
 
  -  
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ที่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใชจ่้าย 
งบประมาณ 

ทั้งสิน้ 
จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
 ผู้เข้าร่วมประชุม 1,684 คน จำนวน

3 จุด 
จุดที่ 1 จังหวัดพังงา 
    ค่าอาหารกลางวัน (592 x150) 
    ค่าอาหารว่าง (592x50x2) 
จุดที่ 2 จังหวัดระนอง 
    ค่าอาหารกลางวัน (400 x150) 
    ค่าอาหารว่าง (592x50x2) 

-  
 
 
 

 จุดที่ 3 จังหวัดภูเก็ต 
    ค่าอาหารกลางวัน (692 x120) 
    ค่าอาหารว่าง (592x35x2) 
ค่าตอบแทนวิทยาการ จำนวน 3 คน 
ค่าพาหนะ 
ค่าที่พัก (19X1200) 
4) ประชุมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ* 
   ค่าที่พัก (100 x 600) 
   ค่าอาหารกลางวัน (500 x 250) 
   ค่าโลร่างวัล 
   ค่าพาหนะ 
   ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 

294,000
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
    60,000 
  125,000 
  90,000 
   9,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000
3 สรุปรายงานผล 

1) รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

 รวมงบประมาณ 294,000 - 284,000 10,000
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ที่ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช้
1 ผลผลิต (Output) 

1) โรงเรียนในสังกัด สพม.14 ได้รับการพัฒนา
เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
2) ครูและผู้บรหิารในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
สังกัดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประเมินโครงการ แบบประเมิน
 
 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 14 จำนวน 
27 โรงเรียนมผีลการจัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ให้สงูขึ้นร้อยละ 5  
2) ร้อยละของสถานศึกษานำผลการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้สู่การปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง   
 

ประเมินโครงการ/ทดสอบ แบบทดสอบ
 
 

 

7. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O - NET  พัฒนาสูงขึ้นร้อยละ 5 
     2. สหวิทยาเขตพิงกัน สหวิทยาเขต สิมิลัน สหวิทยาหเขตเทพกษัตรี สหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์และ
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้มีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    3. ครู ผู้บริหารโรงเรียน มีผลงานการเรียนรู้ที่เป็นแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
มีคุณภาพ มีคณุค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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งาน/โครงการ   รักษ์ภาษาไทย เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางจันทณา  ช่วยชนะ  
กลุ่ม/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่  
ระยะเวลาดำเนินการ   มีนาคม – กันยายน 2563  
งบประมาณทัง้สิ้น  80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยอัน
เป็นภาษาประจำชาติซึ่งทุกคนต้องเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งเพ่ือยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้สัมฤทธ์ิผลดี
ย่ิงขึ้น และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน สถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสมรรถนะด้าน
ภาษาไทย และเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยรูปแบบต่างๆไปสู่สาธารณชน ทั้งในฐานะเป็นภาษาประจำชาติและ
ฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษา อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA) วิชาภาษาไทยเป็นวิชาทักษะ ผู้เรียนจะประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้น้ัน
ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะ โดยหมั่นฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนา                       

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้ตระหนักในความสำคัญในการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาไทย จึงกำหนดให้มีการแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในด้านภาษาไทยเพ่ิมมากขึ้น รวมท้ังได้คัดเลือกตัวแทน
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ ต่อไป 
   

2.  วัตถุประสงค ์
    1. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะความสามารถและทักษะของนักเรียนด้านภาษาไทย 

   2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการอ่าน การเขียนเพ่ือการสื่อสาร 
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3.  เป้าหมาย 
 -  เชิงปริมาณ 
      1. ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนละ 5    
                        รายการ จำนวน 27 โรงเรียน รวม 216 คน 
     2. ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนละ 2 คน จำนวน 27 โรงเรียน รวม 54 คน 
 -  เชิงคุณภาพ 

          -  นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการแข่งขัน มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับทักษะใน  
             ด้านการอ่านการเขียนเพ่ือการสื่อสารเพ่ิมมากขึ้น 

 

4.  กิจกรรม/วิธีดำเนนิการ 
 

วิธีดำเนนิการ ระยะเวลา สถานที่
1. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมฯ
2. แจ้ง ร.ร. คดัเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทักษะ
ความสามารถด้านภาษาไทย  
3. จัดสอบแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย ระดับ
เขตพ้ืนที่  
4. ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศ 
5. สรุป / รายงานผล 

เมษายน  2563 
พฤษภาคม 2563 

 
มิถุนายน 2563 

 
กรกฎาคม 2563 
กันยายน 2563 

สพม.14
 

สพม.14 
 

โรงเรียน 
สพฐ.กำหนด 

สพม.14 
 

5. งบประมาณทั้งสิน้ 80,000 บาท (แปดหม่ืนบาทถ้วน)  
   รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบประมาณ 

ทั้งสิน้ 
จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน  

จำนวน 20 คน 
   -  ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ  
 มื้อละ 120 บาท  (20×120) 
    -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จำนวน   
 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท (20×35×2) 

2,400

1,400

2,400

1,400
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   6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชีวั้ด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช้
- ร้อยละของนกัเรียนที่เข้ารับการ
แข่งขันมีความรู้ ความเข้าใจทักษะ
สมรรถนะความสามารถด้าน
ภาษาไทยเพ่ิมมากขึ้น 

90 แบบทดสอบ
 

แบบทดสอบ

 

 7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นักเรียนที่เข้ารับการแข่งขันมีทักษะความสามารถด้านภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 

 2.  นักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศสามารถได้รับรางวัลในระดับประเทศ 
 
 
 

ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบประมาณ

ทั้งสิน้ 
จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
2 
 
    

จัดแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียน
ด้านภาษาไทย จำนวน 5 รายการ 
จำนวน  1 วัน จำนวน 315 คน 
  -  ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ ๆ 
ละ 120 บาท (315×120) 
  -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จำนวน 1 
มื้อ ๆ ละ 35 บาท (315×35) 
  -  ค่าที่พักจำนวน 10 ห้อง ๆ ละ 1,000 
บาท (10×1,000) 
   -  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 
24 คน ๆ ละ 300 บาท (24×300) 
    -  ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร 
    

37,800

11,025

10,000

7,200

10,175
 

 
 
 
 
 
 
 
 
7,200 

 
 

 
 
 

37,800
 

11,025
 

10,000
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

10,175

 รวมงบประมาณทั้งสิน้ 80,000 7,200 62,625 10,175
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แผนงาน/โครงการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563   
    ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวประไพ  พิกุลผล, นางสาวจุติมา   ฉลองกุล 
ลักษณะโครงการ  ต่อเน่ือง   
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ  2563 
......................................................................................................................................................................... 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนได้รับความรู้ มีความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์   มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  มีจิตใจที่ เข้มแข็ ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
กระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่สำคัญคือการวัดและประเมินผลเพ่ือจะได้ทราบถึงระดับคุณภาพของ
นักเรียน นำผลมาแก้ไขปรับปรุง พัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น ตลอดจนการยกย่องชมเชยนักเรียนที่มีความสามารถเป็น
เลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายจัดแข่งขันทางวิชาการของนักเรียนขึ้นเป็น
ประจำ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เกิดพลังและกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน เพ่ือให้
นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ  ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ 
เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และเป็น
การเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์  รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็น
สื่อเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
โดยจัดให้มีเวทีการประกวดแข่งขันทักษะ ทั้งระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค   
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้ตระหนักและเห็นความของกิจกรรม
ดังกล่าวอันจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ให้
เป็นที่ประจักษ์ สร้างช่ือเสียงให้กับนักเรียน ครู  สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงได้จัดให้มี
โครงการน้ีขึ้นเพ่ือค้นหาตัวแทนนักเรียนในกิจกรรมการแข่งขันของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ 
ศิลปะการแสดงและทักษะด้านการงานอาชีพ  อนุรักษ์ และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และภูมิปัญญาไทย  

 2. เพ่ือเข้าร่วมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้นักเรียนได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ  
วิชาชีพสุนทรียภาพ ด้านดนตรี – นาฏศิลป์   ศิลปะ  การแสดง  และสิ่งประดิษฐ์  ในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และส่งเสริมเข้าแข่งขันในระดับภาค 
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3.  เป้าหมาย          
     - เชิงปริมาณ 
  นักเรียน ครู  และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 ทุกโรงเรียน ( จำนวน 3 จังหวัด 27 โรงเรียน) เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และสนับสนุนตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค  
     - เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 14 ได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ ศิลปะการแสดง และทักษะด้านวิชาชีพ  นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 
 

4. กิจกรรม/ขัน้ตอนการดำเนินงาน 
 

ที่ ขั้นตอน/วิธีการ ระยะเวลาดำเนินการ
1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแนวทางในการจัดกิจกรรม

ประกวดการแข่งขัน 
กรกฎาคม -  กันยายน 2563

2 ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันระบบเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้
โปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผลทางระบบ
ออนไลน์ 

  กันยายน –  พฤศจิกายน 2563 

3 จัดประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

กันยายน – พฤศจิกายน  2563

4 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564
 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา   
  1. โรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพังงา 
  2. โรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
  3. โรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดระนอง 
 

6. งบประมาณ จำนวน  350,000 บาท (สามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  
     1. งบดำเนินงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จำนวน  300,000 บาท 
     2. งบดำเนินงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (เหลือจ่ายคร้ังที่ 1/งบบริหารเขต )   
         จำนวน 50,000 บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 

ที่ 
 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกการใชง้บประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
จัดการประกวด แข่งขัน  350,000 - 350,000 -

 จัดสรรให้โรงเรยีนในเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดพังงา 

- 100,000
(50,000)

-

 จัดสรรให้โรงเรยีนในเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดภูเก็ต  

- 100,000 -

 จัดสรรให้โรงเรยีนในเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดระนอง 

- 100,000 -

 รวมงบประมาณทั้งสิน้ 350,000 - 350,000 -
 

7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชีวั้ด วิธีการวัดประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช้
1. เชิงปริมาณ 
- นักเรียนและครูที่เป็นตัวแทนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ 80 ได้รับเหรียญ
รางวัลในการประกวด/แข่งขัน  
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนและครูในสังกัด  ได้แสดงออก
ถึงความสามารถในด้านศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยี และเข้าร่วม
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

 
 

- 
 
 
 
 
- 

 

 
 
แข่งขัน/ประกวดตาม
เกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด 

 
 

 
เกณฑ์ที่ สพฐ. 

กำหนด 
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8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
          1. นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะด้านการงาน
อาชีพ  อนุรักษ์ และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และภูมิปัญญาไทย  

2. นักเรียน ครู ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงออกด้านทักษะวิชาชีพสุนทรียภาพ ด้านดนตรี – นาฏศิลป์ 
ศิลปะการแสดงและสิ่งประดิษฐ์ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและได้รับการการส่งเสริมในการประกวดแข่งขัน
ในระดับภาค 
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แผนงาน/โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของแบบรายงาน 
    ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจุติมา  ฉลองกุล/นางสาวประไพ  พิกุลผล 
กลุ่ม/หน่วยทีร่ับผิดชอบ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม – กันยายน 2563 
......................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
   ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่องการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) และแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายดำเนินการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3)  จำนวน 3 ชุด  โดยจัดเก็บไว้ที่สถานศึกษา 1 ชุด ส่งให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการต้นสังกัดดำเนินการจัดเก็บรักษาดูแล 1 ชุด และส่งเก็บรักษาที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 1 ชุด โดยจะต้องเก็บรักษาให้ปลอดภัยตลอดไปอย่าให้ชำรุด
เสียหาย หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ดำเนินการ
จัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) ของสถานศึกษา
ในสังกัด จำนวน 27 โรงเรียน  ได้ดำเนินการตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) ของสถานศึกษาในสังกัดพบว่า สถานศึกษาในสังกัดส่วนใหญ่กรอก
ข้อมูลในแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) ไม่เป็นไปตาม
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
เน่ืองจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการ  การเปล่ียนแปลงนายทะเบียนของโรงเรียน  เพ่ือให้
การดำเนินการจัดทำจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ปพ.3) ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นไปตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กำหนด ดังน้ัน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จึงจัดโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้อง
ของแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบงานทะเบียน และบุคลากร

ทางการศึกษา  ที่เก่ียวข้องการจัดทำจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นไปตามแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

2. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบงานทะเบียน และบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง
ได้วิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) ของสถานศึกษาตนเองได้ 
 

3. เป้าหมาย 
 - เชิงปริมาณ :  ประกอบด้วย 

จังหวัดพังงา  จำนวน  35 คน 
  - ผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  13  คน/ครทูี่รับผิดชอบงานทะเบียนของสถานศึกษา ๆ ละ 1 คน   
            รวม 26 คน 
  - วิทยากร/บุคลากรที่เก่ียวขอ้ง  9 คน 

จังหวัดภูเก็ต  จำนวน  20 คน 
  - ผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  7  คน/ครทูี่รับผิดชอบงานทะเบียนของสถานศึกษา ๆ ละ 1 คน   
            รวม 14 คน 
  - วิทยากร/บุคลากรที่เก่ียวขอ้ง  6 คน 

จังหวัดระนอง  จำนวน  20 คน 
  - ผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  7  คน/ครทูี่รับผิดชอบงานทะเบียนของสถานศึกษา ๆ ละ 1 คน   
            รวม 14 คน 
  - วิทยากร/บุคลากรที่เก่ียวขอ้ง  6 คน 
 - เชิงคณุภาพ 
                 ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูที่รับผิดชอบงานทะเบียน และบุคลากรที่เก่ียวข้องมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถจัดทำจัดเก็บ วิเคราะห์และตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) ได้ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นไปตามแนว
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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4. กิจกรรม/ขัน้ตอนการดำเนินการ 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1 

 
ศึกษากฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และแนวทางการ
ดำเนินงาน 

พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

2 รวบรวมข้อมูลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา 
(ปพ.3) ของโรงเรียนในสังกัด  

พ.ค.-มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย. - ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ก.ค. – ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา/โรงเรียน 

5 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ส.ค.-ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 

5.  งบประมาณท้ังสิน้  จำนวน  60,000 บาท (หกหม่ืนบาทถ้วน) 
     รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  

ที่ รายการ/กิจกรรมการใชง้บประมาณ 
งบประมาณ 

ทั้งสิน้ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรม : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
เตรียมดำเนินการ 
1 1) ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย ๆ 

ละ 500 บาท (3x500) 
2) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุม 
3) ค่าจ้างสำเนาเอกสาร ปพ.3 
4) ค่าจ้างจัดทำเกียรติบัตร 

1,500

2,500
5,000
3,890

-
 
- 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 

1,500

2,500
5,000
3,890

ดำเนินการ 
2 1) จัดประชุมคณะกรรมการฯ 

- ค่าอาหาร  จำนวน 10 คน ๆ ละ 100 
บาท จำนวน 1 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จำนวน 10 คน ๆ ละ 35 บาท จำนวน 2 
มื้อ 

1,000

700

- 
 
- 
 

 

1,000

700

- 

- 
 
- 
 
- 
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ที่ รายการ/กิจกรรมการใชง้บประมาณ 
งบประมาณ 

ทั้งสิน้ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
 2) ค่าตอบแทนวิทยากร  

จำนวน 1 คน ๆ ละ 600 จำนวน 18 ช่ัวโมง 
3) ค่าเดินทางไปราชการ (วิทยากร) 
- ค่าเบ้ียเลี้ยง  จำนวน 1 คน ๆ ละ 240 
บาท 2 วัน 
- ค่าพาหนะ/ชดเชยน้ำมันเช้ือเพลิง  
จังหวัดพังงา 
1) ค่าอาหารจำนวน 35 คน ๆ ละ 100 บาท 
จำนวน 1 มื้อ 
2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จำนวน 35 
คน ๆ ละ 35 บาท จำนวน 2 มื้อ 
3) ค่าที่พัก (โรงเรียนเกาะยาววิทยา และ
วิทยากร) จำนวน 3 คน ๆ ละ 600 บาท 
จำนวน 1 คืน 
จังหวัดภูเก็ต 
1) ค่าอาหาร จำนวน 20 คน ๆ ละ 100 
บาท จำนวน 1 มื้อ 
2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จำนวน 20 
คน คนละ 35 บาท จำนวน 2 มื้อ 
 

10,800

480

5,000

3,500

2,450

1,800

2,000

1,400

 

10,800 
 

480

5,000

3,500

2,450

1,800

2,000

1,400
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ที่ รายการ/กิจกรรมการใชง้บประมาณ 
งบประมาณ 

ทั้งสิน้ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
 3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

(เจ้าหน้าที่ สพม.14 และวิทยากร) 
 - ค่าเบ้ียเลี้ยง  จำนวน  6 คน ×240 บาท×
1 วัน 
 - ค่าที่พัก จำนวน 6 คน ×600 บาท×1 คนื 
 - ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะ 
จังหวัดระนอง 
1) ค่าอาหาร จำนวน 20 คน ๆ ละ 100 
บาท จำนวน 1 มื้อ 
2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จำนวน 20 
คน ๆ ละ 35 บาท จำนวน 2 มื้อ 
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(เจ้าหน้าที่ สพม.14 และวิทยากร) 
 - ค่าเบ้ียเลี้ยง  จำนวน 6 คน ×240 บาท×
1 วัน 
 - ค่าที่พัก จำนวน  6  คน ×600 บาท×1 
คืน 
 - ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะ 

10,940

1,440

3,600
1,500

2,000

1,400

-
- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
- 
- 

1,440

3,600
1,500

2,000

1,400

1,440

3,600
 
2,500

-
- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
- 
- 

สรุปผลการดำเนินการ 
3 - จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 500 - - 500
 รวมงบประมาณทั้งสิน้ 60,000 10,800 35,810 13,390

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ 96 ~ 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชีวั้ด วิธีการวัดประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช้
1. เชิงปริมาณ 
   ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู
ผู้รับผิดชอบงานทะเบียน บุคลากร
ที่เก่ียวข้อง จำนวน 65 คน 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู
ผู้รับผิดชอบงานทะเบียน
ของโรงเรียนในสังกัด 
จำนวน 27 โรงเรียน  
บุคลากรที่เก่ียวข้อง  
จำนวน 65 คน 

การวิเคราะห์/
ตรวจสอบ ปพ.3 

 
แบบทดสอบ/
วิเคราะห์การ
ตรวจสอบ ปพ.3 

2. เชิงคุณภาพ 
    ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่
รับผิดชอบงานทะเบียน และ
บุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง
การจัดทำจัดเก็บแบบรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  
(ปพ.3) ถูกต้องตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการและเป็นไป
ตามแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู
ผู้รับผิดชอบงานทะเบียน
ของโรงเรียนในสังกัด 
จำนวน 27 โรงเรียน  
บุคลากรที่เก่ียวข้อง  
จำนวน 65 คน 

การวิเคราะห์/
ตรวจสอบ ปพ.3 

 
แบบทดสอบ/
วิเคราะห์การ
ตรวจสอบ ปพ.3 

 

7. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบงานทะเบียน และบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้องการ

จัดทำจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) ถูกต้องตาม
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นไปตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบงานทะเบียน และบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง
วิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) ของสถานศึกษาตนเองได้  
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แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 
รอจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2563 
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สรุปงบหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
(รอจัดสรรงบประมาณเหลอืจ่ายประจำปีงบประมาณ) 

ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
1. โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ 410,000.- กลุ่มพัฒนาครแูละ

บุคลากรทางการศึกษา 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล 

474,400.- กลุ่มพัฒนาครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 

3. โรงเรียนคุณธรรม สพฐง ปีงบประมาณ 2563 399,750.- กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 
4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา

การสู่พหุปัญญา 
423,450.- กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

5. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
กระบวนการเรียนคณิตศาตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแบบ Active Learning สะเต็ม
ศึกษา 

250,500.- กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 
 

6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการ 
Active Learning 

506,500.- กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 
7. โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แนว

ใหม่เพ่ือพัฒนาทักษะของผู้เรียน 
586,800.- กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

8. โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษนักเรียน 
“ภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด 
” English is not as difficult as you 
think. 

