คํานํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 ใหเปนไปตามเปาหมาย บรรลุวัตถุประสงค เกิดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) เชื่อมโยงกับนโยบาย
และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งยังเปนการขับเคลื่อนกรอบแนวคิดการทํางาน
ไปสู การปฏิบัติราชการใหเกิดประโยชน อยางชัดเจน เปนรูปธรรม มีความคุมคาและตอบสนอง
ตอนโยบายของหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทั้งนี้ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดําเนินการ
โดยยึดหลักการมีสวนรวม มีการประชุมชี้แจงใหผูที่เกี่ยวของเขาใจรับทราบ และไดรับความรวมมือ
จากผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและผูอํานวยการกลุม ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จนสําเร็จเรียบรอย จึงขอขอบคุณทุกทาน
มา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้
จะเปนกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพตอไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
มกราคม 2563

แผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนา ก

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สารบัญรูป
สารบัญตาราง
สวนที่ 1 บทนํา
 ความเปนมา
 สภาพแวดลอมขององคกร
 ที่ตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
 โครงสรางการบริหาร
 เครือขายสหวิทยาเขต
 ขอมูลพื้นฐาน
 ผลการดําเนินงานที่ผานมา
สวนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวของกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
 พระบรมราโชบายดานการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สวนที่ 3 นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย
 คานิยม
 นโยบาย เปาประสงค ตัวชี้วัด มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
สวนที่ 4 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ
 การจัดสรรงบประมาณ
 สรุปโครงการ/กิจกรรม จําแนกตามนโยบาย
 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนา ข

หนา
ก
ข
ง
จ
1
1
2
4
5
6
9
21
28
28
29
30
34
38
47
47
48
48
71
71
72
79

สารบัญ (ตอ)
- นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
- นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
- นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
- นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
- นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
- นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สวนที่ 5 การบริหารแผนสูการปฏิบัติ
 กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ
 ปจจัยความสําเร็จ
 สรุปการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน
ภาคผนวก

แผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนา ค

หนา
81
115
141
185
213
223
293
293
294
294

สารบัญรูป
รูปที่ 1 แสดงที่ตั้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
และศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ
รูปที่ 2 แสดงโครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
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หนา ง

หนา
3
5

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนอําเภอ ตําบล หมูบาน และพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัดอุตรดิตถ
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนโรงเรียนจําแนกตามขนาดโรงเรียน
ตารางที่ 3 แสดงภาพรวมจํานวนโรงเรียน นักเรียน ครู
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนโรงเรียนจําแนกตามการจัดการศึกษา
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนนักเรียนและหองเรียน จําแนกตามระดับชั้น
ตารางที่ 7 แสดงจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ตารางที่ 9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ตารางที่ 10 แสดงรอยละของจํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน 3 ปที่ผานมา
(ปการศึกษา 2559 – 2561)
ตารางที่ 11 แสดงขอมูลนักเรียนดอยโอกาส ปการศึกษา 2562
ตารางที่ 12 แสดงจํานวนนักเรียนพิการเรียนรวมในแตละประเภท
ตารางที่ 13 แสดงขอมูลนักเรียนพักนอน ปการศึกษา 2562
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หนา
4
9
9
9
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20
20
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22
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24
25
25

สวนที่ 1
บทนํา
ความเปนมา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนหนวยงานทางการศึกษาที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวน
ราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 134
ตอนพิเศษ 295 ง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560, หนา 13 - 14 ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจ
หนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1. จั ด ทํ านโยบาย แผนพั ฒ นา และมาตรฐานการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาให
สอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพั ฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ความตองการของทองถิ่น
2. วิ เคราะห การจั ดตั้ งงบประมาณเงินอุ ดหนุ นทั่ วไปของสถานศึ กษา และหน วยงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้ง
กํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว
3. ประสาน ส งเสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาหลั กสู ตรร วมกั บสถานศึ กษาในเขตพื้ นที่
การศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รวมทั้ งบุ คคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดําเนิ นการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
10. ประสาน ส งเสริ ม การดํ าเนิ นการของคณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ และ
คณะทํางานดานการศึกษา
แผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนา 1

11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หรือหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
12. ปฏิ บั ติ งานรวมกั บหรือสนั บสนุ นการปฏิ บัติงานของหนวยงานอื่ นที่ เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
สภาพแวดลอมขององคกร
สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 39 ตั้ งอยู ที่ตํ าบลท าทอง อํ าเภอเมื อง
พิ ษณุ โลก จั งหวัดพิ ษณุ โลก รับผิดชอบการจั ดการศึกษาของโรงเรียนมั ธยมศึกษา ที่ เป ดสอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 39 โรงเรียน
และในจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 18 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จํานวน 57 โรงเรียน
จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยูภาคเหนือตอนลางและอยูในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
เรียกกันวา "เหนือลางกลางบน" หางจากกรุงเทพมหานคร เปนระยะทาง 394 กิโลเมตร ทางตอนเหนือ
และตอนกลางเปนเขตเทือกเขาสูงและที่ราบสูง มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ อําเภอพิชัย อําเภอทองแสนขัน และอําเภอน้ําปาด (จังหวัด
อุตรดิตถ) และแขวงไชยบุรี (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
ทิศใต
ติ ดต อกั บ อํ าเภอเมื องพิ จิ ตร อํ าเภอวชิ รบารมี อํ าเภอสามงาม และ
อําเภอสากเหล็ก (จังหวัดพิจิตร)
ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอหลมสัก อําเภอเขาคอ อําเภอวังโปง (จังหวัดเพชรบูรณ)
อําเภอดานซาย และอําเภอนาแหว (จังหวัดเลย)
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอกงไกรลาศ อําเภอศรีสําโรง (จังหวัดสุโขทัย) และอําเภอ
ลานกระบือ (จังหวัดกําแพงเพชร)
จังหวัดอุตรดิตถ ตั้งอยูทางใตสุดของภาคเหนือตอนลางหางจากกรุงเทพมหานครเป น
ระยะทาง 491 กิโลเมตร โดยสภาพเปนจังหวัดที่มีภูมิประเทศสวนใหญ
เปนภูเขาและที่สูงสลับซับซอน มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง
ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ อําเภอเดนชัย (จังหวัดแพร) อําเภอนาหมื่นและอําเภอนานอย
(จังหวัดนาน)
ทิศตะวันออก ติดตอกับแขวงไชยบุรี (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) โดยมี
ภูทุงแลง เปนเขตแนวพรมแดน ระยะทาง 120 กิโลเมตรและติดตอกับ
อําเภอชาติตระการ (จังหวัดพิษณุโลก)
ทิศใต
ติดตอกับ อําเภอพรหมพิราม อําเภอวัดโบสถ (จังหวัดพิษณุโลก)
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอศรีนคร (จังหวัดสุโขทัย)
แผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนา 2


ทิศเหนือ

สปป.ลาว

รูปที่ 1 แสดงที่ตั้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
และศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ
แผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนา 3

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนอําเภอ ตําบล หมูบาน และพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ
จังหวัด

อําเภอ

ตําบล

หมูบาน

พิษณุโลก

9

93

1,032

เนื้อที่
(ตาราง
กิโลเมตร)
10,816

อุตรดิตถ

9

67

562

7,839

รวมทั้งสิ้น

18

160

1,594

18,655

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดพิษ ณุ โลก และ http://th.wikipedia.org/wiki/จั งหวัด
อุตรดิตถ

ที่ตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ตั้งอยูที่ตําบลทาทอง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่เปดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 39 โรงเรียน และในจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 18 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น
จํานวน 57 โรงเรียน
สภาพการจัดการศึกษา
สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 39 มี หน าที่ บริ หารและจั ดการศึ กษา
ขั้ นพื้ นฐานระดั บ มั ธยมศึ ก ษาตอนต นและตอนปลาย ตามพระราชบั ญ ญั ติ การศึ กษาแห งชาติ
พ.ศ. 2542 ที่ แก ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ แก ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2553 และ
ที่ แก ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2562 มี แนวคิ ดและหลั ก การบริ ห ารงาน โดยมุ งส งเสริ ม ให
สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 39 และสถานศึ กษาในสั งกั ดเป น องค กรที่ มี
ความเข มแข็ งในการบริ ห ารและจั ด การศึ กษา เป น องค กรแห งการเรี ย นรู โดยมี แนวคิ ดและ
หลักการบริหารงาน ดังนี้
1. บริหารงานเชิงยุทธศาสตร มุงเนนผลสัมฤทธิ์
2. นําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงาน
3. บริหารการศึกษาในรูปแบบเครือขาย
4. กระจายอํานาจในการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีสวนรวม
5. ระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนา 4

โครงสรางการบริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเ ทศการศึกษา
เขตพื้น ที่การศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

กลุมกฎหมายและคดี

หนวยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน
- งานติดตาม ประเมินผล
- งานใหคําปรึกษา ดานระเบียบ กฎหมาย

กลุมสง เสริมการจัดการศึกษา
- งานสงเสริมการจัดการศึกษาในระบบ
นอกระบบ ตามอัธยาศัย
- งานสงเสริมการจัดการศึกษาบุคคล
ครอบครัว องคกร ชุมชน/วิช าชีพ
สถานประกอบการและสถาบันสังคม
- งานประสานและสงเสริม อปท.
- งานสงเสริมการจัดการศึกษาเด็ก พิก าร
ดอยโอกาส และผูม ีความสามารถพิเศษ
- งานสงเสริมงานแนะแนว สุข ภาพอนามัย
กีฬา นันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด ฯ
- งานสงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพ ยากร
เพื่อการศึกษา
- งานสงเสริมงานกิจรรมพิเศษ งานโครงการ
พระราชดํา ริ ประสานการปองกันและ
แกไขปญหาการใชสารเสพติด
- งานวิเทศสัมพันธ ฯลฯ

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมิน ผล
การจัดการศึกษา
- งานธุรการ
- งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระบวนการเรียนรู
- งานวัดและประเมินผลการศึกษา
- งานสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึก ษา
- งานนิเ ทศติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา
- งานสงเสริมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
- งานเลขานุก ารคณะกรรมการ ติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเ ทศการศึกษา

กลุมบริห ารงานบุคคล
- งานธุรการ
- งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
- งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
- งานบํา เหน็จความชอบ และทะเบียนประวัติ
- งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึก ษา

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่อ สาร
- งานสงเสริมการศึกษาทางไกล
- งานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
- งานระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

- งานอบรมพัฒนากอนและหลังแตงตั้ง
- สงเสริมสนับ สนุนยกยองเชิดชูเกียรติ
- งานลาศึกษาตอ ฝก อบรม
- ศึกษา วิเคราะห วิจัย สรางระบบเครือขาย

ศูนยป ระสานงาน
การจัดการมัธยมศึก ษา เขต 39
จังหวัดอุตรดิตถ

- งานวินัย รองเรียน อุท ธรณ และรองทุกข
- งานคดีแ ละความรับผิดทางละเมิด
- งานสงเสริมและพัฒนาการมีวินัย

กลุมอํานวยการ
- งานสารบรรณ
- งานชวยอํานวยการ
- งานอาคารและสถานที่และสิ่งแวดลอ ม
- งานยานพาหนะ
- งานการจัดระบบบริหาร
- งานประสานงาน
- งานเลือกตั้งและสรรหากรรมการฯ
- งานประชาสัมพันธ
- งานสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

กลุมนโยบายและแผน
- งานธุรการ
- งานนโยบายและแผน
- งานวิเคราะหงบประมาณ
- งานติดตามประเมินผลและรายงาน

กลุมบริห ารการเงินและ
สินทรัพย
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานบริหารพัสดุ
- งานบริหารสินทรัพย

โรงเรียนมัธยมศึกษา 57 โรงเรียน
จังหวัดพิษณุโลก 39 โรงเรียน
จังหวัดอุตรดิตถ 18 โรงเรียน

รูปที่ 2 แสดงโครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
แผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนา 5

เครือขายสหวิทยาเขต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
จังหวัดพิษณุโลก
สหวิทยาเขต

1. สหวิทยาเขต
พุทธชินราช

2. สหวิทยาเขต
นเรศวร

3. สหวิทยาเขต
เอกาทศรถ

ประกอบดวย

ตําบล

อําเภอ

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (ประธาน)

ในเมือง

เมือง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

หัวรอ

เมือง

โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
พิษณุโลก

มะขามสูง

เมือง

โรงเรียนดอนทองวิทยา

ดอนทอง

เมือง

โรงเรียนวังน้ําคูศ ึกษา

วังน้ําคู

เมือง

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (ประธาน)

ทาทอง

เมือง

โรงเรียนทาทองพิทยาคม

ทาทอง

เมือง

โรงเรียนบานกรางวิทยาคม

บานกราง

เมือง

โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษอุปถัมภ" ชุมแสงสงคราม

บางระกํา

โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา

บางระกํา

บางระกํา

โรงเรียนประชาสงเคราะหวทิ ยา

หนองกุลา

บางระกํา

โรงเรียนวังทองพิทยาคม (ประธาน)

ชัยนาม

วังทอง

โรงเรียนหนองพระพิทยา

หนองพระ

วังทอง

โรงเรียนบานกลางพิทยาคม

บานกลาง

วังทอง

โรงเรียนน้าํ รินพิทยาคม

บานกลาง

วังทอง

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา

วังพิกุล

วังทอง

โรงเรียนสฤษดิเ์ สนาพิทยาคม

วังนกแอน

วังทอง

โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม

แกงโสภา

วังทอง

โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม

ทาหมื่นราม

วังทอง

แผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนา 6

เครือขายสหวิทยาเขต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (ตอ)
จังหวัดพิษณุโลก (ตอ)
สหวิทยาเขต

4. สหวิทยาเขต
สุพรรณกัลยา

5. สหวิทยาเขต
วังจันทน

6. สหวิทยาเขต
บางกลางทาว

ประกอบดวย

ตําบล

อําเภอ

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (ประธาน)

ในเมือง

เมือง

โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม

บางกระทุม

บางกระทุม

โรงเรียนเนินกุมวิทยา

เนินกุม

บางกระทุม

โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม

ไทรยอย

เนินมะปราง

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

วังโพรง

เนินมะปราง

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

บานนอยซุมขี้เหล็ก เนินมะปราง

โรงเรียนจานกรอง (ประธาน)

ในเมือง

เมือง

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

พรหมพิราม

พรหมพิราม

โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม

วงฆอง

พรหมพิราม

โรงเรียนดงประคําพิทยาคม

ดงประคํา

พรหมพิราม

โรงเรียนคันโชงพิทยาคม

คันโชง

วัดโบสถ

โรงเรียนวัดโบสถศึกษา

วัดโบสถ

วัดโบสถ

โรงเรียนนครไทย (ประธาน)

นครไทย

นครไทย

โรงเรียนชาติตระการวิทยา

ปาแดง

ชาติตระการ

โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

สวนเมี่ยง

ชาติตระการ

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

บานแยง

นครไทย

โรงเรียนบอโพธิ์วิทยา

บอโพธิ์

นครไทย

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

นครชุม

นครไทย

โรงเรียนยางโกลนวิทยา

ยางโกลน

นครไทย

โรงเรียนนาบัววิทยา

นาบัว

นครไทย

แผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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เครือขายสหวิทยาเขต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (ตอ)
จังหวัดอุตรดิตถ
สหวิทยาเขต

7. สหวิทยาเขต
หลวงพอเพ็ชร

ประกอบดวย

ตําบล

อําเภอ

โรงเรียนอุตรดิตถ (ประธาน)

ทาอิฐ

เมือง

โรงเรียนแสนตอวิทยา

แสนตอ

เมือง

โรงเรียนบานโคกวิทยาคม

บานโคก

บานโคก

โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ

ทาปลา

ทาปลา

โรงเรียนฟากทาวิทยา

ฟากทา

ฟากทา

โรงเรียนน้าํ ปาดชนูปถัมภ

แสนตอ

น้ําปาด

โรงเรียนพิชัย (ประธาน)