600,000.- กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 
150,000.- กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

10. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) 

78,700.- กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 
11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม

ความเป็นเลิศทางวิชาการสู่การแข่งขัน
ของประเทศ 

328,500.- กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 
12. โครงการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา

ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทของ
โรงเรียน 

148,850.- กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 
13. โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรทักษะ
ชีวิต กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 
อุบัติภัยและปัญหาทางสังคม 

232,340.- กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

14. โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 101,800.- กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

15. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนา
สภานักเรียนในสถานศึกษา 

383,300.- กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

16. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพเพ่ือการพัฒนาทุนมนุษย์ที่
มีคุณภาพ 

375,000.- กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

17. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน 
สถานศึกษาที่จดักิจกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

50,000.- กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
18. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล Smart PR 
125}700.- กลุ่มอำนวยการ 

19. โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้
ที่เก่ียวข้องกับงานการเงิน บัญชี และ
พัสดุ 

241,400.- กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสนิทรัพย์ 
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แผนงาน/โครงการ  พัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจิราภรณ์  คงรัตน์ , นายกิตติพงษ์  ละเอียดศิลป์ 
กลุ่ม/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่  
ระยะเวลาดำเนินการ  เมษายน – กันยายน 2563 
งบประมาณทัง้สิ้น  410,000 บาท (สีแ่สนหน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 
............................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล    
                 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้ครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับจาก “ครูผู้สอน” 
เป็น “ Coach” ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และทำกิจกรรมในช้ันเรียน ทำหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีการเรียนรู้และวิธีการจัดระเบียบ
การสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความสำคัญใน
อาชีพและหน้าที่ของตน โดยครูต้องมีต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง 
และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียน 
                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ครูผู้สอน ให้มีทักษะความรู้ ศักยภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนและเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและมีความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ 
 

2. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเอง (Need Assessment)  อย่างเป็น
ระบบและครบวงจร 
  2. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC ) 
  3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้
ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  
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  4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
  5. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแบบอย่าง
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

3. เป้าหมาย 
 - เชิงปริมาณ       
                    - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 14  จำนวน  150 คน  
 - เชิงคณุภาพ     
                    - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและเกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC ) 
  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ทักษะเจตคติและ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                     - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital 
Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  
                     - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถเป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรยีน 
 

4. กิจกรรมดำเนนิการ 
ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1. 
2. 
3. 
4. 
 

5. 
6. 

 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
แต่งต้ังคณะทำงาน 
ประชุมคณะทำงาน 
ดำเนินกิจกรรมตามแผนการ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ติดตามผลและประเมินผล 
สรุปและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
จำนวน 150 คน 

กุมภาพันธ์ 2563 
มีนาคม 2563 
เมษายน 2563 
พฤษภาคม 2563 
 
พฤษภาคม 2563 
มิถุนายน 2563 
 

กลุ่มพัฒนาครแูละ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
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5. งบประมาณทั้งสิน้ จำนวน  410,000 บาท  (สี่แสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
    รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการใช้เงินงบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะทำงานและจัดทำ
หลักสูตรการอบรม  งบประมาณ 25,000  บาท 
1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จำนวน 20 คน 
คน ๆ ละ 35 บาท จำนวน 4 มื้อ (20x35x4) 
2. ค่าอาหาร จำนวน 20 คน ๆ ละ 120 บาท 
จำนวน 3 มื้อ (20x120x3) 
3. ค่าเช่าที่พัก จำนวน 20 คน ๆ ละ 600 บาท 
จำนวน 1 คืน 
4. ค่าพาหนะ  

2,800

7,200

12,000

3,000

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

2,800

7,200

12,000

3,000

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

กิจกรรมที่ 2 : อบรมเชิงปฏิบัติการ งบประมาณ 
385,000 บาท 
1. ค่าวัสดุและอุปกรณ์  
2. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร จำนวน 170 
คน ๆ ละ 20 บาท 
3. ค่ากระเป๋าบรรจุเอกสารการอบรม จำนวน 
170 ใบ ๆ ละ200 บาท 
4. ค่าสมนาคณุวิทยากร จำนวน 16 ช่ัวโมงๆละ 
600 บาท 
5. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จำนวน 170 คน
คนละ 50 บาท จำนวน 4 มือ้ 
6. ค่าอาหาร จำนวน 170 คน ๆ ละ 300 บาท 
จำนวน 3 มื้อ 
7. ค่าเช่าที่พัก จำนวน 120 คน ๆ ละ 600 บาท 
จำนวน 2 คืน 
8. ค่าพาหนะ 

4,000
3,400

34,000

9,600

34,000

153,000

144,000

3,000

 
- 
- 
 
- 

 
9,600 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

-
-

-

-

34,000

153,000

144,000

3,000

4,000
3,400

34,000
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

รวมเงินบประมาณทั้งสิ้น 410,000 9,600 353,000 41,400
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6. การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 

เป้าหมายตัวชีวั้ด 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

 

เครื่องมือทีใ่ช ้

เชิงปริมาณ 
- ครแูละบุคลากรทางการศึกษาร้อย
ละ80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ 
-  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและ
หน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้ครู เป็น
ครูยุคใหม่ ปรบัจาก “ครูผูส้อน” 
เป็น “ Coach” ผู้อำนวยการการ
เรียนรู้”  
 - สามารถปรบัวิธีสอน ให้เด็ก
สามารถแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และทำกิจกรรม
ในช้ันเรียน  
- การสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม
และสรา้งนวัตกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียน  
- ตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพ
และหน้าที่ของตนความสามารถเป็น
ต้นแบบด้านคุณธรรมและจรยิธรรม  
 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
เน้ือหาการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

การทดสอบความรู้ 
การนำเสนอผลงาน 
การสังเกตพฤติกรรม 
การสอบถาม 

 
แบบทดสอบ 
ก่อน - หลัง 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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7. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
            1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและมีขวัญกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน 
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในการพัฒนา
ตนเองและผู้เรียนได้ 
            3. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทกัษะภาษาอังกฤษและมคีวามพร้อมต่อ 
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
            4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจการปรับเปลี่ยนบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
            5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน 
การสอนและแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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แผนงาน/โครงการ  พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจิราภรณ์  คงรัตน์ , นายกิตติพงษ์  ละเอียดศิลป์ 
กลุ่ม/หน่วยทีร่ับผิดชอบ  กลุ่มพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่
ระยะเวลาดำเนินการ  สิงหาคม – ตุลาคม 2563 
............................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีความสำคัญอย่างย่ิงต่อพัฒนางานและบุคลากรให้ปฏิบัติงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  องค์กรควรมีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและ
ความรับผิดชอบภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งจุดมุ่งหมายในการสร้างธรรมาภิบาล ต้องเป็นไปตามการ
บริหารจัดการให้ถูกต้องตามหลักและเหตุผลและหน้าที่มีระบบความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพมาใช้และมี
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีความทันสมัยพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารงานและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
                     ดั ง น้ัน  เพ่ื อให้ การดำเนินงานบรรลุผลตามเป้ าหมายของการพัฒนาบุคลากร  
ให้มีความรู้ความสามารถ เพ่ิมพูนศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารงาน ทั้งระบบ มีความโปร่งใส                 
ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมตามหลักธรรมภิบาลและส่งเสริมการมีร่วมในการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือเสริมสรา้งประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร สังกัด           
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
  2. เพ่ือให้บุคลากร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้มีความรู้ความ
เข้าใจหลักธรรมาภิบาลและสง่เสริมการมีส่วนรวมในการจัดการศึกษา 
  3. เพ่ือให้บุคลากร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
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3. เป้าหมาย 
      - เชงิปริมาณ 
                      1. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 ทุกคน ได้เข้ารับการพัฒนาฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
      - เชงิคณุภาพ 
  1. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
                    2. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
          3. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 สามารถปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. กิจกรรมดำเนนิการ 
ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

6. 

เสนอโครงการพิจารณาอนุมัติ
แต่งต้ังคณะกรรมการวางแผนพัฒนาฯ 
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตัวอย่างที่ประสพความสำเร็จ 
ประเมินผลการพัฒนาและสรุปรายงานผล 

ข้าราชการ 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างช่ัวคราว 
สพม.14 ทุกคน 

ก.ค.2563 
ส.ค.2563 
ส.ค.2563 
ก.ย.2563 
ต.ค.2563 

 
ต.ค.2563 

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
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5. งบประมาณทั้งสิน้ จำนวน..474,400. บาท  (สี่แสนเจ็ดหม่ืนสี่พนัสี่ร้อยบาทถ้วน) 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ/กิจกรรมการใชง้บประมาณ 
งบประมาณ 

ทั้งสิน้ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการ 
                  งบประมาณ147,200บาท 
1. ค่าวัสดุและอุปกรณ์  
2. ค่ากระเป๋าบรรจุเอกสารการอบรม : 48 ใบ 
ใบละ 200 บาท  
3. ค่าสมนาคณุวิทยากร : 14 ช.ม. ๆ ละ 1,200 
บาท  
4. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม : 48 คน ๆ ละ 50 
บาท 4 มื้อ 
5. ค่าอาหาร : 48 คน ๆ ละ 300 บาท 3 มือ้ 
6. ค่าเช่าที่พัก : 50 คน ๆ ละ 600 บาท 2 วัน 
7. ค่าพาหนะ  

3,000
9,600

16,800

9,600

43,200
60,000
5,000

 
 
 
 
 

16,800 

9,600

43,200
60,000
5,000

3,000
9,600

กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาดูงาน  
                  งบประมาณ 327,200 บาท 
1. ค่าของสมนาคุณศึกษาดูงาน  
2. ค่าอาหาร  : 48 คน ๆ ละ 300 บาท 10 มื้อ 
3. ค่าเช่าที่พัก  : 48 คน ๆ ละ 600 บาท 4 วัน 
4. ค่าเช่าบริการยานพาหนะ : 1 คัน ๆ ละ   
   13,000 บาท จำนวน 5 วัน 

3,000
144,000
115,200
65,000

 

3,000
144,000
115,200
65,000

รวมเงินงบประมาณทั้งสิน้ 474,400 16,800 445,000 12,600
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6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชีวั้ด วิธีการวัดประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้

- เชิงปริมาณ 
  ข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างช่ัวคราว สพม.14 ร้อยละ 
80 ได้เข้ารับการพัฒนา 

 
 

 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับเน้ือหาการ
อบรมและการไปศึกษาดู
งานเพ่ิมขึ้น 

- การประเมินผลงาน 
- การสังเกตพฤติกรรม 
- การสมัภาษณ์ 
 
 

 
- แบบประเมิน
การปฏิบัติ 
- แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ ์
 

- เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรได้รบัการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
และการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
- บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และศึกษาจากสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาที่ประสพ
ความสำเร็จด้านบริหารจัด
การศึกษา 
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7. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. บุคลากรได้เข้ารับการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพ่ิมพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานและสร้าง
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
          2. บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักสูตรธรรมา 
ภิบาลและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
           3. บุคลากรปรับเปลี่ยนเจตคติปรับตัวให้ทันตามการเปลี่ยนแปลงและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรยีนรู้จากแหล่งศึกษาเรียนรู้ทีป่ระสพความสำเร็จเพ่ือเป็นแนวทางการ
ในการพัฒนางานในหน้าที่ 
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แผนงาน/โครงการ     พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา 
แผนงาน         พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ         ใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ          นายศราวุธ  เตียวสร้างตระกูล และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.14 
กลุ่ม/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ     มีนาคม 2563  –  กันยายน 2563  
งบประมาณทัง้สิ้น     423,450 บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันสี่รอ้ยห้าสิบบาทถ้วน) 
...................................................................................................................................................................... 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสังคมไทยมีกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากจนส่งผล

ให้เกิดวิกฤติการณ์หลายรูปแบบขึ้นในสังคมทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
นอกจากน้ันยังส่งผลให้เกิดกระแสเรียกร้องการปฏิรูปการศึกษาขึ้นเพ่ือให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของประเทศอย่างแท้จริง เป้าหมายของการจัดการศึกษา
จะต้องมุ่งสร้างสรรค์สังคมให้มีลักษณะที่เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยรวม มุ่งสร้างคนหรือ
ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตโดยตรงให้มีคุณลักษณะที่มีศักยภาพและความสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองและสังคม
ไปสู่ความสำเร็จได้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ วิธีการสำคัญที่สามารถสร้าง และ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะต่างๆ ที่ต้องการในยุคโลกาภิวัตน์ เน่ืองจากเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ี
ให้ความสำคัญกับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนในเรื่องที่สอดคล้องกับความสามารถ
และความต้องการของตนเอง และได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษานี้ 
เป็นแนวคิดที่มีรากฐานจากปรัชญาการศึกษา และทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเน่ือง 
ยาวนาน และเป็นแนวทางที่ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามต้องการอย่างได้ผล 

 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา เป็นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใน
ลักษณะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้และความสามารถทางการเรียนรู้ที่มีอยู่ในตัวผู้เรียน
ตามทฤษฎีพหุปัญญาของโฮวาร์ด การ์เนอร์ (Howard Gardner) ซึ่งจำแนกไว้ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านวาจา / 
ภาษา / ด้านดนตรี / จังหวะ ด้านตรรกะ / คณิตศาสตร์ ด้านทัศนสัมพันธ์ / มิติสัมพันธ์ ด้านร่างกาย /การ
เคลื่อนไหว ด้านธรรมชาติ ด้านการรู้จักตนเอง และด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน โดยมุ่นเน้นให้ผู้เรียนแต่ละคน
ได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแก้ปัญหารวมถึงการสร้างผลงานและเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้อย่าง
มีความสุขและย่ังยืน   

 จากนโยบายและความสำคัญด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนข้างต้น ประกอบกับ
ความ ต้องกำลังคนทางความคิดสร้างสรรค์และผู้สร้างนวัตกรรม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา จึงวางแผนการดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว โดยจะดำเนินการอย่าง 
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ต่อเน่ืองต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตัวช้ีวัด 
และพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเน่ืองต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
           1. เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุ    
              ปัญญา 5 กลุ่มสาระหลัก 
           2. เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะเช่ือมโยงความสัมพันธ์ตามทฤษฎี 
               พหุปัญญา 5 กลุม่สาระหลัก 

3. เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 

- ครผูู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์     
                  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียน 

  ละ 5 คน จำนวน 135 คน  
- ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 27 คน 

- เชิงคุณภาพ 
 - ครู ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้รับการฝึกอบรมให้มี 

                   ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา ได้อย่างมี  
                     คุณภาพ 

 - โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้รับการนิเทศ    
                   ติดตามและให้คำปรึกษา เพ่ือจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
                   สู่พหุปัญญา ได้อย่างมีคุณภาพ 

-  นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 14 มีความรู้ความ  
                   เข้าใจ มีทักษะ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา เกิดความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้าง  
                   นวัตกรรม ได้อย่างมีคุณภาพ 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนนิงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1 
2 
 
 
3 

ประชุมเตรียมความพร้อม 
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา (Multiple 
Intelligences Learning)  
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้แบบ 
บูรณาการสู่พหุปัญญา 

มีนาคม 2563
เมษายน 2563 –  
กรกฎาคม2563 

 
สิงหาคม 2563 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
 

 

5. งบประมาณจำนวน  423,450  บาท  (สี่แสนสองหม่ืนสามพันสี่ร้อยห้าสบิบาทถ้วน) 
 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ที่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใชจ่้าย งบประมาณ
จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 
 
 

 

- เตรียมดำเนินการ 
  ประชุมเตรียมความพร้อม 
คณะทำงาน/วิทยากร 
  -  ค่าอาหารเย็น (15×250) 
  -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม    
     (15×50) 
  -  ค่าวัสดุและเอกสารในการประชุม 
  -  แจ้งครูเข้ารับการอบรม 
 

3,750
750

750

 
 
 

 
 
 

3,750 
750 

 

 
 
 
 
 
 

750
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ที่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใชจ่้าย งบประมาณ 
จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
2 - ดำเนินการ

    จัดการประชุมเชิงเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
สู่พหุปัญญา(Multiple Intelligences 
Learning) สำหรับครูทั้ง 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จำนวน 2 วัน โรงเรียนละ 5 คน 
รวม 135 คน ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 27 
คน ศึกษานิเทศก์และบุคลากร 6 คน รวม
ทั้งหมด 168 คน 
     -  ค่าอาหารกลางวัน (168×250x2) 
     -  ค่าอาหารเย็น (168×250x1) 
     -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม   
        (168×50×4) 
     -  ค่าที่พัก จำนวน 84 หอ้งจำนวน 2 
        คืน ๆ ละ 1,200 บาท 
     - ค่าวิทยากร จำนวน 2 คน 10    
       ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 1,200 บาท 
     - ค่าถ่ายเอกสารจัดทำรูปเล่ม 

 
 

84,000
42,000
33,600

201,600

24,000

3,000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

84,000
42,000
33,600

 
201,600

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการแบบพหุปัญญา 
- ค่าเอกสารการนิเทศ 
- ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง 
- ค่าที่พักจำนวน 3 ห้อง จำนวน 3 คืน 
  คืนละ 1,200 บาท (3x3x1,200) 
- ค่าเบ้ียเลี้ยงในการการออกนิเทศ 
- ค่าอาหารว่างในการประชุมวางแผนการ  
  ออกนิเทศ 4 คน ๆ ละ 2 มือ้ มื้อละ 35 
  บาท (4x2x35) 
 

1,000
6,000

10,800

8,640
280

 
 

6,000
10,800

8,640
280

 

 
1,000
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ที่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใชจ่้าย งบประมาณ 
จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
 - ค่าอาหารกลางวันในการประชุมก่อน

  ออกนิเทศ 4 คน 1 มื้อ มื้อละ 120   
  บาท (4x120) 

480 480 

4 สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
- ค่าเอกสารจัดทำรูปเล่ม จำนวน 28   
  เล่ม เล่มละ 100 บาท 

2,800  
2,800

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 423,450 24,000 391,900 6,800
 

6. การวัดและประเมินผล 
 

ที่ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ 
ประเมินผล 

 

เครื่องมือทีใ่ช ้

1 ผลผลิต (Output) 
- ค รู  ใน สั ง กั ด ส ำ นั ก งาน เข ต พ้ื น ที่ ก า รศึ ก ษ า

มัธยมศึกษา เขต 14 ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการสู่พหุปัญญา ได้อย่างมีคุณภาพ 

การทดสอบ 
การสังเกต 

การสัมภาษณ ์
สอบถาม 

 

  
- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
- โรงเรียน  ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา  
  มัธยมศึกษา เขต 14 ได้รับการนิเทศติดตามและให้
  คำปรึกษา เพ่ือจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาการจัดการ
  เรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา ได้อย่างมีคุณภาพ 
- นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  มัธยมศึกษา เขต 14 มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ 
  กระบวนการคิด การแก้ปัญหา เกิดความคิดสร้างสรรค์
  สู่การสร้างนวัตกรรม ได้อย่างมีคุณภาพ 

ประเมินภายใน 
นิเทศ ติดตามฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 
- แบบประเมิน 
- แบบนิเทศ  
  ติดตามฯ 
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7.  ผลทีค่าดวา่จะได้รับ  

1. นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแก้ปัญหารวมถึงการสร้างผลงานของ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 อยู่ในระดับดี 
          2. ครูทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาในโรงเรียน โรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา
มากขึ้น  
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แผนงาน/โครงการ              ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี แบบ Active Learning สะเต็มศึกษา 
แผนงาน          พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ          นายศราวุธ  เตียวสร้างตระกูล และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.14 
กลุ่ม/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ         ใหม่         
ระยะเวลาดำเนินการ    มีนาคม   – กันยายน 2563  
งบประมาณทัง้สิ้น    250,500 บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1. หลักการและเหตุผล 
  กระบวนการเรียนรู้ หรือลำดับขั้นตอนที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ถือเป็นปัจจัยสำคัญใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะการเรียนรู้ของผู้เรียนเป้าหมายสำคัญในการจัดการศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้และ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นเคร่ืองมือซึ่งกระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบันที่สนองตอบศตวรรษ ที่ 
21 หรือในยุคประเทศไทย 4.0 จะต้องเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค์ การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถพัฒนาได้ผ่านการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงานช่วย
นักเรียนสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทำงาน การจัดการเรียนรู้แบบสะ
เต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจำทฤษฎีหรือกฎทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่าน้ันผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการ
คิด ต้ังคำถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบน้ัน
ไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตจริงได้ ประกอบกับในปีการศึกษา 2563 ได้มีการปรับปรุงสาระสำคัญใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนาธรรม และการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีการ
กำหนดเน้ือหาวิทยาการคำนวณเพ่ิมขึ้นซึ่งวิทยาการคำนวณเป็นวิชาที่ฝึกให้ผู้เรียนเป็นคนมีเหตุผล รู้จักคิด 
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แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ ฝึกการเขียนโปรแกรม และบูรณาการการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ใน
ชีวิตประจำวันประการสำคัญที่ครูจะสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักการและธรรมชาติวิชาและส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน ไปสู่เป้าหมายได้อย่างแท้จริง ครูต้องมีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างดี กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา จึงจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ แบบ 
Active Learning สะเต็มศึกษาขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค ์
    1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ Active Learning และสะเต็ม  
       ศึกษา 
    2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ Active Learning สะเต็ม  
       ศึกษา 
    3. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้สูงขึ้น 
 

3. เป้าหมาย 
        - เชิงปริมาณ 
    ครผูู้สอนกลุม่สาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนละ 3 คน จำนวน 
27  โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 81 คน  
  - เชิงคณุภาพ 
                       - ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีผ่่านการอบรมมีความรู้   
                         ความเขา้ใจแนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บูรณาการตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา 
    - ครูผูส้อนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รบัการนิเทศ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนโดยใช้การสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาตามแนวทางที่ถูกต้อง 
 4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนนิงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1 
2 
 
 
3 

ประชุมเตรียมความพร้อม
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
ทางสะเต็มศึกษาให้ครูผูส้อน  
การนิเทศ ติดตาม ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรม 

มีนาคม 2563 
เมษายน 2563 – 
กรกฎาคม 2563 

 
สิงหาคม 2563 

กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ 
 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
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5. งบประมาณทั้งสิน้  จำนวน 250,500 บาท  (สองแสนห้าหม่ืนห้ารอ้ยบาทถ้วน) 
    รายละเอียดการใช้จ่าย (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
 

ที่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใชจ่้าย 
งบประมาณ

ทั้งสิน้ 
จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 

 
 
 

เตรียมดำเนินการ 
- ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงาน 
  /วิทยากร จำนวน 15 คน 
  -  ค่าอาหารเย็น จำนวน 15 คน ๆ ละ 1 
มื้อ ๆ ละ 250 บาท (15×1x250) 
  -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จำนวน 
15 คน ๆ ละ 50 บาท จำนวน 1 มื้อ 
(15×1x50) 
  - ค่าวัสดุและเอกสารในการประชุม 
- แจ้งครูเข้ารับการอบรม 

3,750

750

750

 
 
 
 

 
 
 

3,750 
 

750 
 

750

2 ดำเนนิการ 
    จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามทางสะเต็มศึกษาให้ครูผูส้อนจำนวน 2 
วัน โรงเรียนละ 3 คน รวม 81 คน 
ศึกษานิเทศก์และบุคลากร 6 คน รวม
ทั้งหมด 87 คน 
     -  ค่าอาหารกลางวัน (87×250x2) 
     -  ค่าอาหารเย็น (87×250x1) 
     -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม   
        (87×50×4) 
     -  ค่าที่พัก จำนวน 44 หอ้ง จำนวน 2  
        คืน ๆ ละ 1,200 บาท 
     -  ค่าวิทยากร จำนวน 2 คน 10 
ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 1,200 บาท 
     -  ค่าถ่ายเอกสารจัดทำรูปเล่ม 
 

 

43,500
21,750
17,400

105,600

24,000

3,000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,000 

 
 
 
 
 
 
 

43,500 
21,750 
17,400 

 
105,600 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000
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ที่ 
 

กิจกรรม/รายละเอียดค่าใชจ่้าย 
งบประมาณ

ทั้งสิน้ 
จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
3 

 
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณและการออกแบบ
เทคโนโลยี 
   - ค่าเอกสารการนิเทศ 
   - ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง 
   - ค่าที่พักจำนวน 3 ห้องจำนวน 3 คืน 
     คืนละ 1,200 บาท 
   - ค่าเบ้ียเลี้ยงในการการออกนิเทศ 
     จำนวน 4 คน ๆ ละ 240 บาท     
     จำนวน   (4x240x9) 
   - ค่าอาหารว่างในการประชุมวาง   
     แผนการออกนิเทศ 4 คน 2 มื้อ มื้อละ 
     35 บาท  (4x2x35) 
   - ค่าอาหารกลางวันในการประชุมก่อน 
     ออกนิเทศ 4 คน 1 มื้อ มือ้ละ 120  
     บาท (4x1x120) 

1,000
6,000

10,800

8,640

280

480

 
 
 
 

6,000 
10,800 

 
8,640 

 
 

280 
 
 

480 

 
 

1,000
 

4 สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
- ค่าเอกสารจัดทำรูปเล่ม จำนวน 28 เล่ม 
  เล่มละ 100 บาท 

2,800  
2,800

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 250,500 24,000 218,950 7,550
 

7. การวัดและประเมินผล 
 

ที่ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 

เป้าหมายตัวชีวั้ด 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือทีใ่ช้

1 เชิงปริมาณ
    จำนวนครูผูส้อนที่เข้ารับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน
ครูที่รับการนิเทศ 

81 คน 
 

ครูทุกคนทีผ่่าน 
การอบรม 

 

แจงนับ 
 
ตรวจรายงาน 
การนิเทศ 

  
บัญชีลงเวลา 
 
รายงานการนิเทศ 
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ที่ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชีวั้ด 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือทีใ่ช้

2 เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของครูที่เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการ

สอนตามแนวทาง 
สะเต็มศึกษา 
2.2 ร้อยละของครุที่รับการ
นิเทศปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
สอน 

ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ 70 

 

ประเมินความรู้
หลังการอบรม 
 
นิเทศติดตาม
สังเกต 
ช้ันเรียน 

 
แบบทดสอบ/แบบ
ประเมิน 
 
แบบนิเทศ 
แบบสังเกต 
ช้ันเรียน 

 

 8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
     1. คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบ Active 
Learning    สะเต็มศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 สูงขึ้น  
     2. ครูทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
แบบ  Active Learning สะเต็มศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มี   
ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีสูงขึ้น  
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งาน/โครงการ  การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการ 
   Active Learning    

แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ผู้รับผิดชอบ  นายยุทธนา อินทรคุ้ม  

กลุ่ม/หน่วยทีร่ับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ลักษณะโครงการ ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  – กันยายน 2563 

งบประมาณทัง้สิ้น 506,500.- (ห้าแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

......................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้ และการประกอบอาชีพ ทั้งน้ีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการ Active Learning 

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นสูง การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นเป็นนโยบายหน่ึงของรัฐบาลที่ใช้เป็นแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาความสามารถด้านภาษอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลท่ีใช้
ในการติดต่อสื่อสาร 
  ดังน้ัน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จึงได้จัดทำโครงการการประชุม
เชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยกระบวนการ Active Learning เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  
 

2. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ืออบรมทฤษฎีและหลักการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยกระบวนการ Active Learning ให้ กับ 
              ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัด 
 2. เพ่ือให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้ทราบแนวคิดและหลักการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 

 3. เพ่ือให้ครผููส้อนภาษาอังกฤษสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปจัดกิจกรรม   
              การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

3. เป้าหมาย 

 - เชิงปริมาณ 

  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนละ 5 คน  จำนวน 27 โรงเรียน จำนวน 81 คน  
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 - เชิงคุณภาพ 

  ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการ Active Learning สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

4. กิจกรรมและปฏิทินการดำเนนิงาน  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะกรรมการ มิถุนายน 2563/ สพม.14 กลุ่มนิเทศฯ สพม.14 

2 แจ้งครูเข้าประชุม มิถุนายน 2563/ สพม.14 กลุ่มนิเทศฯ สพม.14 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 วัน กรกฎาคม 2563/ โรงแรม กลุ่มนิเทศฯ สพม.14 

4 สรุป/รายงานผล กรกฎาคม 2563/ สพม.14 กลุ่มนิเทศฯ สพม.14
 

5. งบประมาณทั้งสิน้ 506,500.- (ห้าแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
   รายละเอียดค่าใช้จ่าย ถัวจ่ายทุกรายการ 

 

ที่ 
 

รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

งบประมาณ 

ทั้งสิน้ 
จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 43,500.- - 43,500.- -
2 ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น 217,500.- - 217,500.- -
3 ค่าที่พัก  162,000.- - 162,000.- -
4 ค่าตอบแทนวิทยากร 16,800.- 16,800.- - -
5 ค่าพาหนะ 45,000.- - 45,000.- -
6 ค่าวัสดุ 21,700.- - - 21,700.-

 รวมงบประมาณทั้งสิน้ 506,500 16,800.- 468,000.- 21,700.-
 

6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด เครื่องมือทีใ่ช ้

- เชิงปริมาณ
      - ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนละ 5 คน จำนวน 
135 คน 

แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

- เชิงคณุภาพ
     - ร้อยละ 100 ครผูู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้าอบรม
สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning  

แบบกิจกรรมใบงาน/แบบสังเกต Micro 
Teaching/แบบนิเทศการสอน 
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7. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

  1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วย
กระบวนการ Active Learning  
  2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้ทราบแนวคิดและหลักการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 

  3. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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แผนงาน/โครงการ    พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แนวใหม่เพ่ือพัฒนาทักษะของผู้เรียน 
แผนงาน         พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา  โรงเรียนแกนนำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นายศราวุธ  เตียวสร้างตระกูล และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.14 
ลักษณะโครงการ        ใหม่         
ระยะเวลาดำเนินการ   มีนาคม   – กันยายน 2563  
งบประมาณทัง้สิ้น   586,800 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) มอบนโยบายการปฏิรูป

การศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ความสำคัญกับ
การส่งเสริมการเรียนคอมพิวเตอร์ (Coding) ต้ังแต่ระดับประถมศึกษา สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและนวัตกรรมของประเทศ ปัจจุบันระบบการศึกษาทั่วโลกให้ความสำคัญต่อการสอนเทคโนโลยีใน
โรงเรียน โดยเฉพาะการสอนวิทยาการคำนวณตั้งแต่ระดับประถมศึกษา เป็นการสร้างกระบวนการคิด เช่น 
logical thinking, computational thinking, systematic thinking, analytic thinking เ ป็ น ต้ น  ซึ่ ง
กระบวนการคิดเหล่าน้ีเป็นสิ่งสำคัญที่เด็กทุกคนควรได้รับการปลูกฝังต้ังแต่ระดับประถมและมัธยมต้น เพ่ือ
เป็นรากฐานของการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะนำประเทศไปสู่การพัฒนาตามนโยบาย ไทยแลนด์ 
4.0 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)  
กำหนดให้วิทยาการคำนวณเป็นมาตรฐาน ว4.2 ในสาระที่ 4 เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ดำเนินโครงการท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาการคำนวณในระดับ
ต่าง ๆ มาอย่างต่อเน่ือง  

 จากนโยบายข้างต้น ประกอบกับความต้องการกำลังคนของประเทศในกลุ่มอาชีพสะเต็ม
ศึกษา และผู้สร้างนวัตกรรม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงวางแผนการดำเนินการ
ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว โดยดำเนินการอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตัวช้ีวัด และพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเน่ืองต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการ

ออกแบบเทคโนโลยีของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
2.  เพ่ือนิเทศติดตามและให้คำปรึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้วิทยาการ

คำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
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3.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา และความสามารถด้าน

วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ตามนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่งวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ได้อย่างมีคุณภาพ 

3. เป้าหมาย 
      - เชิงปริมาณ 

      - ครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โรงเรียนละ 8 คน จำนวน 27 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 216 คน  

  - ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 27 คน 
      - เชิงคุณภาพ 

  - ครู ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้รับการฝึกอบรมให้มี
ความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่ง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ได้
อย่างมีคุณภาพ 

  - โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้รับการนิเทศ
ติดตามและให้คำปรึกษา เพ่ือจัดการเรียนรู้ตามนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ได้อย่างมีคุณภาพ 

 -  นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา และความสามารถด้านวิทยาการคำนวณและการ
ออกแบบเทคโนโลยี ตามนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรม 
คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ได้อย่างมีคุณภาพ 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนนิงาน 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1 
2 
 
3 

ประชุมเตรียมความพร้อม 
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร C4T  
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี 
 

มี.ค. 2563
เม.ย. 2563 – ก.ค. 2563 
 

ส.ค. 2563 

กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ 

 
กลุ่มนิเทศฯ 
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 5. งบประมาณท้ังสิน้ 586,800 บาท  (หา้แสนแปดหม่ืนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
   รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ถัวจ่ายทุกรายการ)  

ที่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใชจ่้าย 
งบประมาณ

ทั้งสิน้ 
จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 

 
 

 