ในเมือง

พิชัย

โรงเรียนดาราพิทยาคม

บานดารา

พิชัย

บานโคน

พิชัย

บานแกง

ตรอน

โรงเรียนดานแมคาํ มันพิทยาคม

ดานแมคํามัน

ลับแล

โรงเรียนทองแสนขันวิทยา

บอทอง

ทองแสนขัน

โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี (ประธาน)

ทาอิฐ

เมือง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ

ผาจุก

เมือง

ปาเซา

เมือง

น้ําริด

เมือง

โรงเรียนลับแลพิทยาคม

ฝายหลวง

ลับแล

โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

ไผลอม

ลับแล

8. สหวิทยาเขต โรงเรียนบานโคนพิทยา
พระยาพิชัยดาบหัก โรงเรียนตรอนตรีสินธุ

9. สหวิทยาเขต โรงเรียนทุงกะโลวิทยา
พระแทนศิลาอาสน โรงเรียนน้าํ ริดวิทยา
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ขอมูลพื้นฐาน
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนโรงเรียนจําแนกตามขนาดโรงเรียน (ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

ขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต 1 – 500 คน)
ขนาดกลาง (นักเรียนตั้งแต 501 – 1500 คน)
ขนาดใหญ (นักเรียนตั้งแต 1,501 – 2,500 คน)
ขนาดใหญพิเศษ (นักเรียนตั้งแต 2,501 ขึ้นไป)

จังหวัด
พิษณุโลก
(โรงเรียน)
25
10
2
2

จังหวัด
อุตรดิตถ
(โรงเรียน)
9
6
1
2

รวมทั้งสิ้น

39

18

ขนาดโรงเรียน

รวม
(โรงเรียน)
34
16
3
4
57

ตารางที่ 3 แสดงภาพรวมจํานวนโรงเรียน นักเรียน ครู
จํานวนครู (คน)
จํานวนนักเรียน (คน)
จํานวน
โรงเรียน ชาย
หญิง
หญิง
รวม
รวม
ชาย
พิษณุโลก
39
11,649 14,442 26,091
414
999
1,413
อุตรดิตถ
18
6,068
7,945 14,013
233
531
764
รวมทั้งสิ้น
57
17,717 22,387 40,104 647
1,530 2,177
หมายเหตุ ขอมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 และขอมูลครู ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
จังหวัด

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนโรงเรียนจําแนกตามการจัดการศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับที่เปดทําการสอน
ม.1 ถึง ม.6
ม.4 ถึง ม.6
ม.1 ถึง ปวช.
รวมทั้งสิ้น

จังหวัดพิษณุโลก
38
1
39

จังหวัดอุตรดิตถ
17
1
18
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รวม
55
1
1
57

ตารางที่ 5 แสดงจํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับการศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
จังหวัด
พิษณุโลก
อุตรดิตถ
รวมทั้งสิ้น

มัธยมศึกษา
ตอนตน
13,305
7,923
21,228

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
12,786
6,053
18,839

ปวช.

รวม

0
37
37

26,091
14,013
40,104

ขอมูลโรงเรียนจําแนกประเภทตามกิจกรรม
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (จํานวน 28 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนดอนทองวิทยา
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
2. โรงเรียนบานกรางวิทยาคม
อุตรดิตถ
3. โรงเรียนชุมแสงสงคราม
2. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา
“อุดรคณารักษอุปถัมภ”
3. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ
4. โรงเรียนเนินกุมวิทยา
4. โรงเรียนบานโคนพิทยา
5. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม
5. โรงเรียนดาราพิทยาคม
6. โรงเรียนบานกลางพิทยาคม
6. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
7. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม
7. โรงเรียนลับแลพิทยาคม
8. โรงเรียนนาบัววิทยา
8. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
9. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
9. โรงเรียนฟากทาวิทยา
10. โรงเรียนชาติตระการวิทยา
10. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ
11. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
11. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม
12. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
12. โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภ
13. โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม
14. โรงเรียนดงประคําพิทยาคม
15. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา
16. โรงเรียนคันโชงพิทยาคม
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โรงเรียนสีเขียว (จํานวน 5 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
พิษณุโลก
2. โรงเรียนนครไทย
3. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
2. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ

โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” (จํานวน 21 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
1. โรงเรียนอุตรดิตถ
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
2. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
3. โรงเรียนจานกรอง
3. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
4. โรงเรียนบานโคนพิทยา
พิษณุโลก
5. โรงเรียนดาราพิทยาคม
5. โรงเรียนดอนทองวิทยา
6. โรงเรียนพิชัย
6. โรงเรียนเนินกุมวิทยา
7. โรงเรียนลับแลพิทยาคม
7. โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม
8. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
8. โรงเรียนน้ํารินพิทยาคม
9. โรงเรียนฟากทาวิทยา
9. โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม
10. โรงเรียนดงประคําพิทยาคม
11. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา
12. โรงเรียนคันโชงพิทยาคม
โรงเรียนทั่วไปที่มีนักเรียนพิการเรียนรวม (จํานวน 27 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนวังน้ําคูศึกษา
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
2. โรงเรียนทาทองพิทยาคม
อุตรดิตถ
3. โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา
2. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา
4. โรงเรียนชุมแสงสงคราม
3. โรงเรียนแสนตอวิทยา
“อุดรคณารักษอุปถัมภ”
4. โรงเรียนน้ําริดวิทยา
5. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม
5. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ
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โรงเรียนทั่วไปที่มีนักเรียนพิการเรียนรวม (จํานวน 27 โรงเรียน)(ตอ)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ
6. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
6. โรงเรียนดาราพิทยาคม
7. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
7. โรงเรียนพิชัย
8. โรงเรียนน้ํารินพิทยาคม
8. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
9. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
9. โรงเรียนดานแมคํามันพิทยาคม
10. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม
10. โรงเรียนทองแสนขันวิทยาคม
11. โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา
11. โรงเรียนทาปลาประชาอุทศิ
12. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
13. โรงเรียนบอโพธิ์วิทยา
14. โรงเรียนชาติตระการวิทยา
15. โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม
16. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา
โรงเรียนวิถีพุทธ (จํานวน 36 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนวังน้ําคูศึกษา
2. โรงเรียนทาทองพิทยาคม
3. โรงเรียนบานกรางวิทยาคม
4. โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา
5. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษอุปถัมภ”
6. โรงเรียนสฤษดิเ์ สนาพิทยาคม
7. โรงเรียนหนองพระพิทยา
8. โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม
9. โรงเรียนบานกลางพิทยาคม
10. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
11. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
12. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
13. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม
14. โรงเรียนนครไทย
15. โรงเรียนนาบัววิทยา

จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
อุตรดิตถ
2. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
3. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา
4. โรงเรียนแสนตอวิทยา
5. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ
6. โรงเรียนบานโคนพิทยา
7. โรงเรียนดาราพิทยาคม
8. โรงเรียนพิชัย
9. โรงเรียนดานแมคํามันพิทยาคม
10. โรงเรียนทองแสนขันวิทยาคม
11. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ
12. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม
13. โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภ
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โรงเรียนวิถีพุทธ (จํานวน 36 โรงเรียน)(ตอ)
จังหวัดพิษณุโลก
16. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
17. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
18. โรงเรียนบอโพธิ์วิทยา
19. โรงเรียนยางโกลนวิทยา
20. โรงเรียนชาติตระการวิทยา
21. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
22. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
23. โรงเรียนดงประคําพิทยาคม
โรงเรียนตนแบบการเรียนรวม (จํานวน 6 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนจานกรอง
2. โรงเรียนนาบัววิทยา
3. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
2. โรงเรียนฟากทาวิทยา
3. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม

โรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสติและสมาธิเปนฐาน (จํานวน 2 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนนครไทย
1. โรงเรียนพิชัย
โรงเรียนประชารัฐ รุนที่ 1 (จํานวน 8 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม
2. โรงเรียนทาทองพิทยาคม
3. โรงเรียนบานกรางวิทยาคม
4. โรงเรียนหนองพระพิทยา
โรงเรียนประชารัฐ รุนที่ 3 (จํานวน 1 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม

จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนบานโคนพิทยา
2. โรงเรียนแสนตอวิทยา
3. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา
4. โรงเรียนดานแมคํามันพิทยาคม
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โรงเรียนในฝนรุนที่ 1 (จํานวน 16 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
2. โรงเรียนนครไทย
3. โรงเรียนชาติตระการวิทยา
4. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม
5. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา
6. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
7. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จังหวัดอุตรดิตถ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
อุตรดิตถ
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ
โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ
โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภ
โรงเรียนฟากทาวิทยา
โรงเรียนบานโคกวิทยาคม
โรงเรียนดาราพิทยาคม
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา

โรงเรียนในฝนรุนที่ 2 (จํานวน 2 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา
2. โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม
โรงเรียนในฝนรุนที่ 3 (จํานวน 10 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนวังน้ําคูศึกษา
2. โรงเรียนนาบัววิทยา
3. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
4. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
5. โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา
6. โรงเรียนเนินกุมวิทยา
7. โรงเรียนดงประคําพิทยาคม
8. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนน้ําริดวิทยา
2. โรงเรียนลับแลพิทยาคม

ศูนยเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัด (จํานวน 2 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
1. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
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โรงเรียนมาตรฐานสากล (จํานวน 25 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
3. โรงเรียนจานกรอง
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
พิษณุโลก
5. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
6. โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา
7. โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา
8. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม
9. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
10. โรงเรียนบานกลางพิทยาคม
11. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
12. โรงเรียนนครไทย
13. โรงเรียนชาติตระการวิทยา
14. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
15. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนอุตรดิตถ
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
อุตรดิตถ
3. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
4. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ
5. โรงเรียนพิชัย
6. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
7. โรงเรียนฟากทาวิทยา
8. โรงเรียนทาปลาประชาอุทศิ
9. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม
10. โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภ

โรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา (STEM) ภาคเหนือตอนลาง (จํานวน 3 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ศูนยสะเต็มศึกษา
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เครือขาย 1
3. โรงเรียนจานกรอง
เครือขาย 2
โรงเรียนศูนยฝกอบรมและใหคําปรึกษาหลักสูตรฝกอบรม (STEM Education)
(จํานวน 2 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
1. โรงเรียนอุตรดิตถ
พิษณุโลก
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โรงเรียนขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (STEM) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
(จํานวน 10 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนทาทองพิทยาคม
1. โรงเรียนดานแมคํามันพิทยาคม
2. โรงเรียนบานกรางวิทยาคม
2. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา
3. โรงเรียนหนองพระพิทยา
3. โรงเรียนบานโคนพิทยา
4. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
5. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
อุตรดิตถ
6. โรงเรียนนครไทย
โครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาภูมิภาค (Education Hub)
(จํานวน 1 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนตนแบบโครงการสงเสริมการพัฒนาทักษะดานโคดดิ้ง ผานพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ
ดิจิทัล (จํานวน 5 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
1. โรงเรียนอุตรดิตถ
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
3. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
พิษณุโลก
4. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (EP/MEP)
(จํานวน 4 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
1. โรงเรียนอุตรดิตถ
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
2. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
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ศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(OBEC : Human Resource Development Center)(จํานวน 5 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
1. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
2. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
2. โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภ
3. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา
โรงเรียนโครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
(จํานวน 19 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนจานกรอง
1. โรงเรียนดาราพิทยาคม
2. โรงเรียนทาทองพิทยาคม
2. โรงเรียนน้ําริดวิทยา
3. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษอุปถัมภ”
4. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม
5. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
6. โรงเรียนหนองพระพิทยา
7. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
8. โรงเรียนน้ํารินพิทยาคม
9. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
10. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
11. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
12. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม
13. โรงเรียนนครไทย
14. โรงเรียนนาบัววิทยา
15. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
16. โรงเรียนดงประคําพิทยาคม
17. โรงเรียนคันโชงพิทยาคม
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ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา (จํานวน 5 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
อุตรดิตถ
2. โรงเรียนทองแสนขันวิทยาคม
3. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ
4. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม
โครงการสถานศึกษาพอเพียง (จํานวน 56 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
3. โรงเรียนจานกรอง
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก
5. โรงเรียนวังน้ําคูศึกษา
6. โรงเรียนทาทองพิทยาคม
7. โรงเรียนดอนทองวิทยา
8. โรงเรียนบานกรางวิทยาคม
9. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
10. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
พิษณุโลก
11. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษอุปถัมภ”
12. โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา
13. โรงเรียนเนินกุมวิทยา
14. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม
15. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
16. โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม
17. โรงเรียนหนองพระพิทยา
18. โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคตม
19. โรงเรียนบานกลางพิทยาคม
20. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม

จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนอุตรดิตถ
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
อุตรดิตถ
3. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
4. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา
5. โรงเรียนแสนตอวิทยา
6. โรงเรียนน้ําริดวิทยา
7. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ
8. โรงเรียนบานโคนพิทยา
9. โรงเรียนดาราพิทยาคม
10. โรงเรียนพิชัย
11. โรงเรียนลับแลศรีวทิ ยา
12. โรงเรียนดานแมคํามันพิทยาคม
13. โรงเรียนลับแลพิทยาคม
14. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
15. โรงเรียนฟากทาวิทยา
16. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ
17. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม
18. โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภ
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โครงการสถานศึกษาพอเพียง (จํานวน 56 โรงเรียน) (ตอ)
จังหวัดพิษณุโลก
21. โรงเรียนน้ํารินพิทยาคม
22. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
23. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
24. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
25. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม
26. โรงเรียนนครไทย
27. โรงเรียนนาบัววิทยา
28. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
29. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
30. โรงเรียนบอโพธิ์วิทยา
31. โรงเรียนยางโกลนวิทยา
32. โรงเรียนชาติตระการวิทยา
33. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
34. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
35. โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม
36. โรงเรียนดงประคําพิทยาคม
37. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา
38. โรงเรียนคันโชงพิทยาคม
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ตารางที่ 6 แสดงจํานวนนักเรียนและหองเรียน จําแนกตามระดับชั้น
(ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
จํานวนนักเรียน
ชาย
หญิง

ระดับการศึกษา
ม.1
ม.2
ม.3
รวม ม.ตน
ม.4 และ ปวช.1
ม.5 และ ปวช.2
ม.6 และ ปวช.3
รวม ม.ปลาย และ ปวช.
รวมทั้งสิ้น

3,489
3,398
3,323
10,210
2,787
2,499
2,221
7,507
17,717

3,753
3,584
3,681
11,018
4,027
3,678
3,664
11,369
22,387

รวมทั้งสิ้น

จํานวนหองเรียน

7,242
6,982
7,004
21,228
6,814
6,177
5,885
18,876
40,104

212
212
205
629
220
215
218
653
1,282

ตารางที่ 7 แสดงจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ผูอํานวยการสถานศึกษา
รองผูอํานวยการสถานศึกษา
ครูผูสอน
บุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (1) (ศึกษานิเทศก)
บุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (2)
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
พนักงานราชการ
รวมทั้งสิ้น
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จํานวน
1
3
53
28
2,154
12
33
83
127
49

2,543

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
จากผลการดําเนินงานที่ผานมาในปงบประมาณ 2562 สรุปได ดังนี้
1. ดานคุณภาพการจัดการศึกษา
1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระหลัก
ไดแก รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒ นธรรม เปรี ย บเที ย บระหว า งป ก ารศึ ก ษา 2560 กั บ ป ก ารศึ ก ษา 2561 ของนั ก เรีย นใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ดังนี้
ตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ดังนี้
กลุมสาระ
รายการที่ 1 ภาษาไทย
รายการที่ 2 คณิตศาสตร
รายการที่ 3 วิทยาศาสตร
รายการที่ 4 ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย 4 กลุมสาระฯ

คะแนนเฉลี่ยปการศึกษา
2560
2561
51.70
57.56
30.41
33.10
34.45
37.73
31.76
30.42
37.08
39.70