เตรียมดำเนินการ 
1.1 ประชุมเตรียมความพร้อม
คณะทำงาน/วิทยากร 
  -  ค่าอาหารเย็น (15×250) 
  -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
(15×50) 
  - ค่าวัสดุและเอกสารในการประชุม 
1.2 แจ้งครูเข้ารับการอบรม 

5,250

3,750
750

750
 

 
 
 

 
 
 

3,750
750

 

 
 
 
 
 

750
 

 รวมเงินงบประมาณ 5,250 - 4,500 750
2 ดำเนินการ 

    จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร C4T สำหรับครูทั้ง 8 กลุม่
สาระการเรียนรู้  
จำนวน 2 วันโรงเรียนละ 8 คน รวม 
216 คน ผู้บรหิารโรงเรียนจำนวน 27 
คนศึกษานิเทศก์และบุคลากร 6 คน 
รวมทั้งหมด 249 คน 
     -  ค่าอาหารกลางวัน 
(249×250x2) 
     -  ค่าอาหารเย็น (249×250x1) 
     -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
(249×50×4) 
     -  ค่าที่พัก จำนวน 120 ห้อง
จำนวน 2 คืนๆละ 1,200 บาท 
     - ค่าวิทยากร จำนวน 2 คน 10
ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 1,200 บาท 
     - ค่าถ่ายเอกสารจัดทำรูปเล่ม 

551,550  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,000 

124,500

62,250
49,800

288,000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000
 รวมเงินงบประมาณ 551,550 24,000 524,550 3,000
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ที่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใชจ่้าย 
งบประมาณ

ทั้งสิน้ 
จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
3 การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้

วิทยาการคำนวณและการออกแบบ
เทคโนโลยี 
- ค่าเอกสารการนิเทศ 
- ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง 
- ค่าที่พักจำนวน 3 ห้องจำนวน 3 
คืนๆละ 1,200 บาท 
- ค่าเบ้ียเลี้ยงในการการออกนิเทศ 
- ค่าอาหารว่างในการประชุมวาง
แผนการออกนิเทศ 4 คน 2 มือ้ มื้อละ 
35 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันในการประชุมก่อน
ออกนิเทศ 4 คน 1 มื้อ มื้อละ 120 
บาท 

27,200

6,000
10,800

8,640
280

480

1,000

 รวมเงินงบประมาณ 27,200 - 26,200 1,000
4 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการ 
- ค่าเอกสารจัดทำรูปเล่ม จำนวน 28 
เล่ม เลม่ละ 100 บาท 

2,800  

2,800

 รวม 2,800 - - 2,800
รวมทุกกิจกรรม 586,800 24,000 555,250 7,550

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 586,800.- 
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6. การวัดและประเมินผล 
 

 

ที่ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

เครื่องมือทีใ่ช ้

1 ผลผลิต (Output) 
- ครูทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือผู้บริหาร ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้รับ
การฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ตามนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่
เก่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ 
โปรแกรมเมอร ์และภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ได้
อย่างมีคุณภาพ 

 
การทดสอบ 
การสังเกต 

การสัมภาษณ ์
สอบถาม 

 

  
- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
 

2 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
2.1 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 ได้รับการนิเทศติดตามและให้
คำปรึกษา เพ่ือจัดการเรียนรู้ตามนโยบายส่งเสริมให้
เด็กไทยยุคใหม่เก่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรม 
คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ 
Coding ได้อย่างมีคุณภาพ 
2.2 นั ก เรียน ใน โรงเรียนสั ง กัดสำนักงาน เขต พ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มีความรู้ความเข้าใจ มี
ทักษะ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา และความสามารถ
ด้านวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ตาม
นโยบายส่งเสริมให้เด็กไทย 
ยุคใหม่เก่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรม คณิตศาสตร ์
โปรแกรมเมอร ์และภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ได้
อย่างมีคุณภาพ 
 

 
ประเมินภายใน 
นิเทศ ติดตามฯ 

 

 
-แบบประเมิน 
-แบบนิเทศ ติด
ตามฯ 
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 7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ (Impact) 

1. คุณภาพการศึกษาด้านวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 สูงขึ้น  
          2. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ
การออกแบบเทคโนโลยีสูงขึ้น  
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แผนงาน/โครงการ  การเข้าค่ายภาษาอังกฤษนักเรียน “ภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด  
    - English is not as difficult as you think.” 
แผนงาน   พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ผู้รับผิดชอบ   นายยุทธนา อินทรคุ้ม   
กลุ่ม/หน่วยทีร่ับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบประมาณทัง้สิ้น  600,000.- (หกแสนบาทถ้วน)  
......................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
             ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีอิทธิพลต่อความเปล่ียนแปลงในสังคมโลกเป็นอย่างมาก 
เพ่ือให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษกระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เช่ือมโยงกันเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสร้างเสริมสมรรถนะและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช้ในการแสวงหาองค์
ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง เพ่ือที่จะนำไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
  ดังน้ัน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จึงได้ดำเนินโครงการ 
ภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด “English is not as difficult as you think.” เพ่ือมุ่งเสริมให้นักเรียนได้
พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ มีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และตระหนักถึงความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนและใน
สถานการณ์จริงของชีวิตในอนาคต โดยจัดค่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน จำนวน ๔ 
ศูนย์ ในจังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง 
 

2. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลในศตวรรษที่ 21 
  2. เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการสื่อสาร
ของนักเรียน 
  3. เพ่ือยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ 
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3. เป้าหมาย 
 - เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.14 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วม
กิจกรรมภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด “English is not as difficult as you think.” ปีการศึกษา 2563 
โดยใช้     สหวิทยาเขตเป็นฐาน จำนวน 4 ศูนย์ ศูนย์ละ 200 คน รวม 800 คน 
 - เชิงคุณภาพ 
  - ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสพม.14 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ที่เข้าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด “English is not as difficult as you think.” 
ได้พัฒนาทักษะในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
 

4. กิจกรรมและปฏิทินการดำเนนิงาน  
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมตัวแทนสหวิทยาเขตเพ่ือช้ีแจง

กิจกรรมการเขา้ค่าย 
กันยายน 2563/ สพม.14 กลุ่มนิเทศฯ สพม.14

2 วางแผน/จัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษ กันยายน 2563/ สพม.14 กลุ่มนิเทศฯ สพม.14
3 จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษฯ กันยายน 2563/ โรงเรียนฯ สหวิทยาเขต
4 นิเทศติดตามการจัดกิจกรรม กันยายน 2563/ โรงเรียนฯ กลุ่มนิเทศฯ สพม.14
5 สรุป/รายงานผล กันยายน 2563/ สพม.14 สหวิทยาเขต/กลุ่มนิเทศฯ

 

5. งบประมาณทั้งสิน้ 600,000.- (หกแสนบาทถ้วน)  
    รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
       ศูนย์ที่ 1 โรงเรียนดีบกุพังงาวิทยายน (นักเรียนและคณะทำงาน 230 คน) 

 

ที่ 
 

รายละเอียดคา่ใช้จ่าย 
งบประมาณ

ทั้งหมด 
จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 ค่าอาหารกลางวัน 55,200.- - 55,200.- -
2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 32,200.- - 32,200.- -
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 14,400.- 14,400.- - -
4 ค่าพาหนะ/ที่พัก 8,600.- - 8,600.- -
5 ค่าเอกสาร/วัสดุ 39,600.- - - 39,600.- 

 รวมงบประมาณทั้งสิน้ 150,000.- 14,400.- 96,000.- 39,600.-
 

   รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 



 
 

~ 133 ~ 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

 
       ศูนย์ที่ 2 โรงเรียนตะก่ัวป่า “เสนานุกูล” (นักเรียนและคณะทำงาน 230 คน) 

 

ที่ 
 

รายละเอียดคา่ใช้จ่าย 
งบประมาณ

ทั้งหมด 
จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 ค่าอาหารกลางวัน 55,200.- - 55,200.- -
2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 32,200.- - 32,200.- -
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 14,400.- 14,400.- - -
4 ค่าพาหนะ 8,600.- - 8,600.- -
5 ค่าเอกสาร/วัสดุ 39,600.- - - 39,600.- 

 รวมงบประมาณทั้งสิน้ 150,000.- 14,400.- 96,000.- 39,600.-
 

        รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
             ศูนย์ที่ 3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต (นักเรียนและคณะทำงาน 230 คน) 

 

ที่ 
 

รายละเอียดคา่ใช้จ่าย 
งบประมาณ

ทั้งสิน้ 
จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 ค่าอาหารกลางวัน 55,200.- - 55,200.- -
2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 32,200.- - 32,200.- -
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 14,400.- 14,400.- - -
4 ค่าพาหนะ 8,600.- - 8,600.- -
5 ค่าเอกสาร/วัสดุ 39,600.- - - 39,600.- 

 รวมงบประมาณทั้งสิน้ 150,000.- 14,400.- 96,000.- 39,600.-
 

     รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
           ศูนย์ที่ 4 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร (นักเรียนและคณะทำงาน 230 คน) 

 

ที่ 
 

รายละเอียดคา่ใช้จ่าย 
งบประมาณ

ทั้งสิน้ 
จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 ค่าอาหารกลางวัน 55,200.- - 55,200.- -
2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 32,200.- - 32,200.- -
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 14,400.- 14,400.- - -
4 ค่าพาหนะ 8,600.- - 8,600.- -
5 ค่าเอกสาร/วัสดุ 39,600.- - - 39,600.- 

 รวมงบประมาณทั้งสิน้ 150,000.- 14,400.- 96,000.- 39,600.-
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6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด เครื่องมือทีใ่ช้
- เชิงปริมาณ 
      - นักเรียนทุกโรงในสังกัด สพม.14 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 
800 คน เข้าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษ   ไม่ยากอย่างที่คิด 

 
แบบรายงานผล 
การจัดกิจกรรม 

- เชิงคณุภาพ 
     - ร้อยละ 100 ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสพม.14 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ที่เข้าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด ได้
พัฒนาทักษะ ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษ 

 
แบบรายงานผล 
การจัดกิจกรรม 

 

7. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษนักเรียน “ภาษาอังกฤษ
ไม่ยากอย่างที่คิด - English is not as difficult as you think.” ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการ
ฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ตลอดจนทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เกิดเจตคติที่ดีและเห็น
ประโยชน์และความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ 
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แผนงาน/โครงการ  การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ
แผนงาน   พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นายยุทธนา อินทรคุ้ม  
กลุ่ม/หน่วยทีร่ับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  –กันยายน 2563 
งบประมาณทัง้สิ้น  150,000.- (หน่ึงแสนห้าหมืน่บาทถ้วน)  
......................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้นำนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล 
ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ โดยผลิตกำลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ที่เน้นการปฏิบัติจริง การเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะคิด ทักษะงาน และทักษะชีวิต รองรับการพัฒนา
งาน ให้สร้างรายได้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับภูมิลำถิ่นฐาน สร้างฐานท่ีแข็งแกร่งของการสร้าง
เศรษฐกิจสู่เวทีการแข่งขันในเวทีโลก ซึ่งการจัดการศึกษาจะเน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ (Experience) 
จากแหล่งจัดประสบการณ์จริง โดยเรียนรู้จากการสร้างกระบวนการคิดที่ประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีความรู้ ไปสู่
การลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเสมือนจริงหรือจากสถานการณ์จริง และเรียนรู้จากการสร้าง
กระบวนการแก้ไชปัญหา 

  ดังน้ัน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จึงได้จัดทำโครงการการประชุม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ เพ่ือให้ครูได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพ่ือ
การมีงานทำที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพ่ือให้นักเรียนมีพ้ืนฐานด้านอาชีพ และสามารถมีแนวทาง
ประกอบอาชีพและพัฒนางานอาชีพของตนเองในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพ่ือการมีงานทำด้านอาชีพเกษตรกรรม การ
ถนอมอาหาร เทคโนโลยี มคัคุเทศก์ และอาชีพเก่ียวกับการท่องเที่ยว ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติที่
โรงเรียนหรือที่บ้าน เป็นพ้ืนฐานอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่น  
  2. เพ่ือให้ครผููส้อนสามารถนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ประสบการณ์และได้สำรวจความพร้อม ความถนัดในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร การถนอมอาหาร เทคโนโลยี มัคคุเทศก์และอาชีพเก่ียวกับการท่องเที่ยว เป็น
ข้อมูลการวิเคราะห์ตัดสินใจการเลือกอาชีพและการมีงานทำต่อไป 
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3. เป้าหมาย 
 - เชิงปริมาณ 
     ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 54 คน  
 - เชิงคุณภาพ 
     ร้อยละ 100 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสามารถจัดทำหลักสูตร
การศึกษาเพ่ือการมีงานทำ   
 

4. กิจกรรมและปฏิทินการดำเนนิงาน  
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมคณะกรรมการ มิถุนายน 2563/ สพม.14 กลุ่มนิเทศฯ สพม.14
2 แจ้งครูเข้าประชุม มิถุนายน 2563/ สพม.14 กลุ่มนิเทศฯ สพม.14
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน กรกฎาคม 2563/ โรงแรม กลุ่มนิเทศฯ สพม.14
4 สรุป/รายงานผล กรกฎาคม 2563/ สพม.14 กลุ่มนิเทศฯ สพม.14

 

5. งบประมาณรวมทั้งสิน้ 150,000 บาท  (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  
    รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

 

ที่ 
 

รายละเอียดคา่ใช้จ่าย 
งบประมาณ

ทั้งสิน้ 
จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 13,000.- - 13,000.- -
2 ค่าอาหารกลางวัน 32,500.- - 32,500.- -
3 ค่าที่พัก 64,800.- - 64,800.- -
4 ค่าจัดทำเอกสารหลักสูตรฯ 39,700.- - 39,700.- -

 รวมงบประมาณทั้งสิน้ 150,000.- - 150,000.- -
 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัด เครื่องมือทีใ่ช้

- เชิงปริมาณ 
      -ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 54 คน 

แบบตอบรับการเข้าร่วม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

- เชิงคณุภาพ 
     -ร้อยละ 100 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีสามารถจัดทำหลักสูตรการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 

เอกสารหลักสตูรการศึกษาเพ่ือ 
การมีงานทำ 
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7. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
  1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สามารถพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาเพ่ือการมีงานทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและชุมชน 
  2. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติต่องานอาชีพ และมีพ้ืนฐานและแนวทางในการ
ประกอบอาชีพต่อไป  
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แผนงาน/โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึษา (โครงการ

โรงเรียนสุจริต)  
แผนงาน ป้องกัน ปราบปรามการทุจรติ และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายศราวุธ  เตียวสร้างตระกูล และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.14 
ลักษณะโครงการ ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม   – กันยายน 2563  
งบประมาณทัง้สิ้น   78,700 บาท  (เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.  หลักการและเหตุผล 

             ปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ 
แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กร
ของรัฐ หรือองค์กรอิสระต่างๆ เห็นพ้องกันว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่นำไปสู่ความยากจน และ
เป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง สำหรับประเทศไทยน้ันเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า 
ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญลำดับต้นๆที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่าง
มาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกและพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เก่ียวพันกับวิถี
ชี วิตของคนไทยมาอย่างยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมไปแล้ว  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ตระหนักในความสำคัญของการ
เตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  มาอย่างต่อเน่ืองโดยดำเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพ่ือวางรากฐานการปลูก
จิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่ม
พัฒนาจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ จำนวน 225 โรงเรียน (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ละ 1 โรงเรียน) และขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปี ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
จนครบทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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  เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดแนวทาง
การจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรม 
   

2.  วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานเขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต แก่ผู้บรหิาร 

ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบในทุกระดับ 
  2.  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันผลประโยชน์ที่ทับซ้อนแก่ผู้บริหารและ
บุคลากร 
  3.  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) 
   

3.  เป้าหมาย 
 - เชิงปริมาณ 

       1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จำนวน 27 โรงเรียน 

                 2. ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรยีนและบุคลากรโรงเรียน ดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริตตามท่ี
กำหนดในแต่ละปี 
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  - เชิงคณุภาพ 

            ผู้บรหิาร ครู นักเรยีนและบุคลากรโรงเรียน ได้รับองค์ความรู้และมีกระบวนการทำงานที่
คำนึงถึงความซื่อสัตย์ สจุริต ความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนนิงาน 

 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ขั้นเตรียมดำเนินการ 
   แจ้งผู้บริหารและครูเข้ารับการประชุมเพ่ือขับเคลื่อน
โครงการ 
ขั้นดำเนนิการ  
    - จัดประชุมผู้บริหารและครูที่เก่ียวข้อง ในประเด็น
ต่อไปน้ี 
    1. การเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสรา้งความ
ตระหนักรูใ้ห้กับนักเรยีน ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนสุจริต เพื่อปรบัฐานคิดทุกช่วงวัย
และร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
    - กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือขา่ยและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
    - กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 
    - กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานบริษทัสร้าง
การดี สู ่Marketing 4.0 
    - กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" (เยาวชนไทย
หัวใจ STRONG) 
    - กิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 
    - กิจกรรมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่สังคม
ด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์
สั้น) 
   2. การขับเคลื่อนหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-
Corruption Education) 
   - กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสตูรต้านทุจริตศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดในสังกัด 

ม.ค. 2563 - ม.ีค. 
2563 

 
มี.ค. 2563 - ส.ค. 

2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนิเทศฯ
 

กลุ่มนิเทศฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนิเทศฯ 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการนำ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
   - การติดตามและประเมินผลการใช้หลกัสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 
3. การสรา้งความตระหนักในการป้องกันการทุจริตใน
สถานศึกษา 
   - กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้าน
ความโปร่งใส 
4. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการ
ดำเนนิงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
  - กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best 
Practice) โรงเรียนสุจริต 
  - กิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

ก.ย. 2563 
 

  5. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา (ITA 
Online)  
   - กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา 
   - การดำเนินการอ่ืน ๆ 
ขั้นสรุปรายงานผล 
   1). นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน 
   2) สรุป / รายงานผล 

 
 
 
 

ก.ย. 2563 
 

 
 
 

กลุ่มนิเทศฯ 

 

5. งบประมาณทั้งสิน้ 228,700 บาท  
             งบประมาณตามแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา งบดำเนินงาน. เป็นเงิน 228,700 บาท  
(สองแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
 - งบประมาณจาก สพฐ. เป็นเงิน 150,000 บาท  
 - งบประมาณจาก สพม.14 เป็นเงนิ 78,700 บาท  (อนมัุติจากที่ประชุมฯ) 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใชจ่้าย 
งบประมาณ

ทั้งสิน้ 
จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 
 

เตรียมดำเนินการ 
- แจ้งผู้บรหิารโรงเรียนและครูเข้ารับการประชุม  

  
  

2 ดำเนินการ 
2.1 ประชุมคณะทำงาน จำนวน 15 คน  
      - ค่าอาหารกลางวัน (15×250) 
      - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (15×50) 

78,700   
 

3,750
750

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 จัดประชุมผู้บริหารและครูที่เก่ียวข้อง
จำนวน 1 วัน โรงเรียนละ 2 คน รวม 54 คน 
ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ 6 คน รวมทั้งหมด 
60 คน 
     -  ค่าอาหารกลางวัน  (60×250) 
     -  ค่าอาหารเย็น (60×250) 
     -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (60×50×2) 
     -  ค่าที่พัก จำนวน 15 หอ้งจำนวน 1 คืนๆ
ละ 1,200 บาท 
    -  ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 ช่ัวโมง 30 
นาที ช่ัวโมงละ 1,200 บาท   
    -  ค่าพาหนะวิทยากร/คณะทำงาน 
    -  ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,200 

 
 
 

15,000
15,000
6,000

18,000

15,000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000
3 กิจกรรมโครงการ 

    - กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
    - กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
ป.ป.ช.สพฐ. ชุมชน 
    - กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงาน
บริษัทสร้างการดี สู่ Marketing 4.0 

150,000
 

 
5,000

4,000

4,000
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ที่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใชจ่้าย 
งบประมาณ

ทั้งสิน้ 
จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  

- กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" 
(เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) 
- กิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลเมือง (Project 
Citizen)  
- กิจกรรมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่
สังคมด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ 
(สื่อภาพยนตร์สั้น) 
- กิจกรรมขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดในสังกัด 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการ
นำหลักสูตรต้านทุจรติศึกษาไปใช้ 
- การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 
- กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริต
พระราชทาน ด้านความโปร่งใส 
- กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการถอดบทเรียน 
(Best Practice) โรงเรียนสุจริต 
   - กิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตามผลการ
ดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
   - กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา 
สรุปรายงานผล 

- สรุป/รายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 4,500
 

5,000

4,000

13,000

15,000

10,000

10,000
8,000

10,000

50,000

1,000
1,000

500

 

1,000

2,000

 
2,000
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6. การวัดและประเมินผล 
 

 

ที่ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

เครื่องมือทีใ่ช ้

1 ผลผลิต (Output) 
- ผู้บริหาร ครแูละบุคลากรในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับองค์ความรู้และมี
กระบวนการทำงานที่คำนึงถึงความซื่อสัตย์ 
สุจริต ความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบเพ่ิมขึ้น 

การสังเกต 
สอบถาม 

 

  
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ปลอดจากการ
ทุจริต 

ประเมินภายใน 
 

- แบบประเมิน 
- รายงานผลการประเมิน

 
7.  ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 

 1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดำเนินงานขับเคลื่อนเขตสุจรติ และโรงเรียนสุจริต 
             2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาสามารถดำเนินงานตามเป้าหมายที่
กำหนด 
  3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษารับผลการประเมินเขตสุจริต และ
โรงเรียนสุจริตในระดับดีเย่ียม 
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แผนงาน/โครงการ  การประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ สู่การ 
    แข่งขันของประเทศ  
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นายยุทธนา อินทรคุ้ม  
กลุ่ม/หน่วยทีร่ับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  –กันยายน 2563 
งบประมาณทัง้สิ้น  328,500.- (สามแสนสองหม่ืนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
......................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

             สภาพปัจจุบันความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วและเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชน ทั่วไปมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การดำรงชีวิตของทุกๆคน มี
การพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ของสังคมโลกอยู่ตลอดเวลา ดังน้ันการจัดการศึกษาจึง
จำเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิขาการและมีศักยภาพสู่ความเป็นเลิศใน
ด้านกิจกรรมวิชาการ เพ่ือเตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชน เป็นกำลังสำคัญในการขับเคล่ือนประเทศไทยใน
อนาคต สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
  ดังน้ัน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จึงได้จัดทำโครงการการประชุม
เชิงปฏิบัติ การการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ สู่การแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ครูสามารถพัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนไปสู่การ
แข่งขันของประเทศ  
  2. เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ที่ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
  3. เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะอาชีพผู้เรียนสู่การมีงานทำใน
ศตวรรษที่ 21 
 

3. เป้าหมาย 
 - เชิงปริมาณ 
   ครูผู้สอน โรงเรียนละ 3 คน  จำนวน 27 โรงเรียน จำนวน 81 คน  
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 - เชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเข้าใจในแนวทางการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนไปสู่การแข่งขันของประเทศ และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

4. กิจกรรมและปฏิทินการดำเนนิงาน  
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมคณะกรรมการ มิถุนายน 2563/ สพม.14 กลุ่มนิเทศฯ สพม.14
2 แจ้งครูเข้าประชุม มิถุนายน 2563/ สพม.14 กลุ่มนิเทศฯ สพม.14
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน กรกฎาคม 2563/ โรงแรม กลุ่มนิเทศฯ สพม.14
4 สรุป/รายงานผล กรกฎาคม 2563/ สพม.14 กลุ่มนิเทศฯ สพม.14

 

5. งบประมาณทั้งสิน้ 328,500 บาท (สามแสนสองหม่ืนแปดพนัห้ารอ้ยบาทถ้วน) 
    รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที่ รายละเอียดคา่ใช้จ่าย งบประมาณ
ทั้งสิน้ 

จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 27,000.- - 27,000.- -
2 ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น 121,500.- - 121,500.- -
3 ค่าที่พัก 162,000.- - 162,000.- -
4 ค่าตอบแทนวิทยากร 8,400.- 8,400.- - -
5 ค่าพาหนะ 4,600.- - 4,600.- -
6 ค่าวัสดุ 5,000.- - - 5,000.-

 รวมงบประมาณทั้งสิน้ 328,500 8,400.- 315,100.- 5,000.-
 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัด เครื่องมือทีใ่ช ้

- เชิงปริมาณ 
      - ครูผู้สอน โรงเรียนละ 3 คน จำนวน 81 คน แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิง

ปฏิบัติการฯ 
- เชิงคณุภาพ 
     - ร้อยละ 100 ครูผู้สอนที่เข้าอบรมสามารถจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  

แบบกิจกรรมใบงาน/แบบนิเทศติดตาม  
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7. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
  1. ครูผู้สอนมีความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนไปสู่การแข่งขัน
ของประเทศ  
  2. เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ที่ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
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แผนงาน/โครงการ   พัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและบริบท 
   ของโรงเรียน 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางจันทณา  ช่วยชนะ และ คณะ ศึกษานิเทศก์ 
กลุ่ม/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่  
ระยะเวลาดำเนินการ   มีนาคม –  กันยายน 2563  
งบประมาณทัง้สิ้น   148,850บาท (หน่ึงแสนสีห่มืน่แปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.  หลักการและเหตุผล 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยอัน
เป็นภาษาประจำชาติซึ่งทุกคนต้องเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งเพ่ือยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้สัมฤทธ์ิผลดี
ย่ิงขึ้น และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน สถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสมรรถนะด้าน
ภาษาไทย และเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยรูปแบบต่างๆไปสู่สาธารณชน ทั้งในฐานะเป็นภาษาประจำชาติและ
ฐานะที่เป็นภาษาเพ่ือการสื่อสารของทุกคนในชาติสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษา อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA)                       

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จึงกำหนดให้มีการจัดสอบแข่งขันทักษะ
ความสามารถด้านภาษาไทย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะใน
ด้านภาษาไทยเพ่ิมมากขึ้น รวมท้ังได้คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ ต่อไป 
   

2.  วัตถุประสงค ์
     1. เพ่ือให้ครผููส้อนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตร
ท้องถิ่นของแต่ละโรงเรียน 
   2. เพ่ือให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับ
เป้าหมายและบริบทของแต่ละโรงเรียน 
      

3.  เป้าหมาย 
 -  เชิงปริมาณ 
              ผู้บริหาร/ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนละ 3 คน จำนวน 27 โรงเรียน รวม 81 คน 
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  -  เชิงคุณภาพ 

   ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
ท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 
 

4.  กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนนิการ 
 

วิธีดำเนนิการ ระยะเวลา สถานที่
1. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมฯ
2. แจ้งโรงเรียน ส่งครูเข้ารับการอบรมฯ  
3. จัดอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 
4. สรุป/รายงานผล 

พฤษภาคม 2563 
มิถุนายน 2563 
มิถุนายน 2563 
กรกฎาคม 2563 

สพม.14
สพม.14 
เอกชน 
สพม.14 

 
5. งบประมาณทั้งสิน้ 148,850 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนแปดพันแปดรอ้ยห้าสบิบาทถ้วน)  
   รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ทั้งสิน้ 
จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน  

จำนวน 15 คน 
    -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (15×35×2)
    -  ค่าอาหารกลางวัน (15×120) 

 
1,050
1,800

 
 
 

 
 
1,050
1,800

 
 

2 
 
    

 
 
 
 

  จัดอบรมการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา
จำนวน 2 วัน จำนวน 90 คน 
  -  ค่าอาหารกลางวัน (90×250x2) 
  -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (90×50x4)  
   -  ค่าที่พัก จำนวน 2 คืน ๆ ละ 1,200 บาท
       จำนวน 25 ห้อง/คืน (25×1,200x2) 
    -  ค่าวัสดุ 
    -  ค่าตอบแทนวิทยากร 
    -  ค่าพาหนะ 

 
45,000
18,000
60,000

5,000
8,400
9,600

 
 
 
 
 

 
 

8,400 
 

 

 
 

45,000
18,000
60,000

 
 

9,600

 
 
 
 
 

5,000

 รวมงบประมาณทั้งสิน้ 148,850 8,400 135,450 5,000
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6. ตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมินผล 
 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 

เป้าหมายตัวชีวั้ด
วิธีการวัด 

และประเมินผล 

 

เครื่องมือทีใ่ช ้

- ร้อยละของผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรู้  
  ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดทำหลักสูตร,  
  สถานศึกษาและหลักสูตรทอ้งถิ่นเพ่ิมขึ้น 
- โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษาที่
เหมาะสม 
  และสอดคลอ้งกับบริบทของโรงเรียน 

90
 
 

100 

แบบทดสอบ 
 
 
นิเทศติดตามฯ 

แบบทดสอบ
 
 
เอกสารหลักสตูร
ของโรงเรียน/
สัมภาษณ ์

 

7.  ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
1.  ผู้เข้ารับการอบรม 

 2.  นักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศสามารถได้รับรางวัลในระดับประเทศ 
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แผนงาน/โครงการ  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมทักษะชีวิต
    กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ  
    อุบัติภัยและปัญหาทางสังคม  
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฐลักษณ์  อิสสระ/นางสาวประไพ  พิกุลผล 
หน่วยงานท่ีรบัผิดฃอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณท้ังสิ้น  232,340 บาท (สองแสนสามหม่ืนสองพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
......................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
  การจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนจะต้องจัดให้กับเด็ก
นักเรียน เพ่ือให้ผู้ปกครองเกิดความม่ันใจในการที่จะนำบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียน นอกจากให้
การศึกษาทางด้านวิชาการและทำกิจกรรมแล้ว โรงเรียนจำเป็นต้องให้ความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนที่มา
โรงเรียนด้วย และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่กล่าวไว้
ว่า นักเรียน คือ หัวใจของการจัดการศึกษาจำเป็นต้องมีความตระหนักในความสำคัญและเล็งเห็นถึงความ
เร่งด่วนที่สถานศึกษาและหน่วยงานจากทุกภาคส่วนของสังคม จะต้องร่วมกันแสวงหาแนวทางที่เป็น
รูปธรรม ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถอยู่ในระบบการศึกษาได้ตลอด
หลักสูตรและมีทักษะชีวิตเพียงพอที่จะดูแลตนเอง ให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ไม่
สร้างสรรค์ อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน ซึ่งเป็นภารกิจและความ
รับผิดชอบในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศตามมาตรฐานสากลดังน้ัน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14มีความตระหนักใน
ความสำคัญ และเล็งเห็นความจำเป็นที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้
เรียนรู้อย่างมีความสุข จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย
และปัญหาทางสังคม ภายใต้โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมทักษะ
ชีวิต 
 

2.วัตถุประสงค ์
 1.เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่นักเรียน และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับมาตรการป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม 
 2. เพ่ือสร้างมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคมให้กับโรงเรียนใน
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
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3.เปา้หมาย 
 - เชิงปริมาณ  
   นักเรียน จำนวน 81 คน และผู้เก่ียวข้องเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 
จำนวน 37 คน รวมท้ังสิ้น 118 คน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เข้าร่วม
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม 
 - เชิงคณุภาพ   
   นักเรียนและผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม มีความรู้ ความสามารถ ในการป้องกันภัยให้กับตนเองและผู้อ่ืนได้ 
ร้อยละ 100 
 

4. ขั้นตอน/กิจกรรมดำเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา

ขั้นเตรียมดำเนินการ
1) เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
2) จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
3) จัดเตรียมขอ้มูลและเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ขั้นดำเนินการ 
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม 
ขั้นสรุปรายงานผล 
สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน/ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน
ในสังกัด 

ปีงบประมาณ2563 
 
 
เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 
2563 
(จำนวน 2 วัน 1 คืน) 
เดือนสิงหาคม-กันยายน 
2563 
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5.งบประมาณทั้งสิน้จำนวน  232,340บาท (สามแสนสามหม่ืนสองพนัสามร้อยสีส่บิบาทถ้วน) 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

ที่ รายการ/กิจกรรมการใชง้บประมาณ 
งบประมาณ

ทั้งสิน้ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรม : จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม

1 ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิลจำนวน 1 ป้าย 1,000.- - - 1,000.-
2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  
 - ค่าเบ้ียเลี้ยง จำนวน 118 คน ×360 

บาท×2 วัน 84,960.- - 84,960.- - 
 - ค่าที่พัก จำนวน 118 คน ×800 บาท×

1 คืน 94,400.- - 94,400.- - 
 - ค่าพาหนะ จำนวน 118 คน (เหมาจ่าย

ตามจริง) 7,580.- - 7,580.- - 
 - ค่าชดเชยพาหนะ/ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง 3,000.- - 3,000.- -
 - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คน 

600 บาท 20ชม. 
36,000.- 36,000.- - -

 - ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 3 คน ×800 
บาท×1 คืน 

2,400.- - 2,400.- -

 - ค่าวัสดุ 3,000.-   3,000.-
3 สรุปผลจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน   
 รวมงบประมาณทั้งสิน้ 232,340.- 36,000.- 192,340.- 4,000
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6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชีวั้ด 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือทีใ่ช ้

1. เชิงปริมาณ : นักเรียน จำนวน 81 คน 
และผู้เก่ียวข้องเก่ียวกับการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา จำนวน 37 
คน รวมทั้งสิ้น 118 คน ในสังกัดสพม.14 
เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม 

- นักเรียน และ
ผู้เก่ียวข้องเก่ียวกับการ
รักษาความปลอดภัย
ของสถานศึกษา รวม
ทั้งสิ้น 118 คน 

การสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
 
 

2. เชิงคุณภาพ : นักเรียนและผู้ที่
เก่ียวข้องเก่ียวกับการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษาสังกัด สพม.14 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม มีความรู้ 
ความสามารถ ในการป้องกันภัยให้กับ
ตนเองและผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 100 

- นักเรียน และ
ผู้เก่ียวข้องเก่ียวกับการ
รักษาความปลอดภัย
ของสถานศึกษา รวม
ทั้งสิ้น 118 คน 

รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 
แบบรายงานผล
การดำเนินงาน 
 
 

 
 

7. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
     1. นักเรียน จำนวน 81 คน และผู้เก่ียวข้องเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 
จำนวน  37 คน รวมทั้งสิ้น 118 คน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เข้าร่วม
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม 
     2. นักเรียนและผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม มีความรู้ ความสามารถ ในการป้องกันภัยให้กับตนเองและผู้อ่ืนได้ 
ร้อยละ 100 
 3. สถานศึกษาในสังกัด และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มีมาตรการป้องกัน
และแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน 
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แผนงาน/โครงการ   จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวจุติมา  ฉลองกุล/นางสาวประไพ  พิกุลผล 
กลุ่ม/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่
ระยะเวลาดำเนินการ   มิถุนายน – กันยายน 2563 
งบประมาณทัง้สิ้น   101,800 บาท (หน่ึงแสนหน่ึงพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
....................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
  เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2563พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบ
ศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”รัชกาลที่ 10 ทรงขึ้นครองราชย์รัฐบาลและหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่มีลักษณะเป็นพิธีหรือกิจกรรมการถวายพระพรชัย
มงคลและถวายเป็นพระราชกุศลรวมถึงกิจกรรมอ่ืนอันเป็นสาธารณะประโยชน์  