ผลตาง
+/5.86
2.69
3.28
-1.34
2.62

จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในปการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมสูงขึ้นกวาจากเดิมในปการศึกษา
2560 โดยใน 3 กลุมสาระการเรียนรูหลัก ไดแก กลุมสาระภาษาไทย มีคาเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิม 5.86
กลุมสาระคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิม 2.69 และกลุมสาระวิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงขึ้น
จากเดิม 3.28 มีเพียงกลุมสาระภาษาอังกฤษ ที่มีคาเฉลี่ยลดลงจากเดิม 1.34 จึงมีคารวมเฉลี่ยใน
ทุกกลุมสาระวิชา ในปการศึกษา 2561 สูงขึ้นจากเดิมในปการศึกษา 2560 อยูที่ 2.62 และมีคารวม
เฉลี่ ยสูงกวาคารวมเฉลี่ยระดั บประเทศ และสูง กวาค า รวมเฉลี่ ยของสํานัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอีกดวย
ตารางที่ 9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ดังนี้
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กลุมสาระ

คะแนนเฉลี่ยปการศึกษา
2560
2561
50.74
48.98
25.24
32.28
29.90
31.31
28.27
31.61
34.56
35.49

ผลตาง
+/-1.76
7.04
1.41
3.34
0.93

รายการที่ 1 ภาษาไทย
รายการที่ 2 คณิตศาสตร
รายการที่ 3 วิทยาศาสตร
รายการที่ 4 ภาษาอังกฤษ
รายการที่ 5 สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
เฉลี่ย 5 กลุมสาระฯ
33.74
35.93
2.19
จากตารางที่ 9 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ในปการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมสูงขึ้นกวาจากเดิมในปการศึกษา 2560 คือ
เพิ่มขึ้น 2.19 โดยใน 4 กลุมสาระการเรียนรูหลัก ไดแก กลุมสาระคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิม
7.04 กลุมสาระวิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิม 1.41 กลุมสาระภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ยสูงขึ้น
จากเดิ ม 3.34 และกลุมสาระสั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม มีค าเฉลี่ยสู งขึ้ นจากเดิม 0.93
มีเพียงกลุมสาระภาษาไทย ที่มีคาเฉลี่ยลดลงจากเดิม 1.76 จึงมีคารวมเฉลี่ยในทั้ง 5 กลุมสาระวิชา
ในปการศึกษา 2561 สูงขึ้นจากเดิมในปการศึกษา 2560 อยูที่ 2.19 และมีคารวมเฉลี่ยสูงกวาคารวม
เฉลี่ยระดับประเทศ และสูงกวาคารวมเฉลี่ยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกดวย
จากตารางที่ 8 และ 9 แสดงใหเห็นวาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้ นมั ธยมศึกษาป ที่ 3 และชั้นมั ธยมศึกษาป ที่ 6 ในภาพรวม กลุมสาระการเรียนรูหลั ก
มีคาเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิม และยังสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ และสูงกวาคาเฉลี่ยในระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน แม จะมี ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติขั้ นพื้ นฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยเฉลี่ยสูงขึ้น อีกทั้งยังสูงกวาระดับประเทศ และระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน แมในบางรายวิชาจะมี คาเฉลี่ยลดลงเล็ กนอย แตสํ านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ถือเปนภารกิจที่สําคัญยิ่ง ในการเรงสงเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหปรากฏเปนรูปธรรม โดยเฉพาะในการพัฒนาตัวผูเรียนใหไดรับการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู ใหมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
1.2 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดพัฒนานักเรียนในดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยมีการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตางๆ สงเสริมใหโรงเรียนนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรู
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เพื่ อพั ฒนานั กเรียนให ได เรียนรู และฝ กปฏิ บั ติ เช น โครงการพั ฒนาคุ ณธรรม จริยธรรม ในทาง
ศีล สมาธิ ปญญา โครงการยกระดับคุณภาพระบบสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุณภาพการศึกษาของผูเรียนแบบมีสวนรวม กิจกรรมพั ฒนาผูเรียนดวยกระบวนการลูกเสือ
เนตรนารี ยุ วกาชาดและผู บํ าเพ็ ญ ประโยชน กิ จกรรมส งเสริมยุ วประชาธิ ปไตยและพั ฒ นาสร าง
ความเข มแข็ งขององค กรสภานั กเรียนในสถานศึ กษา กิ จกรรมป องกั นและแก ไขป ญ หาการใช
สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมบรรพชาเสริมปญญาพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งการจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมตางๆ เหลานี้สงผลใหนักเรียนในสังกัดเปนคนดีมีคุณธรรม มีคุณลักษณะ และ
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม รักความเปนไทย หางไกลยาเสพติด และปฏิบัติตนบนพื้นฐานวัฒนธรรม
ที่ดีงามของไทย และดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข
2. ดานโอกาสทางการศึกษา
ในการดู แลเด็ กปกติ และเด็ กที่ มี ความบกพร อง/พิ การในพื้ นที่ บ ริการการศึ กษาที่ จบ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยประสานงานดานขอมูลนักเรียนรายบุคคลกับ
หน วยงานทางการศึ กษาที่ เกี่ ยวข องในเขตพื้ นที่ การศึกษาเพื่ อใช ในการวางแผนการรับนั กเรียน
นอกจากนี้ ในชวง 3 ปที่ผานมา ไดดําเนินกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการดูแลและชวยเหลือนักเรียน
เพื่อสงเสริมใหมีการเพิ่มอัตราการเรียนตอและลดอัตรานักเรียนในการออกกลางคัน สงผลใหนักเรียน
มีแนวโนมของอัตราในการออกกลางคันลดลง ดังนี้
ตารางที่ 10 แสดงรอยละของจํานวนนักเรียนทีอ่ อกกลางคัน 3 ปที่ผานมา (ปการศึกษา 2559 – 2561)
รอยละของนักเรียนออกกลางคันตามปการศึกษา
2559
2560
2561
ม.1
0.04
0
0.00
ม.2
0.10
0
0.05
ม.3
0.04
0
0.07
นร.ออกกลางคัน/นร. รวม ม.ตน
0.06
0
0.04
ม.4
0.25
0.50
0.22
ม.5
0.22
0.06
0.43
ม.6
0.06
0.02
1.40
นร.ออกกลางคัน/นร. รวม ม.ปลาย
0.18
0.19
0.68
รวม นร. ออกกลางคันตอ นร. ทั้งหมด
0.12
0.09
0.34
ระดับชั้น
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ตารางที่ 11 แสดงขอมูลนักเรียนดอยโอกาส ปการศึกษา 2562 (ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ประเภท
1. เด็กยากจน

ม.ตน
ชาย หญิง
4,302 4,780

ม.ปลาย
รวม
ชาย หญิง
1,916 2,771 13,769

2. เด็กถูกบังคับใหขายแรงงาน

0

0

0

0

0

3. เด็กที่อยูในธุรกิจทางเพศ

0

0

0

0

0

4. เด็กถูกทอดทิ้ง

0

0

0

0

0

5. เด็กในสถานพินิจและคุมครองเยาวชน

0

0

0

0

0

6. เด็กเรรอน

0

0

0

0

0

7. ผลกระทบจากเอดส

0

0

0

0

0

8. ชนกลุมนอย

0

0

0

0

0

9. เด็กที่ถูกทํารายทารุณ

0

0

0

0

0

10. เด็กที่มีปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
0
0
0
0
0
11. อื่นๆ เชน กําพรา ทํางานรับผิดชอบ
7
14
12
19
52
ตนเองและครอบครัว อายุนอกเกณฑ เปนตน
นักเรียนดอยโอกาสทั้งหมด
4,309 4,794 1,928 2,790 13,821
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ตารางที่ 12 แสดงจํานวนนักเรียนพิการเรียนรวมในแตละประเภท
(ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ประเภท
ความพิการทางการมองเห็น
ความพิการทางการไดยิน
ความพิการทางสติปญญา
ความพิการทางรางกาย หรือการเคลื่อนไหว
หรือสุขภาพ
ความพิการทางการเรียนรู
ความพิการทางการพูดและภาษา
ความพิการทางพฤติกรรมหรืออารมณ
ความพิการทางออทิสติก
ความพิการซ้ําซอน
นักเรียนพิการทั้งหมด

จํานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
5
1
1
1
10
6
13
12

รวม
6
2
16
25

214
0
20
5
1
269

270
0
22
5
1
347

56
0
2
0
0
78

ตารางที่ 13 แสดงขอมูลนักเรียนพักนอน ปการศึกษา 2562
ประเภท
บานพักนักเรียน/หอนอน
บานพักครู
พักรวมกับชุมชน/อื่นๆ
นักเรียนพักนอนทั้งหมด