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและ
ตระหนักถึงความสำคัญของการบำเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม การมีจิตสาธารณะ  และเพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม การมีความตระหนักและจิตสำนึกที่ดีในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
พลังงานจึงได้จัดโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 
2. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้ผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดได้แสดงความ
จงรัก ภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิ
ติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”รัชกาลที่ 10 
  2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผูบ้ริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกัน
ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม แสดงออกซึ่งการมีจิตสาธารณะ และนักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
  3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษามี
จิตสำนึก ตระหนักในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ในสถานศึกษาและ
หน่วยงาน 
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3. เป้าหมาย 
    - เชิงปริมาณ  
  - โรงเรียนในสังกัด  จำนวน 27  โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา, คณะครู
และนักเรียนในสังกัดทุกคน 
  - ผู้บริหาร  บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ทุกคน 
   - เชิงคุณภาพ  
  ผู้บริหาร  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดได้
แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร    กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว”รัชกาลที่ 10   และร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม แสดงออกซึ่งการมีจิต
สาธารณะ และนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก ตระหนักในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การ
อนุรักษ์พลังงาน ในสถานศึกษาและหน่วยงาน 
  

4.กิจกรรมดำเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 
ขั้นเตรียมดำเนินการ 
1) เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
2) จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
3) จัดเตรียมขอ้มูลและเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ขั้นดำเนินการ 
จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 
ขั้นสรุปรายงานผล 
สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน/ติดตามผลการดำเนินงานของ
โรงเรียนในสังกัด 
 

 

เดือนมิถุนายน- กรกฎาคม  2563 
เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563 
เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563 

 
เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563 

 

เดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 
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5. งบประมาณทั้งสิน้จำนวน 101,800  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพนัแปดรอ้ยบาทถ้วน)  
    รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที่ รายการ/กิจกรรมการใชง้บประมาณ 
งบประมาณ 

ทั้งสิน้ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรม : จัดกิจกรรม จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 
เตรียมดำเนินการ 
1 1) ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิล 

จำนวน 3 ป้าย ๆ ละ 1,000 บาท 
3,000 -

 
- 

 
3,000

ดำเนินการ
2 1)ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจิตอาสา 

บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนในสังกัด 
จำนวน27 โรงเรียน 
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- ค่าเบ้ียเลี้ยง จำนวน 10 คน ×240 บาท×2 วัน 
 - ค่าที่พัก จำนวน 10 คน ×800 บาท×1 คนื 
- ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยพาหนะ/ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง 

80,000

17,800

 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
80,000 

 
- 
4,800 
8,000 
5,000 

- 
 
- 
- 
- 
- 

สรุปผลการดำเนินการ 
3 - จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 1,000 - - 1,000
 รวมงบประมาณทั้งสิน้ 101,800 - 97,800 4,000

 

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชีวั้ด 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือทีใ่ช ้

1. เชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร ผู้บรหิารสถานศึกษา คณะครู 
นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

- ผู้บริหาร และบุคลากร 
สพม.14  
- ผู้บริหารสถานศึกษา 
คณะครู และนักเรียนใน
สังกัด  
จำนวน 27  โรงเรียน 

การสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

เป้าหมายตัวชีวั้ด 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

เครื่องมือทีใ่ช ้

2. เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหาร ผู้บรหิารสถานศึกษา คณะครู 
นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
มีความจงรักภักดี  มีจิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์เพ่ือส่วนรวม และมีความตระหนัก
ในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
 

- ผู้บริหาร และบุคลากร 
สพม.14  
- ผู้บริหารสถานศึกษา 
คณะครู และนักเรียนใน
สังกัด จำนวน  27  โรงเรียน 

รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 
แบบรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 

 
7. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
  1. ผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดได้แสดงความ
จงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริ
สมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”รัชกาลที่ 10 
  2. ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์เพ่ือส่วนรวม แสดงออกซึ่งการมีจิตสาธารณะ และนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
  3. ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึก ตระหนักในการ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ในสถานศึกษาและหน่วยงาน   
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แผนงาน/โครงการ   ส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาสภานักเรียนในสถานศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวประไพ  พิกุลผล  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
กลุ่ม/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
ลักษณะโครงการ   ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณทัง้สิ้น   383,000 (สามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีสาระสำคัญตามมาตรา 6 ว่า การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การส่งเสริมกิจกรรมท่ี
จะสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร  สภานักเรียนและกรรมการนักเรียนเป็นส่วนหน่ึงจะช่วยพัฒนาโรงเรียน
ตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นองค์กรที่จะปลูกฝังทัศนคติค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย เพ่ือให้
นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคง เข้มแข็งของ
สังคมไทย ส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดกับนักเรียนทุกคน ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้รู้จักคิดเป็น 
ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกที่ดีของหมู่คณะ รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ 
กล้าแสดงออกในทางที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพในกฎกติกาและมติของสังคม มีความสามัคคี 
ให้เกียรติผู้อ่ืน เป็นเยาวชนท่ีมีคุณค่าต่อสังคม และเป็นอนาคตของชาติสืบไป  และเพื่อเป็นการพัฒนา
องค์กรนักเรียนใน ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืนและต่อเน่ือง  
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของนักเรียน
และองค์กรนักเรียนดังกล่าว เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนได้ดำเนินงานสภานักเรียนได้อย่าง
เข้มแข็งและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง นักเรียนในองค์กรมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ รวมทัง้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด มี
คุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม   จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งและ
พัฒนาสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพม.14 
  

2.  วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือเสริมสรา้งความเข้มแข็งของสภานักเรียน 
  2. เพ่ือพัฒนาสภานักเรียนให้สามารถดำเนินการได้โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นกลไกใน
การสร้างประสิทธิภาพ สร้างสังคมโรงเรียนให้เป็นสังคมประชาธิปไตยด้วยความสมานฉันท์  
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  3. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดได้มีการพัฒนาการดำเนินงานสภานักเรียนของโรงเรียน
อย่างต่อเน่ืองและพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
 - เชิงปริมาณ 
    1. ครผูู้รับผดิชอบกิจกรรมสภานักเรียน  โรงเรียนในสังกัด จำนวน 27 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน  
รวม 54 คน 
             2. สภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด 27 โรงเรียน ๆ ละ 4 คน รวม 108 คน 
    3. วิทยากร/เจ้าหน้าที่/วิทยากรพ่ีเลี้ยง  12 คน  (รวมทั้งสิ้น 174 คน)  
 - เชิงคณุภาพ 
    โรงเรียนมีการดำเนินงานสภานักเรียนและมีความเข้มแข็งพัฒนาพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็น
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 

 

4.  กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนนิงาน  
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1 
2 
3 
 
4 
 
5 

เสนอโครงการ/ขออนุมติโครงการ
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมเตรียมการ 
ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการตัวแทนสภานักเรียน
และครูที่ปรึกษางานกิจกรรมสภานักเรียน 
สรุปรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน
ของครูและสภานักเรียน โรงเรียนในสังกัด 
ติดตามการดำเนินงานสภานักเรียนของโรงเรียน 

ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มส่งเสริม
การจัดการจัด
การศึกษา 
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5.  งบประมาณท้ังหมด 383,000 บาท (สามแสนแปดหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดการใช้จ่าย  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที่ รายละเอียดคา่ใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ทั้งสิน้ 
จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผดิชอบกิจกรรม

สภานักเรียน จำนวน 174 คนเจ้าหน้าที่/
วิทยากร/วิทยากรพ่ีเลี้ยง2วัน 1 คืน 
-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 174 คน 50 
บาท 4 มื้อ 
-ค่าอาหารกลางวัน-เย็น  174 คน 250 บาท 
3 มื้อ 
-ค่าที่พัก 1 คืน 85 ห้อง ๆ 1,200 บาท   

34,800
174,000
102,000

 
 
 
 

34,800
174,000
102,000

2 ค่าตอบแทนวิทยากร/วิทยากรพ่ีเลี้ยง 17,000 17,000 
3 ค่าวัสดุ/จัดทำเอกสาร 5,000   5,000

4 
ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 174 ช้ิน ๆ 200 
บาท 

34,800  34,800

5 ค่าพาหนะ/น้ำมันเช้ือเพลิง 15,400  15,400
 รวมเงินงบประมาณทั้งสิน้ 383,000 17,000 310,800 55,200

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย วิธีการวัด

ประเมินผล 

 

เคร่ืองมือที่ใช ้

ผลผลิต (Output)  
โรงเรียนดำเนินงานสภานักเรียนตามวิถี
ประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาลได้อย่างเป็น
รูปธรรมมีความเข้มแข็งและย่ังยืน 

27 โรงเรียน ติดตาม 
แบบประเมิน 

แบบประเมิน

ผลลัพธ์ (Out comes)  
สพม.14 มีโรงเรียนในสังกัดทีด่ำเนินกิจกรรมสภา
นักเรียนได้อย่างเข้มแข็ง สามารถเป็นโรงเรียน
ต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ และเข้าร่วม
ประกวดโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับภาค
และระดับประเทศต่อไป 

3 โรงเรียน ติดตาม 
แบบประเมิน 

แบบประเมิน
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7.  ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1. โรงเรียนทุกโรงมีการดำเนินงานกิจการสภานักเรียนอย่างเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล 
หลักการกระจาย อำนาจ หลกัการมีส่วนร่วม หลักการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 มีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบในการ
ดำเนินงานสภานักเรียน 
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แผนงาน/โครงการ  แนะแนวการศกึษาต่อและการประกอบอาชีพเพ่ือการพัฒนา 
     ทุนมนุษย์ทีม่ีคณุภาพ  
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวรัชนก อุ้ยเฉ้ง / ผู้อำนวยการกลุ่มสง่เสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม – กันยายน 2563 
งบประมาณทัง้สิ้น  375,000 บาท  (สามแสนเจด็หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
......................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล  
  การพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพมีความสำคัญเป็นอย่างย่ิงต่อการพัฒนาประเทศและการ
ร่วมแก้ปัญหาของสังคมโลกในด้านต่าง ๆ อย่างย่ังยืน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี มีความสามารถ มี
จิตสาธารณะ และมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า ไม่ว่าจะด้วยการศึกษาหรือทักษะการ
ประกอบอาชีพ จึงจัดโครงการน้ีขึ้นเพ่ือสร้างโอกาสให้กับนักเรียนในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
รวมถึงข้อมูลด้านการประกอบอาชีพต่าง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดพังงา ภูเก็ต ระนอง และในศตวรรษท่ี 21 ทั้งน้ี 
เพ่ือให้นักเรียนในสังกัดซึ่งมีศักยภาพและความสนใจท่ีแตกต่างกัน สามารถวางแผนการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพในภายภาคหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล บริบทพ้ืนที่ และการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของโลก ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                       
 

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้นักเรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและมีแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 
   2. เพ่ือให้นักเรียนมีข้อมูลและแนวทางในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
ความสนใจ และบริบทของพ้ืนที่  
   3. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์ สามารถวางแผน
พัฒนาตนเองให้มีทักษะที่สำคัญสำหรบัการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้ 
 

3. เป้าหมาย 
 - เชิงปริมาณ  
    1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 300 คน 
   2. ครูแนะแนวในสังกัด จำนวน 54 คน 
    3. คณะทำงาน (บุคลากร สพม.14 บุคลากรโรงเรียน/มหาวิทยาลัย วิทยากร) จำนวน 46 คน 
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 - เชิงคณุภาพ 
    นักเรียนเข้าถึงข้อมูลและโอกาสด้านการศึกษาต่อ/การประกอบอาชีพ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพและมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ สามารถวางแผนพัฒนาตนเองให้มีทักษะที่สำคัญสำหรับ
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้ 
 

4. กิจกรรม/ขัน้ตอนดำเนินการ 
กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา/สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ  
     สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
     - การอบรมแนะแนว “คณะที่ใช่”  
     - การอบรมจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
2. กจิกรรมแนะแนวการประกอบอาชีพ 
     สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น   
     - การศึกษาดูงานอาชีพในท้องถิ่น 
     - การอบรมค้นหาอาชีพที่ ใช่ ใน
ศตวรรษที่ 21 

นักเรียน 180 คน 
ครู 27 คน 

คณะทำงาน 30 คน 
 
 

นักเรียน 120 คน 
ครู 27 คน 

คณะทำงาน 16 คน 
 

 
มิ.ย. – ส.ค. 2563 
พังงา ภูเก็ต ระนอง 

 
 

มิ.ย. – ส.ค. 2563 
พังงา 

 
กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 
 
 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

 

 

5.  งบประมาณท้ังสิน้จำนวน 375,000 บาท (สามแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
    รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ทั้งสิ้น 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 แนะแนวการศกึษาต่อสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 180,000 บาท
1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 

จำนวน 3 คน ๆ ละ 10 ช่ัวโมง ๆ ละ 800 
บาท 

24,000 24,000 - - 

2 ค่าเดินทางวิทยากรจำนวน 3 คน ๆ ละ 
4,000 บาท 

12,000 - 12,000 - 

3 ค่าที่พักวิทยากร (พังงา ภูเก็ต ระนอง) 
จำนวน 3 คน ๆ จำนวน 6 คืน ๆ ละ 
1,200 บาท 

21,600 - 21,600 - 
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ที่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ทั้งสิ้น 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
4 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 

จำนวน 237 คน จำนวน 2 วัน ๆ ละ 150 
บาท 

71,100 - 71,100 - 

5 ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง/ค่าชดเชย
น้ำมันเช้ือเพลิง 

5,000 - 5,000 - 

6 ค่าเบ้ียเล้ียงบุคลากร สพม.14 
จำนวน 6 คน จำนวน 7 วัน ๆ ละ 240 
บาท 

10,080 - 10,080 - 

7 ค่าที่พักเหมาจ่ายบุคลากร สพม.14  
จำนวน 6 คน จำนวน 6 คืน ๆ ละ 800 
บาท 

28,800 - 28,800 - 

8 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 7,420 - - 7,420
กิจกรรมที่ 2 แนะแนวการประกอบอาชีพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
                จำนวน 195,000 บาท 
1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ช่ัวโมงละ 800 บาท จำนวน 3 คน ๆ ละ 
2 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200 บาท จำนวน 2 คน 
ๆ ละ 10 ช่ัวโมง 

28,800 28,800 - - 

2 ค่าเดินทางวิทยากร จำนวน 2 คน ๆ ละ 
4,000 บาท 

8,000 - 8,000 - 

3 ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 2 คน ๆ จำนวน 
2 คืน ๆ ละ 1,200 บาท 

4,800 - 4,800 - 

4 ค่าที่พักนักเรียน ครู และบุคลากร สพม.
14 
จำนวน 60 ห้อง ๆ ละ 1,200 บาท 
จำนวน 1 คืน 

72,000 - 72,000 - 

5 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง จำนวน 
163 คน จำนวน 2 วัน ๆ ละ 150 บาท 

48,900 - 48,900 - 
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ที่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ทั้งสิ้น 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
7 ค่าจ้างเหมารถ จำนวน 5 คัน 24,000 - 24,000 - 
8 ค่าเบ้ียเล้ียงบุคลากร สพม.14 

จำนวน 8 คน จำนวน 2 วัน ๆ ละ 240 
บาท 

3,840 - 3,840 - 

9 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,660 - - 2,660
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 375,000 52,800 312,120 10,080

 

6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 

เป้าหมายตัวช้ีวัด
วิธีการวัด
ประเมินผล 

 

เครื่องมือที่ใช้ 

1. เชิงปริมาณ 
   ร้อยละ 90 ของนักเรียนและครูมี
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 
   ร้อยละ 90 ของนักเรียนและครูมี
ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพใน
ท้องถิ่นและการประกอบอาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 

 
นักเรียนและครู 
จำนวน 207 คน 
 
นักเรียนและครู 
จำนวน 147 คน 
 
 

 
- สอบถาม 
- ตรวจสอบ
รายการ 
 
- สอบถาม 
- ตรวจสอบ
รายการ 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบตรวจสอบ
รายการ 
 
- แบบสอบถาม 
- แบบตรวจสอบ
รายการ 

2. เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพและมีคุณภาพสอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที่  สามารถวางแผน
การศึกษาต่อ/การประกอบอาชีพ 
และการพัฒนาตนเองให้มีทักษะที่
สำคัญสำหรับการขับเคล่ือนพัฒนา
ประเทศได้ 

 

นักเรียน 
จำนวน  300 คน 

 

- สัมภาษณ์ 
- ติดตามผล 

 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบติดตามผล 
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7. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

 1. นักเรียนและครูมีข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษาต่าง ๆ สามารถเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ต่อไปได้ 

 2. นักเรียนมีแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
   3. นักเรียนและครูมีข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในท้องถิ่นและการประกอบอาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 

 4. นักเรียนค้นพบอาชีพที่ตรงตามศักยภาพ ความสนใจ และบริบทพ้ืนที่ 
   5. นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์ สามารถวางแผนพัฒนาตนเองให้
มีทักษะที่สำคัญสำหรับการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศได้ 
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แผนงาน/โครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจุติมา  ฉลองกุล/นางสาวประไพ  พิกุลผล 
กลุ่ม/หน่วยทีร่ับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่
ระยะเวลาดำเนินการ  เมษายน – กันยายน 2563 
งบประมาณทัง้สิ้น 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถว้น) 
......................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
   ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สภาวะ
โลกร้อน ปรากฏการณ์เรือนกระจก ภัยแล้ง น้ำท่วม และภัยพิบัติต่าง ๆ  สาเหตุของการเกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมน้ันเน่ืองจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นเหตุผลหลักสำคัญที่ก่องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และนำไปสู่การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศของโลก ปัญหาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การขาด
แคลนพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมถอย จากการทำลายสมดุลธรรมชาติ การตัดไม้ทำลายป่า การ
เพ่ิมจำนวนของประชากรโลก การทำกิจกรรมที่ ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ การขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ป่าไม้ แหล่งต้นน้ำ สภาพแวดล้อมทางทะเลและทรัพยากรธรณีเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต การส่งออกและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย แต่การ
พัฒนาเศรษฐกิจ อย่างรวดเร็วในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมามักเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ี
อย่างไม่ย่ังยืน  ประเทศไทยจึงเผชิญกับความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในหลายภูมิภาครวมทั้งการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพและประชากรสัตว์ป่าที่ลดลง การตัดไม้ทำลายป่า การกลายเป็นทะเลทราย 
การขาดแคลนน้ำ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษทางอากาศและทางน้ำ ความเสื่อมโทรมของ
ป่าไม้  และปัญหาอ่ืน ๆ อีกมากมายซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทั้งสิ้น 
   จากปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ทำให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนใน
สังกัดบางแห่งได้ดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่สามารถเป็นต้นแบบให้แก่
โรงเรียนอ่ืน ๆ ได้ แต่ยังขาดการส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ของนักเรียนหรือโรงเรียน  หากโรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติฯ 
ดังกล่าวแล้วจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่โรงเรียนอ่ืน  ๆ และเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะ
ครู และนักเรียนที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ดังน้ันสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จึงได้จัด
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้นมา 
 



 
 

~ 169 ~ 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

 
2. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนในการคิดค้น สร้างสรรค์ นวัตกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม ให้สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
บริหารจัดการขยะในโรงเรียนอย่างย่ังยืน 

 2. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานของนักเรียน  โรงเรียนในสังกัดที่มีการ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยมีนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
 - เชิงปริมาณ      
  - โรงเรียนในสงักัด  โรงเรียน ๆ ละ 1 ทมี ๆ ละ 4 คน ประกอบด้วย ครู 1 คน นักเรียน  
3 คน  
 - เชิงคณุภาพ   
   - โรงเรียน คร ูและนักเรียน ในสังกัด  มีนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นแบบในการ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ที่มีประสทิธิภาพ 
 

4. กิจกรรมดำเนนิการ 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการประกวด

นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

เมษายน 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

2 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ เมษายน 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำ
หลักเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมการ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา 

เมษายน – พฤษภาคม
2563 

คณะกรรมการฯ ตาม
คำสั่ง  
สพม.14 

4 ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

พฤษภาคม  2563 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

5 รับสมัครโรงเรียน(นักเรียน)ทีเ่ข้าร่วมการ
ประกวดนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
 

พฤษภาคม  2563 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
5 ให้โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการประกวด

ส่งผลงานโดยการจัดทำเป็นรายงานผล
การดำเนินงาน 

กรกฎาคม  2563 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา/โรงเรียน 

6 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน
จากรายงานผลการดำเนินงาน 

กรกฎาคม - สงิหาคม 
2563  

คณะกรรมการฯ ตาม
คำสั่ง สพม.14 

7 คณะกรรมการลงประเมินพ้ืนที่เชิง
ประจักษ์ 

สิงหาคม  2563 คณะกรรมการฯ ตาม
คำสั่ง สพม.14/
โรงเรียน 

8 คณะกรรมการประชุมพิจารณาตัดสินผล
การประกวดนวัตกรรมการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

สิงหาคม  2563 คณะกรรมการฯ ตาม
คำสั่ง สพม.14 

9 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 14 มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่
โรงเรียนที่ได้รับรางวัล/จัดทำสรุปรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

กันยายน  2563 สพม.14/กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา 

10 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการประกวด
นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนที่
ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ 
http://www.sesao14.org และช่องทาง
ประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ เพ่ือเป็นต้นแบบ
ให้แก่โรงเรียนอ่ืน ๆ ต่อไป 
 

กันยายน  2563 สพม.14/กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา/
ประชาสัมพันธ์ สพม.14 

 
5.  งบประมาณท้ังสิน้  .50,000 บาท  (หา้หมื่นบาทถ้วน)   
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ถัวจ่ายทกุรายการ) 
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ที่ รายการ/กิจกรรมการใชง้บประมาณ 
งบประมาณ

ทั้งสิน้ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ  
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

จำนวน  15 คน ๆ ละ 35 บาท จำนวน 2 มื้อ 
- ค่าอาหาร  จำนวน  15 คน ๆ  ละ 120 บาท  1 มื้อ 

2,850 -
 
- 

1,050

1,800

-
 
- 

2. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ในสถานศึกษา 
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

จำนวน  10 คน ๆ ละ 35 บาท จำนวน 2 มื้อ 
- ค่าอาหาร  จำนวน  10 คน ๆ  ละ 120 บาท  1 มื้อ 

1,900 -
 
- 

700

1,200

-
 
- 

3. คณะกรรมการประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานจากรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน 
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

จำนวน  7 คน ๆ ละ 35 บาท จำนวน 2 มือ้ 
- ค่าอาหาร  จำนวน  7 คน ๆ ละ 120 บาท 
1 มื้อ 

1,330 -
 
- 

490

840

-
 
- 

4. คณะกรรมการลงประเมินพ้ืนที่เชิงประจักษ์ของโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวด 
 - ค่าเบ้ียเลี้ยง

จำนวน  7 คน ๆ ละ 240 บาท จำนวน 6 วัน 
- ค่าที่พัก (เหมาจ่าย) 
จำนวน  7 คน ๆ ละ 800 บาท จำนวน 2 คนื 
- ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ำมันเช้ือเพลิง/ค่าน้ำมัน
เช้ือเพลิง 

27,480 -
 
- 
 
- 

10,080

11,200

6,200

-
 
- 
 
- 

5. คณะกรรมการประชุมพิจารณาตัดสินผลการประกวดนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ 
และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

จำนวน  7 คน ๆ ละ 35 บาท จำนวน 2 มือ้ 
- ค่าอาหาร  จำนวน  7 คน ๆ ละ 120 บาท 
1 มื้อ 

1,330 -
 
- 

490 
 

840 

-
 
- 
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ที่ รายการ/กิจกรรมการใชง้บประมาณ 
งบประมาณ

ทั้งสิน้ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
6. จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน/มอบรางวัลและเกียรติบัตร
 - ค่าจ้างจัดทำโล่รางวัล  จำนวน 5 อัน ๆ  ละ 1,500 

บาท 
- ค่ากรอบเกียรติบัตร จำนวน 20 อัน ๆ  ละ 300 
บาท 
- ค่าจ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 

7,500
6,000
1,610

-
- 
- 

- 
- 
- 

7,500
6,000
1,610

 รวมงบประมาณทั้งสิน้ 50,000 - 34,890 15,110
 
 

6. การประเมินผล 
 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 

เป้าหมายตัวชีวั้ด 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

 

เครื่องมือทีใ่ช้

1. เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัด 27 โรงเรียน ส่ง
รายงานผลการดำเนินงานด้านการ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

- โรงเรียนในสงักัด 5 
โรงเรียนได้รับรางวัลการ
ประกวดนวัตกรรมการ
บริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกวดนวัตกรรม
การบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน 
 

 
เกณฑ์การ
ประกวด 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 

เป้าหมายตัวชีวั้ด 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

 

เครื่องมือทีใ่ช้

2. เชิงคุณภาพ 
  - โรงเรียน นักเรียน ครู และ
ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่เก่ียวข้อง
ได้รับการ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่
ผลงานการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ที่มี
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

- โรงเรียนในสงักัด 5 
โรงเรียนได้รับรางวัลการ
ประกวดนวัตกรรมการ
บริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
- โรงเรียนในสงักัด 5 
โรงเรียน ประกอบด้วย 
นักเรียน ครู และผู้บริหาร
โรงเรียนและผูท้ี่เก่ียวข้อง
ได้รับการ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ และ
เผยแพร่ผลงานการบริหาร
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน ทีม่ีนวัตกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

ประกวดนวัตกรรม
การบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน 

 
เกณฑ์การ
ประกวด 
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7. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

 1. นักเรียนมีแรงบันดาลใจในการคิดค้น สร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ให้สามารถ
นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะใน
โรงเรียนอย่างย่ังยืน 

 2. โรงเรียน นักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้องได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ และเผยแพร่ผลงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ที่มีนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ที่มีประสิทธิภาพ 
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แผนงาน/โครงการ   พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล Smart PR  
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  อำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวเรวดี  จุลรอด  
ลักษณะโครงการ    ใหม่  
ระยะเวลาดำเนินการ   มีนาคม – กันยายน 2563 
งบประมาณทัง้สิ้น   125,700 บาท (หน่ึงแสนสองหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
......................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล  
       ในโลกยุคดิจิทัลที่การสื่อสาร มีความสะดวก รวดเร็ว ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ทุกอย่างได้ทุกเรื่อง ทุกคนสามารถรับและส่งข้อมูลข่าวสาร รวมถึงผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ ที่
ต้องการออกไป ด้วยอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว อย่างไร้การควบคุมดูแล กลับกลายเป็นปัญหา
สำคัญที่ทำให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนถูกบิดเบือน ไปในทางที่ไม่
ถูกต้อง เกิดความเข้าใจผิด และส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ ทุกหน่วยงาน 
โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จะต้องเร่งพัฒนาเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ดิจิทัล เพ่ือสื่อสารไปยังสื่อมวลชน สื่อโซเชียล ให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้อง มีช่องทางใน
การสื่อสาร สอบถาม อธิบายเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินงานต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนำไป
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่ติดตามรับสื่อประชาสัมพันธ์ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน  
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนา
เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ทั้งสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา ให้สามารถผลิตและเผยแพร่
สื่อดิจิทัลอย่างง่าย ด้วยโทรศัพท์มือถือ การสร้างสื่อที่ทันสมัย รวมถึงมีจิตวิทยาการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ 
อธิบายความในเน้ือหาต่างๆให้สาธารณชน สื่อมวลชน เข้าใจได้อย่างง่าย จึงได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร “นัก
ประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR” สาหรับผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัดและเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 14 ต่อไป   
 

2. วัตถุประสงค ์
   1. เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถ
ผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล สือ่สารและอธิบายข้อมูลข่าวสาร นโยบายสำคัญ ให้ประชาชน สื่อมวลชน ได้
รับรู้ เข้าใจ เช่ือมั่น และนำไปเผยแพร่ต่อ  

 2. เพ่ือให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์สามารถใช้สื่อดิจิทัล ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน  
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 3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีและเช่ือมโยงปฏิบัติหน้าที่ของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้ง

ในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพ  
 

3. เป้าหมาย 
 - เชิงปริมาณ 
      1. ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาละ 1 คน จำนวน 27 คน  
               2. ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม / หน่วย สพม.14 กลุ่มละ 1 คน จำนวน 9 คน  
      3. เจ้าหน้าที่คณะทำงาน จำนวน 9 คน  
 - เชิงคณุภาพ 
     1. ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล สื่อสารและอธิบายข้อมูลข่าวสาร นโยบายสำคัญ ให้ประชาชน 
สื่อมวลชน ได้รับรู้ เข้าใจ เช่ือมั่น และนำไปเผยแพร่ต่อ 
     2. เครือข่ายประชาสัมพันธ์ใช้สื่อดิจิทัล ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน 
              3. เครือข่ายประชาสัมพันธ์สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามีความสัมพันธ์อันดีและเช่ือมโยง
ปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. กิจกรรม/ขัน้ตอนดำเนินการ 
ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

  1 
  2 
 
  3 
  4 
 
  5 
 
  6 
  7 
  8 

เขียน เสนอโครงการ 
ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์หลักสูตร 
ประสาน ติดต่อ วิทยากรอบรม
ให้ความรู้ 
แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินการ  
แจ้ง ร.ร. / กลุม่ /หน่วย ส่ง
รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม  
ดำเนินการอบรมพัฒนา  
สรุปผลการดำเนินการโครงการ 
จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ 

โครงการ
 เน้ือหา  หลักสูตร
อบรม 
วิทยากรอบรม 
คำสั่งแต่งต้ังณะ
กรรมการ36 คน  
ผู้เข้ารับการอบรม 
จำนวน 36 คน  
 
ผลการดำเนินงาน
โครงการ 
รายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 

กพ. – มี.ค. 2563 
 เม.ย. 2563  
 
 พ.ค. 2563 
 
 พ.ค. 2563 
 
 มิ.ย. 2563 
 
ก.ค. 2563 
 
ส.ค. 2563 
ก.ย.-ต.ค.63 

 เรวดี จุลรอด
 เรวดี จุลรอด 
 
เรวดี  จุลรอด  
 
เรวดี จุลรอด  
 
เรวดี  จุลรอด  
 
คณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 
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5. งบประมาณทั้งสิน้จำนวน 125,700 บาท  (หนึ่งแสนสองหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
    รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ/กิจกรรมการใชง้บประมาณ 
งบประมาณ

ทั้งสิน้ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1. เขียน เสนอโครงการ  
2. ศึกษาข้อมลู วิเคราะห์หลักสูตร  
3. ประสาน ติดต่อ วิทยากรอบรมให้ความรู้ 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ  
5. แจ้ง ร.ร./กลุ่ม /หน่วย ส่งรายช่ือผู้เข้ารับการอบรม  
6. ดำเนินการอบรมพัฒนา  
   - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จำนวน 4 มื้อๆละ 50 
บาทจำนวน 45 คน เป็นเงิน 4x50x45 = 9,000 บาท  
   - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 2 มื้อๆละ 300 บาท 45 
คนเป็นเงิน  2x300x45 = 27,000 บาท  
   - ค่าอาหารเย็น จำนวน 1 มือ 300 บาท 45 คน เป็น
เงิน  300 x 45 = 13,500 บาท  
   - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 14 ช่ัวโมงๆ
ละ 600 บาท เป็นเงิน 2x14x600 = 16,800 บาท  
   - ค่าพาหนะวิทยากร 10,000 บาท  
   - ค่าที่พักผู้เข้าอบรม เจ้าหน้าที่ และวิทยากร จำนวน 
1 คืน 10 ห้องๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 10x1200 = 
12,000 บาท 
   - ค่าที่พักผู้เข้าอบรม เจ้าหน้าที่ และวิทยากร 1 คืน
(คืนที่สอง) จำนวน 22 ห้องๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 
22x1,200=26,400 บาท  
   - ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง เป็นเงิน 3,000 บาท  
   - ค่าวัสดุ 8,000 บาท  
7. สรุปผลการดำเนินการโครงการ  
8. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

    -
     - 
     - 
     - 
     - 

125,700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
- 

    

    -    
     - 
     - 
     - 
     - 

  16,800 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
- 

 

     - 
     - 
     - 
     - 
     - 

100,900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
- 

     

    -
     -  
     - 
     - 
     - 

 8,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
- 

รวมเงินงบประมาณทั้งสิน้ 125,700 16,800 100,900 8,000
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6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชีวั้ด วิธีการวัดประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้

1. เชิงปริมาณ 

จำนวน ผู้ปฏิบัติหน้าที่งาน
ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
และเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
เข้ารับการอบรมพัฒนา 

2. เชิงคุณภาพ 

- ความรู้ ความเข้าใจใน
การผลิตสื่อดิจทิัล และ
เผยแพร ่สื่อสาร ได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน  
 
- ความสัมพันธ์อันดีและ
เชื่อมโยงปฏิบัติหน้าท่ี ได้อย่าง
มี 
ประสิทธิภาพ 

 
 
 

 ร้อยละ 100 ของ
จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรมพัฒนา  
 
 
 

ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับ
การอบรมพัฒนามี
ความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตสื่อดิจทิัล 
และเผยแพรส่ือ่สาได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
ครบถ้วน  
ร้อยละ 80 เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน และการเช่ือมโยง
ในการปฏิบัติหน้าที่
งานประชาสัมพันธ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

-การตอบรับเข้าร่วม
อบรมพัฒนา   
- สอบถามความคิดเห็น  
 
 

- สอบถามความคิดเห็น 

- ผลงานการฝึกปฏิบัติ
และผลงานในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่อดิจิตอล 

- ความพึงพอใจของ
ผู้รับข้อมูล ข่าวสาร   
- ผลงานจากการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่อออนไลน์   
- การติดต่อ
ประสานงาน 

- แบบตอบรับ        
 

- แบบประเมิน 

 
 

- แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

- โจทย์การฝกึ
ปฏิบัติ 

- ข้อมูลข่าวสารที่มี
การเผยแพร่ด้วยสื่อ
ดิจิทัล  
 

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

- สื่อออนไลน์ ต่างๆ 
- ทำเนียบเครอืข่าย
ประชาสัมพันธ์  

 

7. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
     1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัล 
Smart PR 
  2. ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบายสำคัญ ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 14 และ สถานศึกษา ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน   
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แผนงาน/โครงการ   อบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุสำหรับผู้บริหาร 
    สถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสุปาณี    ต้ันเล่ง, นางเสาวรส  เอ่งฉ้วน,  
    นางสาววรัลธรณ์   อริยธนธีรรัฐ   
กลุ่ม/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม – กันยายน  2563 

งบประมาณทัง้สิ้น  241,400 บาท (สองแสนสี่หมื่นหน่ึงพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.  หลักการและเหตุผล 
  

   ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐมักจะประสบปัญหาในหลายๆด้าน อาทิเช่น ปัญหาในการจัดซื้อ 

จัดจ้างการต้ังงบประมาณ การใช้จ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ที่มาของเงิน การกำหนดรายละเอียดของพัสดุที่จะ
ซื้อหรือจ้าง   การจัดทำราคากลาง เจาะลึกเก่ียวกับการบริหารสัญญาและกรณีศึกษา แนวทางการ
บริหารงานพัสดุตามแนวคำวินิจฉัยของศาล และบทกำหนดโทษเป็นกรณีศึกษา รวมทั้งเร่ืองอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กระทรวง ทบวง กรม 

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติไม่ถูกต้องและนำไปสู่การถูกทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ 