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ
ม.ปลายและ
ม.ปลายและ รวมทั้งสิ้น
ม.ตน
ม.ตน
เทียบเทา
เทียบเทา
308
493
6
39
846
0
5
0
0
5
0
0
0
3
3
308
498
6
42
854
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3. ดานการบริหารจัดการ
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 39 กํ า หนดแนวทางการพั ฒ นา
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ดการศึ ก ษา โดยได กํ าหนดเป าหมายให ส ถานศึ ก ษาทุ ก แห งได รั บ
การนิ เทศ ติ ดตาม ช วยเหลื อให มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานในการดํ าเนิ นงาน เพื่ อ ให สํ านั กงาน
เขตพื้ นที่ การศึกษาและสถานศึกษามีความพรอมและความเข มแข็ งในการบริหารจัดการศึกษา
สามารถยกระดั บ คุณ ภาพมาตรฐานการจั ดการศึกษาอย างมีธรรมาภิ บาล สรางความพึ งพอใจ
ให ผู รับบริการและผู มี ส วนได ส วนเสี ย ทั้ งนี้ สํ านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
มีผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการตางๆ ที่มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากการประเมินผล
ดังนี้
1. มาตรการปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ราชการประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. 2562 องคประกอบที่ 1 และการประเมินผูบริหารองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รวมจํานวน 21 ตัวชี้วัด ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดประกาศผลการประเมิน
รายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 โดยสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดรับผลการประเมิน ดังนี้
- องคประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจํา
งานตามหนาที่ ปกติ หรืองานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี(Function base) จํานวน 3 ตัวชี้วัด ไดคะแนน 4.25400
- การประเมินผูบริหารองคการ จํานวน 18 ตัวชี้วัด ไดคะแนน 4.22941
เมื่อรวมทั้งสองสวนคิดเปนคะแนน 4.23310 หรือรอยละ 84.66 จัดอยูในระดับมาตรฐาน
ขั้นสูง
2. การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึกษา เขต 39 ตามเกณฑ มาตรฐานสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา พ.ศ. 2561 ประจํ าป
งบประมาณ 2562 มีผลการประเมินใน ระดับดีเยี่ยม
สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามัธ ยมศึ กษา เขต 39 มี ผลการติ ดตามและประเมิ นผล
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยูในระดับดีเยี่ยม โดยมีกระบวนการบริหารจัดการ
องคการและการจัดการศึกษาไดสอดคลองกับสภาพและบริบทของพื้นที่ จําแนกรายมาตรฐานไดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีผลการดําเนินงาน
ภาพรวมในระดับดีเยี่ยม โดยมีแนวทางหรือวิธีการดําเนินงานบริหารจัดการองคกรเปนขั้นตอน
ชัดเจนเปนระบบผานกระบวนการวิจัย และการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของ มีการนําขอมูลสารสนเทศ
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มาใชในการจัดทําแผนงานโครงการ เพื่อพัฒนางานภายในองคกร นําผลการดําเนินงานมาพัฒนา
การจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีผลการดําเนินงาน
ภาพรวมในระดับดีมาก โดยการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ ตามภารกิจ
ทั้ง 4 ดาน รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนิเทศการจัดการศึกษาที่มีกระบวนการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน
มาตรฐานที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีผลการดําเนินงาน
ภาพรวมในระดับดีเยี่ยม แสดงใหเห็นถึงการบริหารและการจัดการศึกษาตามบทบาทและภารกิจ
บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต 39 มี ผลการดํ าเนิ นงานตามตั วชี้ วั ด
แผนปฏิ บั ติ ราชการของสํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. 2562 จํานวนทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด พบวา
1. ตัวชี้วัดที่ประเมินโดยเทียบคาเปาหมาย จํานวน 18 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย จํานวน 13
ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 1 ตัวชี้วัด และไมประเมิน จํานวน 4 ตัวชี้วัด
2. ตั วชี้ วั ดที่ ตั ดสิ นระดับ คุ ณ ภาพ โดยใช เกณฑ 5 ระดั บ จํานวน 14 ตั วชี้ วั ด พบว า
มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.54 อยูในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
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สวนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวของกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
พระบรมราโชบายดานการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
ทรงมีพระบรมราโชบายดานการศึกษา ซึ่งศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ได บั นทึ กไว เมื่ อวั นที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 ว าทรงมี พระราชประสงค ที่ จะเห็ นลู กหลานไทย
มีการศึกษาที่ดี โดยเปนการศึกษาที่มุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน ไดแก
1. มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง
1) ความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง
2) ยึดมั่นศาสนา
3) มั่นคงในสถาบันกษัตริย
4) มีความเอื้ออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
1) รูจักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี
2) ปฏิบัติแตสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
4) ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง
3. มีงานทํา - มีอาชีพ
1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝกฝนอบรมในสถานศึกษาตองมุงใหเด็ก
และเยาวชน รักงาน สูงาน ทําจนงานสําเร็จ
2) การฝกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทํางาน
เปนและมีงานทําในที่สุด
3) ต องสนั บ สนุ นผู สํ าเร็จหลั กสู ตร มี อาชีพ มี งานทํ า จนสามารถเลี้ ยงตนเองและ
ครอบครัว
4. เปนพลเมืองทีด่ ี
1) การเปนพลเมืองดี เปนหนาที่ของทุกคน
2) ครอบครั ว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต องส งเสริมให ทุ กคนมีโอกาส
ทําหนาที่เปนพลเมืองดี
3) การเป น พลเมื อ งดี คื อ “เห็ น อะไรที่ จะทํ าเพื่ อ บ านเมื อ งได ก็ ต อ งทํ า” เช น
งานอาสาสมัคร งานบําเพ็ญประโยชน งานสาธารณกุศลใหทําดวยความมีน้ําใจ และความเอื้ออาทร
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 แหงราชวงศจักรี พระราชทานพระราชดําริชี้แนะ
แนวทาง การดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดและไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไข
เพื่ อให รอดพ น และสามารถดํา รงอยูได อ ยา งมั่ น คงและยั่งยืน ภายใต กระแสโลกาภิ วัต น แ ละ
ความเปลี่ยนแปลงตางๆ
เป นปรัชญาที่ ชี้ ให เห็ นถึ งแนวทางในการดํ ารงอยู และการปฏิ บั ติตนของประชาชนใน
ทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน
มีความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้
จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใช
ในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของ
คนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ รวมถึงคนในทุกระดับ ใหมีจิตสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย
สุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และ
ความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง
ทัง้ ดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบดวยคุณสมบัติ ดังนี้
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตองเปนไป
อยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจาก
การกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ
3. ภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ
ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียง 2 ประการ
ดังนี้
1. เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของรอบดาน
ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและ
ความระมัดระวังในการปฏิบัติ
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2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จ ะตองเสริม สราง ประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม
มีความซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
เพื่อใชเป นกรอบแนวทางการพั ฒนาประเทศในระยะ 20 ป โดยกําหนดวิสัยทั ศน เป าหมายและ
ยุทธศาสตร ดังนี้
วิสัยทัศน
“ประเทศไทยมี ความมั่ นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น เป นประเทศพั ฒนาแล ว ด วยการพั ฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ความมั่ น คง หมายถึ ง การมี ความมั่ น คงปลอดภั ยจากภั ยและการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง
ภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุ กระดับ ทั้ งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และ
ป จ เจกบุ ค คล และมี ความมั่ นคงในทุ กมิ ติ ทั้ งมิ ติ ทางการทหาร เศรษฐกิ จ สั งคม สิ่ งแวดล อ ม
และการเมือง เชน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตย
ที่ มี พระมหากษั ตริ ยทรงเป นพระประมุ ข สถาบั นชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริย มี ความเข มแข็ ง
เปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นําไปสู
การบริ ห ารประเทศที่ ต อเนื่ องและโปร งใสตามหลั กธรรมาภิ บ าล สั งคม มี ความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคง พอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับ
วัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
ความมั่ งคั่ ง หมายถึ ง ประเทศไทยมี ก ารขยายตั วของเศรษฐกิ จ อย างต อ เนื่ องและ
มี ความยั่ งยื น จนเข าสู กลุ มประเทศรายได สู ง ความเหลื่ อมล้ํ าของการพั ฒนาลดลง ประชากรมี
ความอยูดีมีสุขไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยางทั่วถึง
ทุกภาคสวน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยูในภาวะ
ความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับ
ประเทศตางๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อใหสามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพื่อใหสอดรับกับบริบท
การพั ฒนาที่ เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี บทบาทที่ สําคัญ ในเวที โลก และมี ความสั มพั นธ
ทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพื่อใหเปนพลังใน
การพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบู รณ ในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก
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ทุ น มนุ ษ ย ทุ น ทางป ญ ญา ทุ น ทางการเงิ น ทุ น ที่ เป น เครื่ อ งมื อ เครื่ องจั ก ร ทุ นทางสั งคม และ
ทุนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ความยั่ งยื น หมายถึง การพั ฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุ ณภาพชีวิ ต
ของประชาชนให เพิ่ มขึ้นอย างต อเนื่ อง ซึ่งเป นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ อยูบนหลักการใช
การรักษา และการฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี
ไมสร างมลภาวะ ตอสิ่ งแวดล อมจนเกิ นความสามารถในการรองรั บและเยี ยวยาของระบบนิ เวศ
การผลิ ตและการบริ โภคเป นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล อมและสอดคล องกั บเป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยื น
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากขึ้นและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ เพื่อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุงประโยชนสวนรวม
อยางยั่งยืน และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน
โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พั ฒ นาอย างต อเนื่ อง สั งคมเป นธรรม ฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ ยั่ งยื น” โดยยกระดั บ ศั กยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ
สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย
1. ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2. ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
4. ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5. ความหลากหลายทางชี วภาพ คุณ ภาพสิ่งแวดล อม และความยั่ งยื นของทรัพยากร
ธรรมชาติ
6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) มี 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เน นการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง
ปลอดภัย เอกราช อธิปไตยและมีความสงบเรียบรอยในทุ กระดับตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน
มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานขอมูลขนาดใหญ ใหมีความพรอมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกัน
และแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไข
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ปญหาแบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชนประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึง
ประเทศเพื่ อนบ านและมิ ตรประเทศ ทั่ วโลกบนพื้ น ฐานของหลั กธรรมาภิ บาล เพื่ อ เอื้ ออํ านวย
ประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติ ดานอื่นๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและ
เปาหมายที่กําหนด
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนา
ที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก
1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่ รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชี วิต และจุดเด นทางทรัพยากรธรรมชาติที่ หลากหลาย รวมทั้ งความไดเปรียบเชิ ง
เปรียบเทียบของประเทศในดานอื่นๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให
สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม
2) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศใน
มิติตางๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล
และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
3) “สรางคุณคาใหม ในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พั ฒนา
คนรุนใหม รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่ อตอบสนองต อความตองการของตลาด ผสมผสานกั บ
ยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริม
และสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาส
ทางการค าและการลงทุ นใน เวทีโลก ควบคูไปกั บการยกระดั บรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึ ง
การเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย
การพั ฒ นาที่ สํ าคั ญ เพื่ อพั ฒ นาคนในทุ กมิ ติ แ ละในทุ กช วงวั ย ให เป น คนดี เก ง และมี คุ ณ ภาพ
โดยคนไทยมี ความพร อมทั้ งกาย ใจ สติ ป ญ ญา มีพั ฒ นาการที่ ดี รอบด านและมี สุ ขภาวะที่ ดี ใน
ทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปน คนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ
เกษตรกรยุคใหมและอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
4. ยุทธศาสตรชาติด านการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป าหมาย
การพัฒนาที่สําคัญที่ใหความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม
ชุมชน ทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการรวมคิดรวมทํา
เพื่อสวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับ
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ทองถิ่น การเสริมสราง ความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของ
ประชากรไทยทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ
สามารถพึ่งตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกัน
การเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติ
ดาน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุ นสวนความรวมมือระหวางกัน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน
และการให ทุกฝายที่ เกี่ยวของได เข ามามี ส วนรวมในแบบทางตรงให มากที่ สุดเท าที่ จะเป นไปได
โดยเป นการดํ าเนิ นการ บนพื้ นฐานการเติ บ โตรวมกั น ไม ว าจะเป นทางเศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล อม
และคุ ณ ภาพชี วิ ต โดยให ความสํ าคั ญ กั บ การสร างสมดุ ล ทั้ ง 3 ด าน อั นจะนํ าไปสู ค วามยั่ งยื น
เพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง
6. ยุทธศาสตรชาติ ด านการปรับสมดุลและพั ฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หนวยงานของรัฐที่ ทําหนาที่ในการกํากับหรือในการใหบ ริการในระบบเศรษฐกิ จที่มีการแข งขั น
มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน
สวนรวมมีความทันสมัยและพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา
โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมู ลขนาดใหญ ระบบการทํ างานที่ เปนดิจิ ทัล
เขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง
เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม เพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยม
ความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติ
มิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จําเปนมีความทันสมัย
มี ค วามเป น สากล มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และนํ าไปสู การลดความเหลื่ อมล้ํ าและเอื้ อ ต อ การพั ฒ นา
โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการอํานวย
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
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แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เป นแผนที่วางกรอบเปาหมายและทิศทาง
การจั ดการศึ กษาของประเทศ โดยมุ งจั ดการศึ กษาให คนไทยทุ กคนสามารถเข าถึ งโอกาสและ
ความเสมอภาคในการศึ กษาที่ มี คุณ ภาพ พั ฒ นาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มี ประสิ ทธิ ภาพ
พัฒนาคนใหมีสมรรถนะในการทํางานที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษา
ประกอบด วย หลั ก การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ปวงชน (Education for All) หลั ก การจั ด การศึ ก ษา
เพื่ อ ความเท า เที ย ม และทั่ ว ถึ ง (Inclusive Education) หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
(Sufficiency Economy) และหลั ก การมี ส วนร วมของสั งคม (All For Education) อี ก ทั้ งยึ ดตาม
เป าหมายการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็ นภายใน
ประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณ ภาพของคนช วงวั ย การเปลี่ ยนแปลงโครงสร างประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได และวิกฤติดานสิ่งแวดลอม โดยนํายุทธศาสตรชาติ
มาเปนกรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน
คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให เป นพลเมืองดี มี คุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่ สอดคลอง
กั บบทบั ญ ญั ติ ของรัฐธรรมนู ญ แห งราชอาณาจั กรไทย พระราชบั ญ ญั ติ การศึ กษาแห งชาติ และ
ยุทธศาสตรชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี
และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนํ าประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายได ปานกลาง และความเหลื่อมล้ํ า
ภายในประเทศลดลง
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เปาหมาย
1. คนทุ กช วงวั ย มี ความรั ก ในสถาบั น หลั กของชาติ และยึ ดมั่ นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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2. คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษไดรับ
การศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ
3. คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม
แนวทางการพัฒนา
1. พั ฒ นาการจั ดการศึ กษาเพื่ อเสริ มสร างความมั่ นคงของสถาบั นหลั ก ของชาติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต
3. ยกระดั บคุณภาพและส งเสริมโอกาสในการเข าถึ งการศึกษาในพื้ นที่ พิ เศษ (พื้ นที่ สู ง
พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุมชน-ชายขอบ และแรงงานตางดาว)
4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตางๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม
ภัยจากไซเบอร เปนตน
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
เปาหมาย
1. กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สถาบั นการศึกษาและหนวยงานที่ จัดการศึกษาผลิตบั ณฑิตที่ มีความเชี่ยวชาญและ
เปนเลิศเฉพาะดาน
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่ ม
ทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนให มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน
3. สงเสริมการวิ จั ยและพั ฒนาเพื่ อสร างองค ความรูและนวัตกรรมที่ สรางผลผลิ ตและ
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
เปาหมาย
1. ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
2. คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร
ไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
4. แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
6. ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล
7. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย
2. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตางๆ ใหมีคุณภาพ
มาตรฐานและประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
3. สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
เปาหมาย
1. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย
3. ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล
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แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย
3. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
1. คนทุกชวงวัย มี จิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนํ าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
2. หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
1. ส งเสริม สนั บสนุ นการสรางจิ ตสํ านึ กรั กษ สิ่ งแวดล อม มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และ
นําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
2. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เปาหมาย
1. โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
3. ทุ กภาคสวนของสั งคมมี สวนรวมในการจัดการศึ กษาที่ ตอบสนองความต องการของ
ประชาชนและพื้นที่
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกตาง
กันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม
สรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ
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แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
4. ปรั บ ปรุ งกฎหมายเกี่ ย วกั บ ระบบการเงิ น เพื่ อ การศึ กษาที่ ส งผลต อ คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 –
2580) แผนการศึ กษาแห งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ ได
แถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุดเนนของกระทรวง
ศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคและมาตรการ
และแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
วิสัยทัศน
“สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จัดการศึ กษาเพื่ อเสริมสรางความมั่ นคงของสถาบั นหลั กของชาติ และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. พัฒนาผูเรียนให มีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
3. พั ฒ นาศั กยภาพและคุ ณ ภาพผู เรี ยนให มี สมรรถนะตามหลั กสู ตรและคุ ณ ลั กษณะ
ในศตวรรษที่ 21
4. สร างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่ อ มล้ํ า ให ผู เรี ย นทุ ก คนได รั บ บริ ก าร
ทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม
5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป นมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรั บสมดุ ลและพั ฒ นาระบบการบริ หารจั ดการศึ กษาทุ กระดั บ และจั ดการศึ กษา
โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุงสู Thailand 4.0
แผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนา 38

เปาหมาย
1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อั นมีพระมหากษั ตริย ทรงเป นประมุ ข มี ทั ศนคติ ที่ ถู กต องตอบ านเมื อง มี หลั กคิดที่ ถู กต อง และ
เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอ
สังคมและผูอื่น ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา
และอื่นๆ ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ
3. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย
มีความสามารถในการพึ่ งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และการเป นพลเมือง
พลโลกที่ ดี (Global Citizen) พรอมก าวสู สากล นํ าไปสู การสรางความสามารถในการแข งขั นของ
ประเทศ
4. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และ
กลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู บริ หาร ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาเป นบุ คคลแห งการเรี ยนรู มี ความรูและ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศ
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และการรายงานผลอย างเป นระบบ ใช งานวิ จั ย เทคโนโลยี และนวั ตกรรมใน
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ไดกําหนดนโยบายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ในอนาคต เปนแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม บทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ
ดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุงสู Thailand 4.0 ดังนี้
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นโยบายที่ 1
นโยบายที่ 2
นโยบายที่ 3
นโยบายที่ 4

ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาทีม่ ีคณ
ุ ภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ซึ่งในแตละนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายละเอียด
เปาประสงค ตัวชี้วัด มาตรการและแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
เปาประสงค
1. ผูเรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. ผูเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว
ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ผูเรียนทุ กคนมี ความรู ความเข าใจ และมีความพรอมสามารถรั บมื อกั บภั ยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตางๆ เปนตน
4. ผูเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และ
การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
5. ผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกล
ทุรกันดาร เชน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน ไดรับการบริการดานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ
ตัวชี้วัด
1. รอยละของผูเรียนที่ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึ งความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่ น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ
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มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ
อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตางๆ เปนตน
4. รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และ
การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
5. รอยละของผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยู
ในพื้ นที่ ห างไกลทุรกันดาร เชน พื้ นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการ
ดานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ สอดคลองกับบริบทของพื้นที่
6. จํ านวนสถานศึ กษาที่ น อมนํ าพระบรมราโชบายด านการศึกษาของพระบาทสมเด็ จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสิ นทร มหาวชิ ราลงกรณฯ พระวชิรเกล าเจาอยู หั ว และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ไปพั ฒ นาผู เรียนให มี คุ ณลั กษณะอั นพึ งประสงค ตามที่ กํ าหนดได อย างมี
ประสิทธิภาพ
7. จํานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูให ผูเรียน
แสดงออกถึ งความรั กในสถาบั น หลั กของชาติ ยึ ดมั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม
นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาประสงค
1. ผูเรียนทุกระดับใหมีความเปนเลิศ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
2. ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใจ นําไปสูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เปนนักคิด เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร
3. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผูเรียนมีความเป นเลิ ศทางด านวิ ชาการ มี ทั กษะความรูที่ สอดคล องกั บทั กษะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
2. ผูเรียนระดับมั ธยมศึกษาผานการประเมิ นสมรรถนะที่ จํ าเป นดานการรูเรื่องการอ าน
(Reading Literacy) ด านการรู เรื่ องคณิ ตศาสตร (Mathematical Literacy) และด านการรู เรื่ อ ง
วิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
3. รอยละของผูเรียนที่มีศกั ยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ
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นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
เปาประสงค
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคลอง
กับแนวโนมการพัฒนาของประเทศ
2. ผูเรีย นไดรับ การพัฒ นาตามจุด มุงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ
ที่สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางาน
รวมกับผูอนื่ ได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผน
ชีวิต ที่เหมาะสมในแตละชวงวัยและนําไปปฏิบัติได
3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม
4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา มีทักษะ
อาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะ
ที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะ
การเรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู
7. ครู มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเปนแบบอยางดานคุณธรรม
และจริยธรรม
ตัวชี้วัด
1. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
(3R8C)
2. รอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานระดับชาติ (NT) ผานเกณฑที่กําหนด
3. รอยละของผูเรีย นที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
4. รอยละผูเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษา
ป ที่ 6 มี ทั กษะการเรียนรูที่เชื่ อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํ า ตามความถนัด และความต องการ
ของตนเอง มี ทั กษะอาชี พ ที่ สอดคล องกั บความต องการของประเทศ วางแผนชี วิ ตและวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได
5. ผูเรีย นทุก คนมี ทั ก ษะพื้ น ฐานในการดํ ารงชีวิ ต สามารถดํ ารงชี วิต อยู ในสั งคมได
อยางมีค วามสุขมีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคม
ที่เปนพหุวัฒนธรรม
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6. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะ
การเรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู
นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
เปาประสงค
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global
Goals for Sustainable Development)
2. สถานศึกษากับองคกรปกครองทองถิ่น ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับ
พื้นที่ รวมมือในการจัดการศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ
ขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา
5. งบประมาณเพื่ อเปนคาใชจ าย และงบลงทุ นแกสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพื่ อให
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
6. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือใหผูเรียนไดมีโอกาสเขาถึง
บริการดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสรางหลักประกันสิทธิการไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
ตัวชี้วัด
1. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน
2. ผูเรียนทุกคนไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลอง
กับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และ
ที่ตั้งของสถานศึกษา และความตองการจําเปนพิเศษสําหรับผูพิการ
3. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช
เปนเครื่องมือในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ
4. ครู ได รับการสนั บสนุ น วัสดุ อุ ป กรณ และอุ ปกรณ ดิ จิ ทั ล (Digital Device) เพื่ อใช
เปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน
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5. สถานศึกษาไดรับการพั ฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบท ดานประเภท
ขนาด และพื้นที่
6. สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. สถานศึกษามีระบบการดู แลช วยเหลือและคุ มครองนักเรียนและการแนะแนวที่ มี
ประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการวางแผน
จัดการเรียนรูใ หแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาประสงค
1. สถานศึกษา นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและ
บริโภค ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. สถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาจัดทําระบบสารสนเทศการเก็บขอมูลดานความรู
เรื่อง ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดลอม ฯลฯ และสามารถนํามาประยุกตใชในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง
Thailand 4.0
3. สถานศึกษามีการจัดทํานโยบายจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ การผลิต
และบริโภค สูการลดปริมาณคารบอนในโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่ํา
5. สํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน และสํ านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา
โรงเรียนทุ กโรงเรียนในสังกั ดมี การปรับปรุงและพั ฒนาเป นหน วยงานต นแบบสํานั กงานสีเขียว
(Green Office) เพื่อใหมีบริบทที่เปนแบบอยางเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน
6. สถานศึกษาในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 225 เขต มีนโยบาย
สงเสริมความรูและสรางจิตสํานึกและจัดการเรียนรูการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
7. สถานศึกษาตนแบบนําขยะมาใชประโยชนเพื่อลดปริมาณขยะ จํานวน 15,000 โรงเรียน
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมตนแบบในการนํา 3Rs มาประยุกตใชในการผลิตและบริโภค
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จํานวน 6,000 โรงเรียน
9. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต มีการทํานโยบายการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
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ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู ที่ถูกตองและสรางจิตสํานึก
ดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนําไปปฏิบัติใชที่บานและชุมชน เชน การสงเสริม
อาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ
2. สถานศึกษามีการนําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพื่อลดปริมาณ
ขยะและมีสงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคารบอนที่โรงเรียนและชุมชน
3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนําขยะมาใช
ประโยชนรวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของ
4. นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน
เรียนรูดานการลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อเปนแหลงเรียนรู และ
ตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนไดออกไซด
ในการดํ าเนิ น กิ จกรรมประจํ าวัน ในสถานศึ กษาและที่ บ าน และข อมู ลของ Carbon Footprint
ในรูปแบบ QR Code และ Paper less
6. ครู มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดําเนินการจัดทํางานวิจัย
ดานการสรางสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได
7. ครู และนักเรียนสามารถนํ าสื่ อนวัตกรรมที่ ผ านกระบวนการคิ ดมาประยุกต ใช ใน
โรงเรียนการจัดการเรียนรู และประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชุมชนไดตามแนวทาง Thailand 4.0
8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพั ฒ นาบุ คลากร และ
สถานที่ใหเปนสํานักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน
นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เปาประสงค
1. สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มี ความเป นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุ คคล และ
ดานการบริหารงานทั่วไป
2. หนวยงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตองปรับเปลี่ยนใหเปนหนวยงาน
ใหมีความทันสมัย พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงาน
ที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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3. หนวยงานทุกระดับ มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. หน วยงานทุ กระดั บมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณดานการศึกษา เพื่ อเพิ่ ม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน
5. หน วยงานทุ กระดับ พั ฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทั ล (Digital Technology)
มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ
2. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานสวนกลาง ไดรับการพัฒนา
ใหเปนหนวยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู ตลอดเวลา เป นหน ว ยงานที่ มี ห น าที่ สนั บสนุ น ส งเสริม ตรวจสอบ ติ ดตาม เพื่ อให
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล
3. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานสวนกลาง นํานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
4. สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
6. สถานศึ กษาทุ กแห งและหน วยงานในสังกั ดมี ระบบฐานข อมู ลสารสนเทศวิชาการ
ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด
7. สถานศึ กษาทุ ก แห งมี ข อ มู ลผู เรี ย นรายบุ คคลที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงกั บ ข อมู ล ต างๆ
นํ าไปสู การวิ เคราะห เพื่ อวางแผนการจั ดการเรีย นรูสู ผู เรียนได อย างมี ป ระสิ ทธิภ าพ (Big Data
Technology)
8. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานสวนกลางมีแพลตฟอรมดิจิทัล
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา
9. สถานศึ ก ษาทุ ก แห งมี ระบบข อ มู ลสารสนเทศที่ สามารถใช ในการวางแผนการจั ด
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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สวนที่ 3
นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน
เป นองค กรต นแบบในการจั ดการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน ที่ มีคุ ณภาพ ตามมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานความเปนไทย
พันธกิจ
1. จั ดการศึกษาเพื่ อเสริมสรางความมั่ นคงของสถาบั นหลั กของชาติ และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. สงเสริมและพั ฒ นาผูเรียนให มี ความเป นเลิศทางวิชาการเพื่ อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
3. ส งเสริ มการพั ฒ นาศั กยภาพและคุ ณ ภาพผู เรี ยนให มี สมรรถนะตามหลั กสู ตรและ
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษา
อยางทั่วถึง
5. สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
6. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพั ฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกั บสิ่งแวดล อม ยึดหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals
: SDGs)
7. ปรับสมดุลและสงเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและ
จัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนาสู Thailand 4.0
เปาหมาย
1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อั นมีพระมหากษั ตริย ทรงเป นประมุ ข มี ทั ศนคติ ที่ ถู กต องตอบ านเมื อง มี หลั กคิดที่ ถู กต อง และ
เป นพลเมืองดีของชาติ มี คุณธรรม จริยธรรม มีคานิ ยมที่ พึ งประสงค มีจิ ตสาธารณะ รับผิดชอบ
ตอสังคมและผูอื่น ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา
และอื่นๆ ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ
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3. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย
มีความสามารถในการพึ่ งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และการเป นพลเมือง
พลโลกที่ ดี (Global Citizen) พรอมกาวสูสากล นํ าไปสูการสรางความสามารถในการแข งขั นของ
ประเทศ
4. ผู เรี ยนที่ มี ความต องการจํ าเป นพิ เศษ (ผู พิ การ) กลุ มชาติ พั นธุ กลุ มผู ด อยโอกาส
และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู บ ริห าร ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาเป นบุ คคลแห งการเรียนรู มี ความรู และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศที่ มีประสิทธิภาพ
และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา
คานิยม

GIVE

ยึดมั่นธรรมาภิบาล (Good Governance)
สรางสรรคสิ่งใหม (Innovation Thoughts)
รวมใจทํางาน (Value Teamwork)
มีบริการเปนเลิศ (Excellent Services)

นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีจํานวน 6 นโยบาย ดังนี้
นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
เปาประสงค
1. ผูเรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. ผูเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว
ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ผูเรียนทุ กคนมี ความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมื อกั บภั ยคุ กคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตางๆ เปนตน
4. ผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุม ผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่
หางไกลทุรกันดาร เชน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน ไดรับการบริการ
ดานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ
ตัวชี้วัด
1. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงคมีคุณธรรมอัตลักษณ
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ
อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตางๆ เปนตน
4. รอยละของผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยู
ในพื้น ที่หางไกลทุรกันดาร เชน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการ
ดานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ สอดคลองกับบริบท
ของพื้นที่
5. จํานวนสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ไปพั ฒ นาผู เ รี ย นให มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ต ามที่ กํ า หนดได
อยางมีประสิทธิภาพ
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6. จํานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน
แสดงออกถึง ความรัก ในสถาบัน หลัก ของชาติ ยึด มั่น การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริยท รงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
1. พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกที่ดี
เป น มาตรการในการพั ฒ นาผู เรีย นให มี ค วามรัก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ ยึ ด มั่ น ใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง
มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยม
ที่พึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับ ผิดชอบตอครอบครัว ชุม ชน
และสั งคมและประเทศชาติ ซื่อ สั ตย สุ จ ริต มัธ ยั ส ถ อดออม โอบอ อ มอารี มี วินั ย และรัก ษา
ศีลธรรม
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมิน
สถานศึกษาตามมาตรการที่กําหนด
1.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามที่กําหนด
(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมือง
โลกที่ ดี มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม มีค านิ ย มที่ พึ งประสงค มี คุณ ธรรมอั ต ลั ก ษณ มี จิ ต สาธารณะ
มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม
โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
2. พัฒนาผูเรียนมีความใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับ
ความรุนแรง ที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ
เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม
รูปแบบใหมทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคาม
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ในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบั ติตางๆ เปนตน ควบคูไปกับ
การปองกันและแกไขปญหาที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงเสริม สนับ สนุน กํากับ ติดตาม และประเมิน
สถานศึกษาตามมาตรการที่กําหนด
2.2 สถานศึกษา
(1) พัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ ยวกับ ภั ย คุก คามที่ มีผ ลกระทบตอ ความมั่น คง ภั ย จากยาเสพติ ด ความรุน แรง
การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
และภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนรูจักวิธีการปองกัน และแกไขหากไดรับผลกระทบจากภัย
ดังกลาว
(2) มีมาตรการและแนวทางการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
(3) จัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหมีความมั่นคงปลอดภัย
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือผูเรียน ในการแกปญหาตางๆ ไดรับ
คําปรึกษาชี้แนะและความชวยเหลืออยางทันการณ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบมนิสัย
3. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ
เป นมาตรการในการจัดการศึ กษาให แก ผูเรียนที่ อยูในเขตพื้ นที่ เฉพาะ กลุ มชาติ พั นธุ
กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร เชน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และ
เกาะแกง ไดรับการบริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
3.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้ นที่สูง
ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง และที่ดูแลหอพักนอนตามความจําเปนและ
เหมาะสมกับบริบท
(2) จั ดสรรงบประมาณเพิ่ มเติ มให สถานศึ กษาในกลุ ม โรงเรี ยนพื้ น ที่ สู งในถิ่ น
ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ใหจั ดการเรียนรูที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรัก
ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
(3) สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “การพัฒ นาการจัด การศึกษา
ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง”
ในรูปแบบตางๆ เชน จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดตอสื่อสารผานชองทางออนไลน
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3.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยู
ในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร
(2) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กที่ไมไดใชภาษาไทยในชีวิต
ประจําวัน
(3) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาประสงค
1. ผูเรียนมีความเปนเลิศ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
2. ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใจ นําไปสูการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ เปนนักคิด เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร
3. ผูเรียนไดรบั โอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูที่สอดคลองกับทักษะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
2. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการรูเรื่องการอาน
(Reading Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่อง
วิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
3. รอยละของผูเรียนที่มีศกั ยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เรี ย นเต็ ม ตามศั ก ยภาพ นํ า ไปสู ค วามเป น เลิ ศ ด า นวิ ช าการตาม
ความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ศึกษาวิเคราะห วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแวว
จากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
1.2 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มี ก ารดํ า เนิ น การวั ด แววความถนั ด ทางการเรี ย นของ
นั ก เรีย นระดับ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนตน ของโรงเรีย นในเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา จั ดกิ จ กรรมแนะแนว
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ใหผูเรียนคนหาตนเอง นําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมที่จะพัฒนาตอยอดไปสูความเปน
เลิศดานทักษะอาชีพที่ตรงตามความตองการและความถนัดของผูเรียน
1.3 ศึกษา วิเคราะหความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต
จํานวนงบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผูเรียนอยางเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการ
จัดสรร วิธีการดานระบบบัญ ชี การเบิกจาย และการติดตาม ตรวจสอบ เปนตน เพื่อกระจาย
อํานาจใหสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ
1.4 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น สถานศึ ก ษาให จั ด ทํ า แผนงาน โครงการ และกิ จ กรรม
เพิ่ ม ศั ก ยภาพผูเรี ย นตามความถนั ด ความสนใจ และความต อ งการพั ฒ นา ทั้ งด านวิช าการ
ดา นอาชี พ และกิจ กรรมเสริมหลัก สูต ร ตั้งแตระดับ สถานศึ กษา เขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา จังหวัด
ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
1.5 กํ า กั บ ติ ด ตาม และให ค วามช ว ยเหลื อ สถานศึ ก ษา พร อ มทั้ ง รายงานผล
การดําเนินงานตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
2. สถานศึกษา
2.1 ดําเนินการวัดแววผูเรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพ
และความถนั ด โดยจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิ บัติจริง (Active Learning) เชน การจัดการ
เรียนรูตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรูเชิงบูรณา
การแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึ กษา (Science Technology Engineering and Mathematics
Education : STEM Education) เปนตน โดยสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหเรียนรูดวยตนเองผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)
2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณของสถานศึกษาใหมุงเนนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมี
ความเปนเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเรียน และจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ใหเปนคนที่สมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ
2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
2.4 ส งเสริ ม สนั บ สนุ น ให ครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา ได รั บ การพั ฒ นาเพื่ อ
ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการจั ด การเรี ย นรู ให แ ก ผู เรี ย นโดยเน น การจั ด การเรี ย นรู ให แ ก ผู เรี ย น
เปนรายบุคคลตามความตองการ และความถนัดของผูเรียน
2.5 จัดกิ จ กรรมการเรีย นรู ให ผูเรียนมีความเปน เลิ ศในทั กษะสื่ อสารภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอยางนอย 1 ภาษา
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2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผูเรียน โดยมุงเนนการวัดประเมิน
ตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดใหมีการวัดประเมินจากสวนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
2.7 สรุ ป และรายงานผลการดํ า เนิ น งานต อ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
เปาประสงค
1. หลั ก สู ต รปฐมวั ย และหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ก ารพั ฒ นา
ที่สอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาของประเทศ
2. ผูเรีย นไดรับ การพัฒ นาตามจุด มุงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ
ที่สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผน
ชีวิต ที่เหมาะสมในแตละชวงวัยและนําไปปฏิบัติได
3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม
4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา มีทักษะ
อาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะ
ที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะ
การเรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู
7. ครู มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเปนแบบอยางดานคุณธรรม
และจริยธรรม
ตัวชี้วัด
1. ผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. รอยละของผูเรีย นที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
3. รอยละผูเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 6 มีทักษะ
การเรียนรูที่ เชื่อมโยงสูอาชีพ และการมีงานทํา ตามความถนัด และความตองการของตนเอง
มีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงิน
ที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได
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4. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับ ผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปน
พหุวัฒนธรรม
5. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
6. ครู มี ก ารเปลี่ ย นบทบาทจาก “ครู ผู ส อน” เป น “Coach” ผู ใ ห คํ า ปรึ ก ษา
ขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
1. พัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
เปนมาตรการสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางใหเปนหลักสูตรเชิงสมรรถนะ
สอดคลองกับทักษะที่ จําเปนในศตวรรษที่ 21 เอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล
อยางเหมาะสมทุ กดานทั้ งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติป ญญา มีทักษะสื่อสาร
ภาษาไทย
มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาเพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทั้ง 4 ดาน
(รางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญา) สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
(2) ส งเสริ มให ค รู ป รั บ เปลี่ ยนการจั ด การเรี ย นรู “ครู ผู ส อน” เป น “Coach”
ผู อํ านวยการการเรี ยนรู ผู ให คํ าปรึ กษา หรือให ข อเสนอแนะการเรี ยนรู และปรับ ระบบการวั ด
ประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตร
1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู
ใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและบริบทของพื้นที่
2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
2.1 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
ผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดรับ การพัฒ นาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
และสติปญญา มีวินัย มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห
มี ทั ก ษะด า นภาษาไทยเพื่ อ ใช ใ นการเรี ย นรู มี ทั ก ษะสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ และภาษาที่ 3
มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี ไดรับ การพัฒ นาทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและ
การมีงานทํา นําไปสูการมีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ มีความยืดหยุน
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ทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐาน
ในการดํารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข
โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
2.3.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ส ถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ย น
ให มี พั ฒ นาการที่ ส มวั ย ในทุ ก ด า นทั้ ง ทางด า นรา งกาย จิ ต ใจ อารมณ สั งคม และสติ ป ญ ญา
มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม
ใหมีคุณลักษณะ
- เปนไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะทางดานภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา
ที่ 3 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม
- มี ค วามสามารถด า นดิ จิ ทั ล (Digital) และใช ดิ จิทั ล เป น เครื่อ งมื อ
ในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางดานภาษาไทย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัย
รักการอาน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2) ประสานการดําเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 วิเคราะหผลการประเมินเพื่อเปนฐาน
การพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
(3) สงเสริม สนับสนุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรม
พั ฒ นาผู เรียนเต็ มตามศักยภาพสอดคลองกั บความสามารถ ความถนั ดและความสนใจ รวมถึ ง
การวางพื้นฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติ
ได
(4) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรู
ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ
(5) จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผูเรียนที่มีความรูและ
ทักษะดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนานวัตกรรม
ในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
(6) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา
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2.2 สถานศึกษา
(1) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning)
(2) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น
(Independent Study : IS)
(3) สงเสริม สนับสนุนครูใหจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรู
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชน
- ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม
- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี
- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา
- ความรูและทักษะในดานศิลปะ
- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ
(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด
นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา
การออกกําลังกายและสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะ
ที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สามารถวางแผนการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพไดตามความถนัด ความตองการ และความสนใจ
ของตนเอง
(5) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and Emotional
Learning : SEL)
(6) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
3. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชสนับสนุนการเรียนรูใหแกผูเรียน
เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนา
วิธีการเรียนรูของตนเอง ตามความตองการ และความถนัด ของผูเรียนสามารถสรางสังคมฐานความรู
(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
3.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) จัดหา พัฒนา ขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูป ระเภทตางๆ
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กําหนด
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(2) พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู ผ านระบบดิ จิ ทั ล (Digital Learning Platform)
เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล
(3) ส งเสริม สนั บ สนุ น ให ผู เรี ย นมี อุ ป กรณ ดิ จิ ทั ล (Digital device) เพื่ อ เป น
เครื่องมือในการเขาถึงองคความรู และการเรียนรูผานระบบดิจิทัล อยางเหมาะสมตามวัย
(4) สงเสริม สนับ สนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรีย น
ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล
3.2 สถานศึกษา
(1) ประยุกตใชขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตางๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กําหนด
(2) จัดการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนอง
ตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล
(3) จั ดกิจ กรรมการเรีย นรูเพื่อ พัฒ นาผูเรีย น ใหผูเรีย นเรียนรูดวยตนเองผาน
การเรียนรูผานระบบดิจิทัล
4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนัก
ถึงความสําคัญในอาชีพและหนาที่ของตน โดยพัฒนาใหเปนครูยุคใหม ปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน”
เป น “Coach” หรื อ “ผู อํ านวยการการเรียนรู” ปรับวิธีสอน ให เด็ กสามารถแสดงความคิ ดเห็ น
แลกเปลี่ยนเรียนรู และทํากิจกรรมในชั้นเรียน ทําหนาที่กระตุนสรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรู
และวิ ธี จั ดระเบี ยบการสรางความรู ออกแบบกิ จกรรม และสร างนวั ตกรรมการเรี ยนรู ให ผู เรี ยน
มีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหครู ศึกษาวิเคราะห ความตองการ
จําเป นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่ อวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบ
วงจร
(2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดใหมีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนา
ครูที่เชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)
(3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบัน
คุรุพัฒนา หรือหนวยงานอื่นๆ จัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหตรงตาม
ความตองการและความขาดแคลน
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(4) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สนั บ สนุ น ให ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา
วางแผนและเข า รั บ การพั ฒ นาตามหลั ก สู ต รที่ กํ า หนดที่ เชื่ อ มโยงความก า วหน า ในวิ ช าชี พ
(Career Path)
(5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
(6) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีความรูทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 สอดคลองกับภารกิจและหนาที่ของตน
(7) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม พัฒนา และยกระดับความรูภาษาอังกฤษ
ของครู ที่ ส อนภาษาอั ง กฤษ โดยใช ร ะดั บ การพั ฒนาทางด า นภาษา (Common European
Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑที่กําหนด
(8) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูใหสามารถออกแบบการเรียนรู
การจั ดการเรี ยนรู ให สอดคล องกั บ การวั ดประเมิ นผลที่ เน นทั กษะการคิ ดขั้ น สู ง (Higher Order
Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(9) สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา ส งเสริม และพั ฒ นาครูให มีค วามรูแ ละทั ก ษะ
ในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความแตกตาง (Differentiated Instruction)
(10) สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สงเสริมและพั ฒ นาครูใหมีความรูแ ละทัก ษะ
ในการสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order
Thinking)
(11) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครู ใหมีความรูความสามารถ
จัดการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ
(12) สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา สงเสริม และพั ฒ นาครูในการจั ด การเรีย นรู
สําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพ
และประเภทของความพิการ
(13) สํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา สงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพัฒนาตนเองผานระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training
(14) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน
ประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความมุงหมาย
และหลักการจัดการศึกษาขอกําหนดดานคุณภาพ และแผนการศึกษาแหงชาติ
(15) สํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา นํ า เทคโนโลยีดิจิ ทั ล (Digital Technology)
มาเปนเครื่องมือ ในการบริหารจัด การครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแตการจัดทํา
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ฐานข อ มู ล ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา จนถึ ง การพั ฒ นาครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผานระบบดิจิทัล เพื่อใชในการพัฒนาผูบริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เชน
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ และ
ผูเรียนที่มีความแตกตาง เปนตน
3) สงเสริม สนับ สนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องผานระบบดิจิทัล
4) พัฒ นาแพลตฟอรมดิจิทัล ระบบบริห ารจัดการผูบริห าร ครูและบุ คลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
5) พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร
(Coding)
นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
เปาประสงค
1. สถานศึก ษาจั ด การศึก ษาเพื่ อ ให บ รรลุ เป า หมายโลกเพื่ อ การพั ฒ นาอย างยั่ งยืน
(Global Goals for Sustainable De velopment)
2. สถานศึก ษากั บ องคก รปกครองท อ งถิ่น ภาคเอกชน และหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง
ในระดับพื้นที่ รวมมือในการจัดการศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับ
สภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และ
ที่ตั้งของสถานศึกษา
5. งบประมาณเพื่ อเป น คาใช จา ย และงบลงทุน แกสถานศึ กษาอยา งเหมาะสมเพื่ อ
ใหสถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
6. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือใหผูเรียนไดมีโอกาส
เขาถึงบริการดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. พั ฒ นาระบบการติ ด ตาม สนั บ สนุ น และประเมิ น ผลเพื่ อ สร างหลั ก ประกั น สิ ท ธิ
การไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
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ตัวชี้วัด
1. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน
2. ผูเรียนทุกคนไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับ
สภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ของสถานศึกษา และความตองการจําเปนพิเศษสําหรับผูพิการ
3. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช
เปนเครื่องมือในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ
4. ครู ได รั บ การสนั บ สนุ น วั สดุ อุ ปกรณ และอุ ปกรณ ดิ จิ ทั ล (Digital Device) เพื่ อใช
เปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน
5. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบท ดานประเภท ขนาด
และพื้นที่
6. สถานศึ กษานําเทคโนโลยีดิจิทั ล (Digital Technology) มาใชเป นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. สถานศึ ก ษามี ระบบการดู แ ลช ว ยเหลื อ และคุ ม ครองนั ก เรี ย นและการแนะแนว
ที่มีประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการวางแผน
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
1. สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สงเสริม สนับสนุนใหมีความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน
หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกํากับ ติดตาม
และประเมินผล
(2) จั ดทํ าฐานขอมู ลประชากรวั ยเรียน เพื่ อเก็ บรวบรวม เชื่ อมโยงข อมู ล ศึ กษา
วิเคราะห เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน
1.2 สถานศึกษา
(1) ร วมกั บ องค กรปกครองระดั บพื้ นที่ หน วยงานที่ เกี่ ยวข อง และภาคเอกชน
วางแผนการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
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(2) รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน เอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ระดับพื้นที่ จัดทําแผนการรับนักเรียน
(3) รวมกั บองคกรปกครองระดับพื้ นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได เขาถึ ง
บริการการเรียนรูไดอยางทั่วถึงครบถวน
2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัด ใหมีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาใหมีคุณภาพในดานตางๆ
เชน 1) มาตรฐานดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 2) มาตรฐานดานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 3) มาตรฐานดานระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) มาตรฐานดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล Digital Technology เปนตน การกําหนดมาตรฐานสถานศึกษาดานตางๆ ดังกลาวใหพิจารณา
ตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เปนสําคัญ
(2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตําบล
ระดั บ อํ าเภอ ระดั บจั งหวั ด โรงเรียนขนาดเล็ ก และสถานศึ กษาประเภทอื่ น ให มี คุ ณ ภาพ และ
ตามมาตรฐานที่ กําหนด โดยเนนสถานศึกษาระดับตําบล โรงเรียนขนาดเล็กในพื้ นที่ห างไกล และ
โรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ
(3) สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา สงเสริม สนับสนุ น สํ านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนทุกกลุม และสถานศึกษาทุกประเภท อยางเหมาะสม
และเพียงพอ
เปนมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา และสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงการบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อใหเด็กระดับมัธยมศึกษาทุกคนอยางเพียงพอ
และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร
สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อชวยเหลือผูขาดแคลน
ทุนทรัพย จั ดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป นพิ เศษให เหมาะสมสอดคลอง
กับความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ และจัดสรร
งบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาอยางเหมาะสมและเพียงพอ
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห ความเหมาะสมของงบประมาณ
ในการสนับสนุนใหกับผูเรียน และสถานศึกษา อยางเหมาะสม และเพียงพอ สอดคลองกับสถานภาพ
และพื้นที่
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(2) สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา ส งเสริม สนั บ สนุ นให ส ถานศึ ก ษาจั ด ทํ า แผน
งบประมาณการศึ ก ษาอย า งอิ ส ระ โดยรั บ ฟ งความคิ ด เห็ น ของผู เกี่ ย วข อ งในพื้ น ที่ ป ระกอบ
การจัดทําแผนงบประมาณกอนเสนอหนวยงานตนสังกัด
(3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาค
ทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณใหเด็กวัยเรียนกลุมขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา
(4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สนับ สนุนกระบวนการจัดทําแผนงบประมาณ และติดตาม กํากับ การใชจ ายงบประมาณของ
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใส
4. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เปนเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบโครงขาย
สื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง
(2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร
และอุปกรณที่ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital Literacy) แกผูเรียน
(3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนา
หองเรียนใหเปนห องเรียนที่ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการ
เรียนรูแกผูเรียน
(4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุนอุปกรณดิจิ ทัล (Digital Device)
สําหรับผูเรียนมัธยมศึกษาอยางเหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองนําไปสู
การสรางการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
(5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุนอุปกรณดิจิ ทัล (Digital Device)
และพั ฒนาการสอนทั กษะดิ จิ ทัล (Digital Pedagogy) สํ าหรับครูอย างเหมาะสม เพื่ อเป นเครื่องมื อ
ในการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(6) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาใชเทคโนโลยี
การเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน (Distance Learning Technology: DLT)
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นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาประสงค
1. สถานศึกษา นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึกดานการผลิต
และบริโภค ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. สถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาจัดทําระบบสารสนเทศการเก็บขอมูลดานความรู
เรื่อง ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดลอม ฯลฯ และสามารถนํามาประยุกตใชในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง
Thailand 4.0
3. สถานศึกษามีการจัดทํานโยบายจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ การผลิต
และบริโภค สูการลดปริมาณคารบอนในโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่ํา
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนา
เปนหนวยงานตนแบบสํานั กงานสีเขียว (Green Office) เพื่อใหมีบริบทที่เปนแบบอยางเอื้อหรือ
สนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน
6. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายสงเสริมความรูและสรางจิตสํานึกและจัดการเรียนรู
การผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
7. สถานศึกษานําขยะมาใชประโยชนเพื่อลดปริมาณขยะ
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมตนแบบในการนํา 3Rs มาประยุกตใชในการผลิตและบริโภค
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
9. การทํานโยบายการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู ที่ถูกตองและสรางจิตสํานึก
ดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนําไปปฏิบัติใชที่บานและชุมชน เชน การสงเสริม
อาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ
2. สถานศึกษามีการนําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ
และมีสงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคารบอนที่โรงเรียนและชุมชน
3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนําขยะมาใช
ประโยชนรวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของ
4. นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน
เรี ย นรู ด านการลดใช พ ลั งงาน การจั ด การขยะและอนุ รัก ษ สิ่ งแวดล อ มเพื่ อ เป น แหลง เรีย นรู
และตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
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5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนไดออกไซด
ในการดํ าเนิ น กิ จกรรมประจํ าวัน ในสถานศึ กษาและที่ บ าน และข อมู ลของ Carbon Footprint
ในรูปแบบ QR Code และ Paper less
6. ครู มี ค วามคิ ด สรา งสรรค สามารถพั ฒ นาสื่อ นวัต กรรม และดํ า เนิ น การจั ด ทํ า
งานวิจัยดานการสรางสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได
7. ครู และนั ก เรีย นสามารถนํ า สื่ อ นวัตกรรมที่ ผ านกระบวนการคิด มาประยุ ก ตใช
ในโรงเรีย นการจั ดการเรีย นรู และประยุ ก ต ใช ในชี วิต ประจํ าวั น และชุ ม ชนได ต ามแนวทาง
Thailand 4.0
8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และ
สถานที่ใหเปนสํานักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
1. จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด แนวทางการดํ า เนิ น ทางการให อ งค ค วามรู แ ละ
สรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. จัดทําคูมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR Code และสื่อระบบ Multimedia
และอื่นๆ
3. จัดทําเกณฑ การประกวดโรงเรียนคารบ อนต่ําและชุมชนคารบ อนต่ําและพั ฒ นา
วิทยากรใหความรู เรื่อง วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) สูสังคมคารบอนต่ํา
4. พัฒ นาวิเคราะห แผนการจัดการเรียนและจัดทําหนวยการเรียนรูในเรื่องการผลิต
และบริโภคที่เปน กับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศการเก็ บ ข อมู ลการลดก าซที่ มี ผลต อปรากฏการณ ภ าวะเรื อนกระจก เช น คาร บอน
ไดออกไซด ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปลอยคารบอนไดออกไซดในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน Carbon Emission/Carbon Footprint ในสถานศึกษาสูชุมชน
5. พัฒนาตอยอดและขยายผลการเรียนรูลดใชพลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
6. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการใหความรูและแนวทางการจัดการเรียนรู กิจกรรม
เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
7. จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ เพื่ อดําเนินการตอยอดขยายความรูและ
สรางเครือขายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมตอหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
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8. สนับสนุน สงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงคใหมีการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและยกระดับสํานักงานเขตพื้นที่และสถานศึก ษาดานการบริหารจัดการสํานักงาน
สีเขียวและสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Office)
9. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานํารองขยายผล สงสถานศึกษาตนแบบดานการพัฒนา
ดานการผลิต และบริโภค ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทั้งระบบ เชน การเลือกซื้อผลิตภัณฑเบอร 5
และผลิตภัณฑที่มีฉลากและสัญลักษณเบอร 5 เพื่อลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณ
ขยะในสํานักงานและสถานศึกษา
10. สงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรูและแผนการจัดการ
เรียนรูเรื่องการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
11. ขยายผลผานระบบ DLTV สงเสริมความรูเรื่อ ง การผลิตและบริโ ภคที่เปนมิต ร
กับสิ่งแวดลอมตอความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสูสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดลอมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอมและฉลากที่แสดง
สัญลักษณที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
12. พัฒนานวัตกรรมโดยใชกระบวนการ PLC และ Decision – Making การนําขยะ
มาใชประโยชนในรูปแบบผลิตภัณฑและพลังงานและลดประมาณขยะ การบําบัดน้ําเสีย ลดการเผา
และลดการใชสารเคมี สูโรงเรียนปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
13. จัดทําระบบนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลนและ
นิเทศเชิงคุณ ภาพพัฒ นาการกรอกขอมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ย นนํ าเสนอผลงาน
และมอบรางวัล เกีย รติ ยศ ประชาสั มพั น ธแ ละจัด พิ ม พ เว็บ ไซต ผลงานเพื่ อเผยแพรแ ละเป น
ตนแบบ สรุปผลรายงาน
นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เปาประสงค
1. สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ
ดานการบริหารงานทั่วไป
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตองปรับเปลี่ยนใหเปนหนวยงานใหมีความทันสมัย
พรอมที่ จะปรับ ตัวให ทันตอ การเปลี่ย นแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปน หนว ยงานที่มีห นา ที่
สนั บ สนุ น ส งเสริ ม ตรวจสอบ ติ ด ตาม เพื่ อ ให ส ถานศึ ก ษาสามารถจั ด การศึ ก ษาได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
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3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา และสถานศึ กษาในสังกั ดมี กระบวนการ และการวิธี
งบประมาณ เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
5. สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และสถานศึ ก ษาในสัง กั ด พั ฒ นานวัต กรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนอยางเปนระบบ
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ
2. สถานศึกษา และสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาได รับ การพั ฒ นาให เป นหน วยงาน
ที่ มี ความทั นสมั ย ยื ดหยุ น คล องตั วสู ง พร อมที่ จ ะปรับ ตั วให ทั น ต อการเปลี่ ยนแปลงของโลก
อยูตลอดเวลา เป นหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล
3. สถานศึกษา และสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษานํ านวั ตกรรม และเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล
(Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
4. สถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. สถานศึ ก ษา และสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาผ านการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :
ITA)
6. สถานศึกษาในสังกัด มีระบบฐานขอ มูล สารสนเทศวิชาการ ผู เรีย น ครู บุ คลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด
7. สถานศึก ษาในสั งกั ดมี ขอ มูล ผูเรีย นรายบุ คคลที่ สามารถเชื่ อ มโยงกั บ ข อมูล ตางๆ
นําไปสูการวิเคราะห เพื่ อวางแผนการจั ดการเรียนรูสู ผูเรีย นได อย างมี ป ระสิทธิภ าพ (Big Data
Technology)
8. สถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
เพื่อสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา
9. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผนการจั ด
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
1. ใหสถานศึกษา หรือ กลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
เป นมาตรการกระจายอํ านาจให สถานศึกษา หรื อกลุ มสถานศึ กษามี ความเป นอิ สระ
ในการบริหารและจั ดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป โดยดําเนินการเปนรายสถานศึกษาหรือ
กลุมสถานศึกษา อาจดําเนินการเปนรายดานหรือทุกดานได
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา ศึ ก ษา วิเคราะห หลัก เกณฑ รูป แบบ หน า ที่
อํานาจ และโครงสรางการกํากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา
(2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห หนาที่และอํานาจ องคประกอบ
จํ านวนกรรมการ คุ ณ สมบั ติ หลั กเกณฑ และวิ ธี ก ารสรรหาการเลื อกประธานและกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุมสถานศึกษา โดยใหคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล
และความเปนอิสระของสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษา ใหมีความหลากหลายและความแตกตาง
ของสถานศึกษารวมถึงความตองการและขอจํากัดของแตละพื้นที่
(3) สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส งเสริ ม สนั บ สนุ น ให ส ถานศึ ก ษา หรื อ กลุ ม
สถานศึกษาจัดหาเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนาที่สนับสนุนงานดานธุรการ ดานการเงิน การบัญชีและพัสดุ
และดานบริหารงานบุคคล เพื่อมิใหงานดังกลาวเปนภาระที่เกินสมควรแกครู ผูปฏิบัติหนาที่การจัด
การเรียนรูใหแกผูเรียน
(4) สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา ศึ กษา วิเคราะห ปรั บ ปรุ งกฎหมาย ระเบี ย บ
ขอปฏิบัติใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษา
(5) สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ การและดํ าเนิ นการส งเสริ ม
สนั บ สนุ น และพั ฒ นาสถานศึ ก ษาหรื อ กลุ ม สถานศึ ก ษาให มี ค วามเป น อิ ส ระในการบริ ห าร
จัดการศึกษา
(6) สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สงเสริม สนับสนุน ให โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบ
การบริหารจัดการที่หลากหลาย เชน การบริหารจัดการแบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ
คละชั้น เปนตน
(7) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต
ของทุกคนในชุมชน เปนศูนยกลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
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(8) สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา นํ าผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษามาใช ใน
การวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและ
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
(9) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหมีการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ
และพัฒนารูปแบบระบบการบริหารจัดการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาใหสถานศึกษามีอิสระ
ในการบริหารจัดการศึกษา
(10) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดอบรม พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณสมบัติ
สมรรถนะ และความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาที่
(11) สถานศึ กษา หรือกลุ มสถานศึ กษาได รับการกระจายอํ านาจให อยางเป นอิ สระ
ในการบริหารและจั ดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่ วไป โดยดําเนินการเปนรายสถานศึกษาหรือ
กลุมสถานศึกษา อาจดําเนินการเปนรายดานหรือทุกดานได
(12) สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
2. พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนหนวยงานมีความทันสมัยอยางมีประสิทธิภาพ
เปนมาตรการในการเพิ่ มประสิทธิภาพการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให เป นหน วยงานที่ ทั นสมั ย พรอมที่ จะปรับตั วให ทั นต อการเปลี่ ยนแปลงของโลกอยู ตลอดเวลา
มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เปนหนวยงาน
ที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง และพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหเปนหนวยงาน
ที่ทันสมัย มีหนาที่ สนับสนุน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษาเพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(2) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใชระบบการบริหารจัดการที่
มุงเนนคุ ณธรรมและความโปรงใสในการทํ างานตามหลั กการประเมิ นคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
(3) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานํานวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารงาน
(4) สงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน (Area - based
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs”
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(5) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
(6) สร างความเข มแข็ งในการยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษารู ป แบบเครื อข าย เช น
เครือข ายสงเสริมประสิ ทธิภาพการจั ดการศึ กษา ศู นย พั ฒนากลุ มสาระการเรียนรู สหวิ ทยาเขต
กลุมโรงเรียน ฯลฯ
(7) สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ
และมีสวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(8) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
3. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทํางานที่เปน
ดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
ประยุ ก ต ใช เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Technology) มาใช ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริ ห ารอย างเป น ระบบ นํ าไปสู การนํ าเทคโนโลยี การวิ เคราะห ข อมู ลขนาดใหญ (Big Data
Technology) เพื่ อเชื่ อมโยงข อ มู ลด านต างๆ ตั้ งแต ข อมู ลผู เรี ยน ข อ มู ลครู ข อมู ลสถานศึ กษา
ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอื่นๆ ที่ จํ าเป นมาวิเคราะหเพื่อให สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู
เพื่ อพั ฒ นาผู เรี ยนเป นรายบุ คคลตามสมรรถนะ และความถนั ด และพั ฒ นาแพลตฟอร มดิ จิ ทั ล
(Digital Platform) ระบบบริ หารงานสํ านั กงาน เช น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบั ญ ชี
ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เปนตน เพื่อเจาหนาที่สามารถใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เชื่อมโยงกันทั้งองคกร โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห นํา Big Data Technology มาใชในการเชื่อมโยงขอมูลของนักเรียน
ในฐานขอมูลตางๆ เพื่อนํามาวิเคราะห คุณภาพของผูเรียนในมิติตางๆ
(2) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา
เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการขอมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเปนระบบกลางสําหรับใช
ในการพิสูจนยืนยันตัวตนและรองรับการทํางานรวมกับแพลตฟอรมดิจิทัลตางๆ
(3) พั ฒ นาแพลตฟอรมดิ จิ ทั ล (Digital Platform) ด านการเรี ยนรู ของผู เรียน และ
บุ คลากรทางการศึ ก ษา ด านการบริ ห ารงาน เชื่ อ มโยงถึ งการพั ฒ นาครู เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ
ความกาวหนาในอาชีพ ตลอดจนพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไปสูการพัฒนาฐานขอมูลประชากรดานการศึกษาของประเทศ
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สวนที่ 4
รายละเอียดโครงการและงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วางแผนการใชจายงบประมาณเพื่อใช
ในการบริห ารจั ดการสํานักงานและเพิ่ มประสิทธิภาพในการดําเนิ นงาน และเพื่อให การปฏิบั ติงาน
ตามภารกิ จ ตามนโยบายบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และของกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่ อ นํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการมาใช เป น แนวทางขั บ เคลื่ อ นนโยบายไปสู ก ารปฏิ บั ติ
อยางเปนรูปธรรม ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยดําเนินการในรูปแบบ
ขององค คณะบุ คคลในการพิ จารณากลั่ นกรองโครงการ/กิ จกรรม จึ งได มีการกํ าหนดงบประมาณ
เพื่อดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เปนคาใชจายในการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
(งบประจําสํานักงานฯ) จํานวน 3,000,000 บาท ดังมีรายละเอียดตามตาราง
ที่
1
2
3
4
5
6