ได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและถูกลงโทษทางอาญา ละเมิด
และทางวินัย เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องโดยตรงและผู้บริหาร ต้องได้รับโทษโดยไม่
เจตนา และปัจจุบันได้บังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และ
กฎกระทรวงอีกหลายฉบับ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติโดยนำระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลังมามีบทบาทหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือลดขั้นตอนการทำงานและการป้องกันการ
ทุจริต และส่งผลให้รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพ่ือการพัฒนาประเทศต่อไป  

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้กฎหมายการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐว่ามีความสำคัญอย่างย่ิงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนที่
จะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบถูกต้อง ดังน้ันเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ด้านองค์ความรู้เพ่ือลดความเส่ียงในการนี้จึงได้จัดทำโครงการท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง ขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง ได้มีความรู้และนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และการพัฒนา
คนให้มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลต่อองค์การ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเกิดความคุ้มค่าและเป็น 
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ธรรมต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนที่เป็น
ผู้เสนองานและเป็นคู่สัญญากับรัฐอีกทางหน่ึงด้วย   
 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่เก่ียวข้อง 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) 
 3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานพัสดุ ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกันและวิทยากร 
 

3. เป้าหมาย 
 -  เชิงปริมาณ 
     -  ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง  จำนวน 27  โรงเรียน  โรงเรียนละ  2 คน  รวม 54 คน   
     -  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  จำนวน 9 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน ระยะเวลา จำนวน 2 วัน  
 -  เชิงคุณภาพ 

    -  ให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่ถูกต้องและ
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ  

    -  ผู้เข้ารับการอบรมได้ มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้องรวมท้ังมติคณะรัฐมนตรี 
    

4. กิจกรรม/ขัน้ตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา 

ขั้นเตรียมดำเนินการ 

1. เสนอโครงการ/จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน 

2. ประชุมคณะทำงาน / วางแผนการดำเนินงาน 

3. แจ้งกำหนดการ 

4. จัดทำเอกสาร 

 

กุมภาพันธ์  2563 

เมษายน  2563 

เมษายน  2563 

เมษายน – พฤษภาคม  2563 

ขั้นดำเนินการ 

1. ดำเนินการประชุม 

 

พฤษภาคม  2563 

ขั้นสรุปรายงานผล พฤษภาคม – มิถุนายน 2563 
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5. งบประมาณทั้งสิน้ 241,400.- (สองแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
    รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที่ รายการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ทั้งหมด 
ประเภทงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 อบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุสำหรับผู้บริหาร สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 14 

- ค่าตอบแทนวิทยากร   (1,200 * 6 * 2) 
- ค่าอาหารกลางวัน (300 * 2 * 78) 
- ค่าพาหนะวิทยากร 
- ค่าอาหารเย็น  (300 * 1 * 78) 
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

   (50 * 4 *78) 
- ค่าที่พัก  (1,200 * 2 * 33) 
- ค่าเช่าห้องประชุม (5,000 * 2) 
- ค่าน้ำมันรถยนต์ 
- ค่าวัสดุ / ถ่ายเอกสาร 
 

241,400.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

14,400.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

46,800.- 
6,000.- 

23,400.- 
15,600.- 

 

79,200.- 
10,000.- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000.- 
40,000.- 
 

 รวมเงินงบประมาณทั้งสิน้ 241,400.- 14,400.- 181,000.- 46,000.-
 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ชป้ระเมิน 

1.  ปริมาณ 
   -  ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานพัสดุ 

  

 - ตรวจสอบหลักฐานการ
เบิกจ่ายติดตามและประเมินผล 

  

- แบบสอบถาม 

- หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 

2.  คุณภาพ 
    -  การบริหารงบประมาณของ สพม.14 
เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
กำหนดเวลา 

 

- ความถูกต้องของหลักฐานการ
เบิกจ่าย 

- เบิกจ่ายได้ทนัตามเวลาที่
กำหนด 

- เอกสารหลักฐานขอเบิก
เงิน 

- รายงานผลการเบิกจ่าย
รายไตรมาส 
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7. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
  1. ผู้เข้าร่วมอบรมได้ มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่เก่ียวข้อง 
  2. ผู้เข้าร่วมอบรมได้ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) 
  3. ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานพัสดุ ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกันและวิทยากร 
  4.  การบริหารงบประมาณ ของ สพม. 14  เป็นไปอย่างถูกต้อง  ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา 
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  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ เป็นเครื่องมือสำคัญของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือการบริหารจัดการ ติดตาม ประเมินผล
และรายงาน การปฏิบัติงานเพ่ือส่งมอบผลผลิตให้การบริการการศึกษาที่เช่ือมโยง สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ภายใต้งบประมาณ พ.ศ.2563 ที่จำกัดและประหยัด ของ
ภาวการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส โควิท-19  ดังน้ี 

1. งบประมาณตามความจำเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้บริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. งบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพตามกลยุทธ์ เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการ
ตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และดำเนินการ
พัฒนาองค์ความรู้ จาก Best Pratice ที่ปรากฎหรือปฏิบัติแล้วเป็นเลิศและประสบ
ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมที่สามารถให้หน่วยงาน/บุคลากรในสังกัดและหน่วยงานอ่ืนนำไป
ปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ เพ่ือให้การดำเนินงาน ผลงาน ประสบความเป็นเลิศและเป็นที่
ยอมรับ 

3. สถานศึกษาบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ
โครงการท่ีได้รับ ดังน้ัน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จึงได้กำหนด
เง่ือนไขความสำเร็จและกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ 

เงื่อนไขความสำเร็จ 

1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานและ
การทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

2. หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ 

3. การบริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 

 

ส่วนท่ี 5 
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4. สร้างความเข้าใจเก่ียวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้บุคลากรทุกระดับ
รับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 

5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อให้การนำกลยุทธ์และจุดเน้นสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยติดตามความก้าวหน้ารายไตรมาส การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเม่ือสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีสู่
สาธารณชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ 

1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา การให้บริการหน่วยงาน
ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้ และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 

2. จัดโครงสร้างกระบวนการทำงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน 
3. วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สภาพปัจจุบันและเป้าหมายนโยบาย เพ่ือกำหนดกลยุทธ์และจดัทำ

แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายของวัตถุประสงค์ 
4. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด 
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย

ติดตามความก้าวหน้าประจำปี การประเมินผลระยะคร่ึงปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสดุ
ปีงบประมาณ 

6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีสู่
สาธารณชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

 การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มีความจำเป็น
อย่างย่ิงในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ
ความสำเร็จให้ผู้มีอำนาจและผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความก้าวหน้า หรือปัญหา
อุปสรรค เพ่ือที่จะได้ปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการได้อย่างทันท่วงที จึงกำหนดปฏิทินการกำกับ ติดตาม 
ประเมิน และรายงานผลเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและรายงานผลความก้าวหน้า และปัญหา
อุปสรรคการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังน้ี 
 ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 ติดตามผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดใน
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ครั้งที่ 2 เมษายน 2563 – มิถุนายน 2563 ติดตามผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดใน
โครงการการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
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 ครั้งที่ 3 กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2563 ติดตามผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดใน
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ การปรับแผนงาน/โครงการตามความ
จำเป็นและความต้องการ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  
 การกำกับ  ติดตาม  ประเมิน  และรายงานผล จะมีการประเมินผลความสำเร็จของวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  นโยบาย  จุดเน้น  และตัวช้ีวัด โดยมีการกำหนดค่าคะแนนในแต่ละตัวช้ีวัด 
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการและมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน 
วิธีการดำเนินการ โดยกำหนดการกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล จำนวน 3 ครั้ง เพ่ือได้ทราบ
ผลสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ของ
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จะต้องดำเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดในแต่ละตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

~ 186 ~ 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

   
นโยบายสูก่ารปฏบิัต ิ: การบรหิารจดัการโดยสหวิทยาเขตและเครอืขา่ย   

            ประสิทธิผลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นหัวใจของ
การปฏิบัติงานดังจะเห็นได้จากทฤษฎีทางการบริหารทั้งหลายล้วนมุ่งไปสู่การบริหารงาน ให้เกิดประสิทธิผล
องค์กรทั้งสิ้นนักทฤษฎีองค์กรต่างมีความเห็นว่าประสิทธิผลองค์กรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการ
พัฒนาองค์กรเพราะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับหรือขอบเขตของความสำเร็จในการวิเคราะห์ออกแบบ
และพัฒนาองค์กรเพ่ือตอบสนองความต้องการ การทำงานขององค์กรจึงเกิดคำถามว่าประสิทธิผลองค์กรใน
การทำงานขององค์กรน้ันเป็นอย่างไร ควรจะปรับปรุงอย่างไร จึงจะทำให้สมาชิกและสังคมโดยรวมได้รับ
ผลประโยชน์ ซึ่งในการตอบประเด็นคำถามเหล่าน้ีจำเป็นต้องมีการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร 
โดยทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ในการประเมินประสิทธิผลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน้ันพระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2546 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารราชการเพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ต่อภารกิจของรัฐโดยกำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจตามหลักเกณฑ์และวิธีการและระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการกำหนด และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี จึงได้กำหนดแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณเพื่อใช้เป็น
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ โดยนำแนวคิดการประเมินองค์การแบบสมดุล มา
ประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตาม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลคุ้มค่า กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นกลุ่มที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษา
เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงาน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
แห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ส่งเสริม 
สนับสนุนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management) โดยมีกระบวนการ
วางแผน การดำเนินการตามแผน การกำกับติดตามผลอย่างเป็นระบบรวมทั้งการเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
เป็นกลุ่มที่รับผิดชอบโดยตรงในการวางแผนให้มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือกำหนดเป็นยุทธศาสตร์
การจัดการศึกษา มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ เพ่ือให้เป็นแผนที่มีความสอดคล้องเช่ือมโยง
กันอันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลต่อการศึกษาที่เป็นเอกภาพเชิงนโยบายแต่มีความ
หลากหลายในการปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายหลักคือประสิทธิผลในการจัดการศึกษา        
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แนวคิดทฤษฎีและหลักการ“การบริหารแบบมีส่วนร่วม”(Participative Management) : PM เป็นกรอบ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดกระบวนการบริหาร ซึ่งเป็นการดำเนินการของฝ่ายบริหารที่จะจูง
ใจ ให้โอกาสแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา ได้มีโอกาสในการเสนอแนะ ร่วม
คิด  ร่วมตัดสนิใจและร่วมกระบวนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติด้วยความเต็มกำลังในกระบวนการบริหาร
ในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยความร่วมมือของคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครอืข่ายพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ต้ังแต่การ
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติช่วยเหลือ สนับสนุน ร่วมรับผิดชอบและร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จดังน้ี  
  1.การวิเคราะห์นโยบาย        

 2.การวิเคราะห์บริบทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
 3.การกำหนดยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนโยบาย 
 4.การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5.การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
 6.การสร้างความตระหนักและความเข้าใจในนโยบาย 
 7.การบริหารงบประมาณประจำปี/การจัดสรรงบประมาณ/พิจารณาโครงการ 

 8. การวางแผน ควบคุม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/การติดตามของ 
คณะกรรมการติดตามการแก้ปัญหาและรายงานผลในระบบรายงานต่างๆ ของ สพฐ. 

  9.การสรุปสังเคราะห์และจัดทำรายงานเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ 
ที่    192/2562 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะทำงานเพ่ือดำเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุป 
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา 

ระยะ 4 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
................................................................. 

   

 ด้วย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กำหนดดำเนินงานปรับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  ให้สอดคล้อง กับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 จึงได้ดำเนินงานจัดทำแผนสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เพ่ือนำผลการสรุปมา
พัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นและเป็นการดำเนินงานในเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน ดังน้ัน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ใน
ระนาบต้ังแต่ระดับสถานศึกษา สหวิทยาเขต และเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือการมีส่วนร่วมและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน การกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทุกระดับ ต้ังแต่ระดับสถานศึกษา ตลอดจนผู้มี
ส่วนได้เสีย (Stake Holder) เพ่ือเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบท 
ความแตกต่าง ความต้องการของพ้ืนที่ทั้ง 3 จังหวัด ให้บรรลุผลในทางปฏิบัติ และความคุ้มทุนของ
งบประมาณที่ได้รับและใช้ไป 

 

 เพ่ือให้การบริหารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปตามกรอบทิศทางดังกล่าว สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔  จึงแต่งต้ังคณะทำงานเพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ดังน้ี 
 
 



 
 

~ 190 ~ 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

 
 1. คณะกรรมการอำนวยการ : มีหน้าที ่ใหค้ำปรึกษา ช้ีแนะ หารือ และประสานงาน อำนวยความ
สะดวก เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประกอบด้วย 

 1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  ประธานกรรมการ 
 2. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  รองประธาน   
              กรรมการ ที่กำกับ ดูแลกลุม่นโยบายและแผน  
 3. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  กรรมการ 
 4. ประธานสหวิทยาเขตทั้ง 4 สหวิทยาเขต หรือผู้แทน    กรรมการ 
 5. นางปราณี  ประสิว  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ/ 
          เลขานุการ 
 6. นางสาวจันทรา  พงษ์ทิพย์พิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. กรรมการ/ 
          ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

           2. คณะกรรมการทบทวนและยกร่าง   แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีหน้าที่ ทบทวน และปรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามกรอบทิศทางและแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 

 ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔                 ประธานกรรมการ 
 2. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14              รองประธาน
กรรมการ 
               ทีก่ำกับ ดูแล กลุ่มนโยบายและแผน 
 3. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14             กรรมการ  
 4. ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รักษาการ/ผู้แทน ในสังกัดทุกโรงเรียน             กรรมการ 
 5. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กรรมการ 
 6. ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14     กรรมการ 
           7. นางปราณี ประสิว     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการ/ 
          เลขานุการ 
 8. นางสาวจันทรา  พงษ์ทิพย์พิทักษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.         กรรมการ/ 
            ผู้ช่วยเลขานุการ 
 9. นายเกียรติศักด์ิ  ผลพัสดุ             นักวิชาการคอมพิวเตอร์   กรรมการ/ 
             ผู้ช่วยเลขานุการ       
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 3. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  มีหน้าที่ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมยานพาหนะให้พร้อม
สำหรับการเดินทาง บริการ ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย 

  1. นางสุภาณี  ธรรมประดิษฐ ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  ประธานกรรมการ 
  2. นายอัสนัย  ก่ิงบุญตา  พนักงานราชการ    กรรมการ 
  3. นายอุดมศกัด์ิ  ทับไทย พนักงานขับรถยนต์   กรรมการ 
  4. นายวีระศกัด์ิ จาราช  พนักงานขับรถยนต์   กรรมการ 
  5. พนักงานขบัรถยนต์ของสถานศึกษา     กรรมการ 
  6. นางสาวจันทรา  พงษท์ิพย์พิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. กรรมการ/ 
          เลขานุการ 

 4. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพนัธ์  มีหน้าที่ อำนวยความสะดวก ลงทะเบียน 
รับรายงานตัว และประชาสัมพันธ์โครงการ ถ่ายภาพตลอดการดำเนินงานและต้อนรับ ประสานงานด้านต่าง 
ๆ ที่เก่ียวข้องของผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 

  1. นางสาวเรวดี  จุลรอด         นักประชาสัมพันธ์ ชพ.   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวศุภรดา  รวบรวม     นักวิชาการเงินและบัญชี     กรรมการ/ 
          เลขานุการ 
  3. นายเกียรติศักด์ิ  ผลพัสดุ      นักวิชาการคอมพิวเตอร์   กรรมการ/ 
          เลขานุการ 
 5. คณะทำงานฝา่ยการเงิน มีหน้าที่ตรวจสอบ และรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณที่
ดำเนินงานโครงการ การจัดซื้อ จัดจ้าง เพ่ือการเบิกจ่าย ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ประกอบด้วย  
 1. นางเสาวรส  เอ่งฉ้วน   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ           ประธานกรรมการ 
    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     
 2. นายอรรถพล  ชูเวทย์             นักวิชาการเงินและบัญชี            กรรมการ 
 3. นางสาวดาริณี  แก้วดำ  นักวิชาการเงินและบัญชี           กรรมการ 
 4. นางสาวศุภรดา  รวบรวม        นักวิชาการเงินและบัญชี             กรรมการ/ 
                 เลขานุการ 
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 ให้คณะทำงานที่ได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าที่รับมอบหมาย ในการดำเนินงานโครงการ ฯ ให้
สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 

  ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  26   เดือน  กันยายน พ.ศ. 2562 
 

 
 

 
 

     (นายสมชาย รองเหลือ) 
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
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 นายสมชาย  รองเหลือ         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
 นางสาวสุวิภา  ต้ังก่อสกุล      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
 นายศวิษฐ์  ศรีสง           รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
 นายสามารถ   รังสรรค์         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

      ปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
      การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 

 
 

  นายสามารถ   รังสรรค์                          ประธาน 
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15     

           ปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   
 ประธานสหวิทยาเขตพิงกัน        
 ประธานสหวิทยาเขตสิมิลัน       กรรมการ 
 ประธานสหวิทยาเขตเทพกระษัตรี      กรรมการ 
 ประธานสหวิทยาเขตรัตนะรังสรรค์      กรรมการ 
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล      กรรมการ 
 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   กรรมการ 
 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     กรรมการ 
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     กรรมการ 
 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ       กรรมการ 
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา    กรรมการ 
 ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี      กรรมการ 
 ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน      กรรมการ 
 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน        กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวจันทรา  พงษ์ทิพย์พิทักษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ         กรรมการและ 

                                                                      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายเกียรติศักด์ิ  ผลพัสดุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์                      กรรมการและ 

                                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

 นางสาวจันทรา  พงษ์ทิพย์พิทักษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                         
 นายเกียรติศักด์ิ  ผลพัสดุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์     
 นายก้องภพ   รักเมือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                            

         
  

 

คณะทํางาน 

จัดทํา รูปเล่ม 

ท่ีปรึกษา 
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