งานโครงการ/กิจกรรม
คาจางอัตราจางชั่วคราว
คาสาธารณูปโภค
คาใชจายไปราชการ(เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ)
คาวัสดุสํานักงาน
คาซอมครุภัณฑ ยานพาหนะ
คาน้ํามันเชื้อเพลิง
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
908,400
1,067,394
285,000
260,000
150,000
329,206
3,000,000

2. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
โดยคํานึงถึงศักยภาพของเขตพื้นที่ โดยอาศัยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและการบูรณาการใน
การใชทรัพยากรรวมกันอยางเปนรูปธรรม เพื่อสงเสริมคุณภาพและศักยภาพของผูเรียน ใหมีทักษะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก สงเสริมกิจกรรมสรางทักษะอาชีพ
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เพื่อการมีงานทําในอนาคต และใหมีความเขมแข็งเพื่อเขาสูประชาคมอาเชียน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ผูสอนใหสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแกไขปญหาตามบริบทของพื้นที่ พรอมผลักดันแผนการดําเนินงานไปสูการปฏิบัติใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่ตอบสนองและสอดคลองกับจุดเนนและนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 4,752,000 บาท โดยสรุปเปนโครงการ/กิจกรรม ที่จําแนกตามนโยบาย
6 นโยบาย ดังนี้
สรุปโครงการ/กิจกรรม จําแนกตามนโยบาย
จํานวน
โครงการ

นโยบาย
1. ดานการจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
2. ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ
3. ดานการพัฒนาและสรางเสริม
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
4. ดานการสรางโอกาสในการเขาถึง
บริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา
5. ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ใช

8

สพม.39
225,000

สพฐ.
571,000

งบอื่นๆ
-

รวมทั้งสิ้น
796,000

5

536,000

-

-

536,000

7

783,000

-

-

783,000

5

76,000

150,000

15,000

241,000

2

42,500

-

-

42,500

13

1,953,500

400,000

-

2,353,500

40

3,616,000

1,121,000

แผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนา 72

15,000 4,752,000

นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ (หนา 81)
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่ใช
สพม.39
55,000

1 โครงการยกระดับกิจกรรมนักเรียน : ลูกเสือ
ยุวกาชาด ในสถานศึกษา (หนา 82)
2 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสําหรับ
75,000
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(หนา 87)
3 โครงการพัฒนาคุณธรรมนําบรรพชาสราง
5,000
พลังปญญาลดปญหาสังคม (หนา 91)
4 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม
10,000
(หนา 95)
5 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
และอบายมุขในสถานศึกษา (หนา 98)
6 โครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของ
5,000
นักเรียน (หนา 104)
7 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ผูเรียน
35,000
ดานคุณธรรม จริยธรรมและนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หนา 107)
8 โครงการสงเสริมพัฒนาหองเรียนนาอยูการ 40,000
เรียนรูกา วไกล (หนา 111)
รวมทั้งสิ้น
225,000

กลุมงาน –
ผูรับผิดชอบ

สพฐ.
-

งบอื่นๆ
-

สงเสริม - โชติกา

-

-

พัฒนา - สุรศักดิ์

-

-

สงเสริม - ชวนชม

-

-

นิเทศ - กัญญาณัฐ

571,000

-

สงเสริม - เปรมฤดี

-

-

สงเสริม – ภัทรโรบล

-

-

นิเทศ – วราภรณ

-

-

สงเสริม – ภัทรโรบล

571,000

-

แผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนา 73

นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (หนา 115)
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
การจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ใหผูเรียน
พรอมเปนพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0
(หนา 116)
2 โครงการพัฒนาความสามารถครูในดานการ
สรางขอสอบวัดสมรรถนะการรูเ รือ่ ง
(Literacy) ตามแนวการประเมิน PISA
(หนา 124)
3 โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานกิจกรรม
หองสมุด และการเรียนรูเรื่องการอานตาม
แนวทาง PISA (หนา 128)
4 โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปะ
หัตกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียนปการศึกษา 2562 (หนา 132)
5 โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปะ
หัตกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียนปการศึกษา 2563 (หนา 136)

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณทีใ่ ช
สพม.39

สพฐ.

งบอื่นๆ

กลุมงาน –
ผูรับผิดชอบ

50,000

-

-

นิเทศ - มาราศรี

20,000

-

-

นิเทศ - รัญญาภัทร

50,000

-

-

นิเทศ - สมเจตน

216,000

-

-

สงเสริม - ชวนชม

200,000

-

-

สงเสริม - ชวนชม

536,000

-

-

แผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย (หนา 141)
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่ใช
สพม.39
33,000

1 โครงการการจัดสอบ Pre O-NET
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562
(หนา 142)
2 ยกระดับคุณภาพผูเรียนเพื่อการทดสอบ
20,000
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) โดยใชกระบวนการนิเทศ
แบบมีสวนรวม และการประยุกตใชโมเดล
โครงสรางความสามารถทางการเรียนรู
ปการศึกษา 2563 (หนา 147)
3 โครงการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา
20,000
ศักยภาพผูเ รียนสูทักษะอาชีพและ
การมีงานทํา (หนา 156)
4 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูส ะเต็ม
25,000
ศึกษา (STEM Education) (หนา 161)
5 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
65,000
การสอนภาษาอังกฤษ และ
ภาษาตางประเทศที่สอง เพื่อการสื่อสารสู
สากล (หนา 165)
6 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
600,000
ทางการศึกษา (หนา 169)
7 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
20,000
ศึกษาดวยกระบวนการสรางชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community : PLC) (หนา 178)
รวมทั้งสิ้น
783,000

กลุมงาน –
ผูรับผิดชอบ

สพฐ.
-

งบอื่นๆ
-

นิเทศ - อิทธิพงษ

-

-

นิเทศ - อิทธิพงษ

-

-

นิเทศ - สมเจตน

-

-

นิเทศ - รัญญาภัทร

-

-

นิเทศ - วีรยา,
ณภัทร

-

-

พัฒนา - สุรศักดิ์

-

-

พัฒนา - มาราศรี

-

-

แผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา (หนา 185)
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
(หนา 186)
2 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
และขยายผลการดําเนินงาน (หนา 195)
3 โครงการพัฒนาทักษะการใชสื่อและ
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อสงเสริมการเรียนรูส ู
การเปนพลเมืองดิจิทัล (Technology
Enhanced Learning for Digital
Citizenship) (หนา 198)
4 โครงการเพิม่ และกระจายโอกาสให
ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (หนา 203)
5 โครงการยกระดับคุณภาพการดูแล
ชวยเหลือและคุมครองนักเรียน (หนา 207)
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ใช

กลุมงาน –
ผูรับผิดชอบ

สพม.39
40,000

สพฐ.
-

งบอื่นๆ
-

นิเทศ - กฤษฎา

10,000

-

-

นิเทศ - กัญญาณัฐ

20,000

-

-

นิเทศ - วีรยา,
ณภัทร

6,000

10,000

-

สงเสริม - ชวนชม

-

140,000

15,000 สงเสริม - เปรมฤดี

76,000

150,000

15,000

นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (หนา 213)
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการสงเสริมสถานศึกษาปลอดขยะและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (หนา 214)
2 โครงการสงเสริม พัฒนาสํานักงาน และ
สถานศึกษาสีเขียว (Green office) เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม (หนา 219)

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณทีใ่ ช
สพม.39

สพฐ.

งบอื่นๆ

กลุมงาน –
ผูรับผิดชอบ

30,000

-

-

สงเสริม - ภัทรโรบล

12,500

-

-

อํานวยการ - จิรกร

42,500

-

-

แผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (หนา 223)
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
อัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและการสรรหาบุคลากร
ทดแทนอัตรากําลังในสถานศึกษา
ที่ขาดแคลน (หนา 224)
2 โครงการพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงานดานการเงิน บัญชี
การพัสดุ เพื่อปองกันการทุจริต
ในการปฏิบัตริ าชการ (หนา 234)
3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ
มาตรฐานการปฏิบัติราชการและบริหาร
จัดการศึกษา (หนา 239)
4 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการแผนปฏิบตั ริ าชการ งบประมาณ
และการรายงานผลการดําเนินงานของ
สพท. (หนา 248)
5 โครงการเชิดชูเกียรติขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (หนา 253)
6 โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา (หนา 257)
7 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพและขับเคลื่อน
การบริหารการจัดการศึกษาของ สพท.
และสถานศึกษา (หนา 260)
8 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ภายในของ สพม.39 (หนา 264)
9 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงาน ITA (หนา 267)
10 โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพดานวินัย
สําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (หนา 274)

งบประมาณทีใ่ ช

กลุมงาน –
ผูรับผิดชอบ

สพม.39

สพฐ.

งบอื่นๆ

200,000

-

-

บุคคล เตือนใจ, วิภา,
กาญจนา

75,000

-

-

การเงิน อรุณประไพ

202,000

-

-

อํานวยการ จิรกร

130,000

-

-

แผน - อรสิณยี าพ

126,500

-

-

บุคคล - สุภรีย

510,000

-

-

นิเทศ - วราภรณ

400,000

-

-

แผน – สินีนาถ

50,000

-

-

-

400,000

-

40,000

-

-

ตสน. - สุวณี,
จารุนันท
อํานวยการ ธันยรดา
กฎหมาย - ธีระ

แผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

11 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (หนา 278)
12 โครงการสงเสริมการดําเนินงาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา (หนา 284)
13 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานและงบประมาณขององคกรที่มี
ประสิทธิภาพ (หนา 288)
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณทีใ่ ช
สพม.39

สพฐ.

งบอื่นๆ

กลุมงาน –
ผูรับผิดชอบ

80,000

-

-

ICT - คณิน

50,000

-

-

นิเทศ - ทิพวรรณ

90,000

-

-

แผน - อรสิณยี าพ

1,953,500

400,000

-

แผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนา 78

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
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นโยบายที่ 1
ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย
และของชาติ
ประกอบดวย
1. โครงการยกระดับกิจกรรมนักเรียน : ลูกเสือ ยุวกาชาด ในสถานศึกษา (หนา 82)
2. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(หนา 87)
3. โครงการพัฒนาคุณธรรมนําบรรพชาสรางพลังปญญาลดปญหาสังคม (หนา 91)
4. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม (หนา 95)
5. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา (หนา 98)
6. โครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน (หนา 104)
7. โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพโรงเรี ยน ผู เรี ยนด านคุ ณ ธรรม จริยธรรมและน อมนํ า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หนา 107)
8. โครงการสงเสริมพัฒนาหองเรียนนาอยูการเรียนรูกาวไกล (หนา 111)
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โครงการ
นโยบาย สพฐ.
ตัวชี้วัด สพฐ.

ยกระดับคุณภาพกิจกรรมนักเรียน : ลูกเสือ ยุวกาชาด ในสถานศึกษา
ที่ 1 ดานการจัดการเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
ขอที่ 1 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข
และนโยบาย สพฐ. ที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอที่ 5 ผูเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม
ลักษณะโครงการ ใหม
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางโชติกา กุลจู/กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 2 - 3
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลัก
วาผูเรี ยนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถื อว าผู เรียนมี ความสํ าคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให สอดคลองกั บความสนใจและความถนัดของผูเรี ยน คํานึงถึ ง
ความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญกับปญหา สถานการณ
ปจจุบัน และการประยุกตความรูมาใชในการปองกันแกป ญหาและเรียนรูจากประสบการณจริง
ซึ่งในการนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี กอใหเกิดทั้งผลดีและผลเสีย
ตอการดําเนินชีวิ ตในป จจุ บั นของบุ คคล ทํ าให เกิ ดความยุ งยาก ซับซ อนมากยิ่งขึ้ น จํ าเป นต อง
ปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตใหสามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางมีคุณคามีศักดิ์ศรี และมีความสุข
ประกอบกับรัฐบาล และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได มีนโยบายในการสราง
คานิยมของคนไทย 12 ประการ ซึ่งเปนคานิยมที่สอดคลองในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน 8 ประการ และกิจกรรมที่จะ
สนองตอบนโยบายในการสรางคานิยมของคนไทย 12 ประการ คือ กิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเปนกิจกรรม
ที่มุงพัฒนาเยาวชนใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ชวยสรางสรรคสังคมใหมีความเจริญกาวหนา
อีกทั้งกิจกรรมลูกเสือยังเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งจะเปนแนวทางในการชวยแกปญหา
ที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนได
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พระราชบัญญั ติลู กเสือ พ.ศ. 2551 หมวด 1 บททั่ วไป มาตรา 8 คณะลูกเสือแห งชาติ
มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อพั ฒ นาลู กเสื อ ทั้ ง กาย สติ ป ญ ญา จิ ตใจ และศี ล ธรรม ให เ ป นพลเมื อ งดี
มีความรับผิ ดชอบ และชวยสรางสรรคสั งคมให เกิ ดความสามั คคี และมีความเจริญก าวหนา ทั้ งนี้
เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ ใหมีนิสัยในการสังเกต จดจําเชื่อฟง และพึ่งตนเอง
ใหซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผูอื่น ใหรูจักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน ใหรูจัก
ทําการฝมือ และฝกฝนกิจกรรมตางๆ ตามความเหมาะสมและใหรูจักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี
วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดใหมีสาระการเรียนรู 8 กลุม และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ซึ่งเปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติม
จากกิจกรรมที่ไดจัดใหผูเรียนตามกลุมสาระทั้ง 8 กลุม การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม
ร วมกั บ ผู อื่ นอย า งมี ความสุ ข กั บกิ จ กรรมที่ เลื อ กด ว ยตนเอง ตามความถนั ด และความสนใจ
อย างแท จริ ง การพั ฒนาที่ สํ าคั ญ เป นการพั ฒนาองค รวมของความเป นมนุ ษย ให ครบทุ กด าน
ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม ใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ
ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม และประเทศชาติ
จากผลการดําเนินกิจกรรมนักเรียน(ลูกเสือ ยุวกาชาด) ที่ผานมายังไมมีความกาวหนาและ
ประสบความสําเร็จเทาที่ควรเนื่องจากหลายปจจัย อาทิ
1. ดานกิจกรรมของลูกเสือ ไมมีความโดดเดนและไมเปนที่นิยม
2. ดานหลักสูตร ผูบริหารบางโรงเรียนไมเล็งเห็นถึงความจําเปน ละเลย ขาดการกํากับครู
ผูรับผิ ดชอบให ดํ าเนินการสอนตามคู มื อการจั ดกิ จกรรมเสริ มสร างทักษะลูกเสื อสามัญรุ นใหญ
อยางจริงจัง (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดสงใหกับทุกโรงเรียนเรียบรอยแลว)
3. ดานบุคลากร
3.1 ผูบริหารบางโรงเรียนยังไมใหความสําคัญงานลูกเสืออยางจริงจัง ทําใหงานลูกเสือ
ไมตอเนื่องและยั่งยืน
3.2 บุคลากรลูกเสือในโรงเรียนมีการโยกยาย เนื่องจากเปนขาราชการครูที่มีอายุนอย
ที่ มาบรรจุ ใหม จะไดรั บมอบหมายให ทํางานลู กเสื อทํ าให ในระยะเวลาที่ รั บผิ ดชอบงานลู กเสื อ
อยู ไม เต็มใจรั บการพัฒนา เมื่ อได ย ายไปที่อื่ นไมมี การส งมอบงานให กับผูรั บผิดชอบใหม ทําให
ขาดความตอเนื่อง และไมมีฐานขอมูลรองรับที่เปนระบบ เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
มาตรการและแนวทางยกระดั บคุ ณภาพการเรี ยนการสอน การจั ดกิ จกรรมลู กเสื อ ยุ วกาชาด
ในสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากรลูกเสือและฐานขอมูลลูกเสือในโรงเรียนที่เปนระบบ จึงไดจัดทํา
โครงการยกระดับคุณภาพกิจกรรมนักเรียน : ลูกเสือ ยุวกาชาด ในสถานศึกษาขึ้น
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ยกระดั บคุ ณภาพการจั ดการศึ กษา กิ จ กรรมนั ก เรี ย น : ลู ก เสื อ ยุ ว กาชาด
ในสถานศึกษาโดยการรวมมือจากทุกคนในโรงเรียนทุกรูปแบบอยางเปนระบบ
2. เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ยุวกาชาดในสถานศึกษา
ใหเปนไปตามหลักสูตรและคูมือการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะลูกเสือสามัญรุนใหญ
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัด จํานวน 57 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. ทุกโรงเรียนไดรับการสงเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
2. กิจกรรมนักเรียน : ลูกเสือ ยุวกาชาด มีรูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา

1. เชิญศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบกลุมสาระกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และครูที่
มี.ค. – เม.ย. 63
รับผิดชอบสหวิทยาเขตละ 1 คน มาประชุมปรึกษาหาแนวทางการดําเนินงาน
สูการยกระดับคุณภาพกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด) 3 วัน
2. เชิญประธานสหวิทยาเขตในสังกัดประชุมรับทราบคําชี้แจงแนวทาง
พ.ค. 63
การดําเนินงานลูกเสือ ยุวกาชาด และพิจารณาเห็นชอบแนวปฏิบัติเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมนักเรียน 1 วัน
3. สงแนวปฏิบัติ และ แบบสอบถาม ใหทุกโรงเรียนดําเนินการ
พ.ค. 63
4. สพม.39 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อพิจารณา
มิ.ย. 63
แบบสอบถาม
5. คณะกรรมการสรุปผลการติดตาม ประกาศโรงเรียนที่จัดกิจกรรมนักเรียน
ก.ค. 63
(ลูกเสือ ยุวกาชาด) ดีเดนของ สพม. 39
6. สรุป เปนรูปเลม เผยแพร รายงานผลการดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชา
ก.ค. 63
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5. งบประมาณ
งบดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39 ซึ่งรอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จํานวน 55,000 บาท โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ
รายละเอียดคาใชจายดังนี้
รายละเอียดของกิจกรรม
1. เชิญศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบกลุม
สาระกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และครูที่
รับผิดชอบสหวิทยาเขตละ 1 คน มา
ประชุมปรึกษาหาแนวทางการดําเนินงาน
สูการยกระดับคุณภาพกิจกรรมนักเรียน
(ลูกเสือ ยุวกาชาด) 3 วัน
2. เชิญประธานสหวิทยาเขตในสังกัด
ประชุมรับทราบคําชี้แจงแนวทาง
การดําเนินงานลูกเสือ ยุวกาชาด และ
พิจารณาเห็นชอบแนวปฏิบัติเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรม
นักเรียน 1 วัน
3. สงแนวปฏิบัติ และ แบบสอบถาม
ใหทุกโรงเรียนดําเนินการ
4. สพม.39 ตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลเพื่อพิจารณาแบบสอบถาม
5. คณะกรรมการสรุปผลการติดตาม
ประกาศโรงเรียนที่จัดกิจกรรมนักเรียน
(ลูกเสือ ยุวกาชาด) ดีเดนของ สพม. 39
6. สรุป เปนรูปเลม เผยแพร รายงานผล
การดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชา
รวมทั้งสิ้น

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
15,000
13,000
2,000

5,000

-

3,000

2,000

-

-

-

-

17,000

10,000

5,000

2,000

13,000

10,000

3,000

5,000

2,000

-

3,000

55,000

22,000

24,000

9,000

แผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนา 85

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. โรงเรียนในสังกัดไดรับการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ดวยกิจกรรมนักเรียน :
ลูกเสือยุวกาชาดในสถานศึกษาทุกรูปแบบอยางเปนระบบ
2. โรงเรียนในสังกัดไดรับการสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ
ยุวกาชาดในสถานศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตรและคูมือการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะลูกเสือ
สามัญรุนใหญ
7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด ผูบริหารโรงเรียน และ
ผูรับผิดชอบสามารถดําเนินกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด)
ตามแนวปฏิบัติสูการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
- ทุกโรงเรียนในสังกัดดําเนินงานกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ
ยุวกาชาด) ตามรูปแบบแนวปฏิบัติไดถูกตองเปนระบบตาม
มาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 บริหาร
จัดการการจัดกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
1. สังเกต
2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
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โครงการ
นโยบาย สพฐ.
ตัวชี้วัด สพฐ.

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
ขอที่ 2 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอ
บานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา
รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอนื่ และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ
อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ/กลุม นายสุรศักดิ์ กรไพร/กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 2 – 3
1. หลักการและเหตุผล
การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใชในชีวิตประจําวันดวยการเสริมสราง
พื้นฐานจิตใจใหมีคุณธรรม จริย ธรรมเปนการพัฒนาที่นอมนําหลักธรรมคําสอนสูการปฏิบัติ
มีกระบวนการและขั้นตอนเพื่อใหเกิดสมาธิ สติปญญา สงผลใหเกิดความสมดุลความสงบรมเย็น
ทางจิตใจและพรอมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็วทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง อี กทั้งสามารถดําเนิ นชี วิตประจํ าวันไดอยางเหมาะสม เกิ ด ความสัน ติ สุ ข แก ต นเอง
ครอบครัว และสังคม
บทบาทแห ง ความเป น ครูนั้ น ต อ งเป น บุ ค คลที่ มีคุ ณ สมบั ติ 3 ด า น คื อ มีค วามรูดี
มีความประพฤติดี และมีคุณธรรม ดังนั้นจึงจําเปนที่ครูจะตองไดรับการพัฒนาตนเองตามหลัก
ของศี ล สมาธิ และปญ ญา ซึ่ง เปน หลั ก เพื่ อการพั ฒนาทั้ง ดา นรา งกายและจิ ตใจส ง ผลให ค รู
ประพฤติปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมอันดีมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิตและสามารถ
เปนแบบอยางที่ดีแกศิษยได
2. วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ปลู ก ฝ ง ให ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เข า ใจถึ ง หลั ก ธรรม
ทางพระพุทธศาสนา และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข
2. เพื่อสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนใหมี
คุณธรรม จริยธรรม และมีความเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี
3. เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาใจถึงหลักธรรมตามแนวทางของ
“ศีล สมาธิ ปญญา” และวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
4. เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนแบบอยางที่ดี และนําหลักคิดไป
ถายทอดใหแกผูเรียนและบุคคลอื่นๆ ตอไป
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3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจาง
ชั่ ว คราวในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 39 จํ า นวน 80 คน ได รั บ
การเขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกประเภท
ให มี ส มรรถนะตามมาตรฐานวิ ช าชี พ มี ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง านครบตามความจํ า เป น ใน
การจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 39 ที่เขารวมโครงการฯ เขาใจถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ประพฤติ
ปฏิบัติตนใหมีคุณ ธรรม จริย ธรรม และมีความเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี ทั้งยั งนํา หลักคิดและ
ความเขาใจไปถายทอดตอๆ ไป
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ สํานักปฏิบัติธรรม
ประจํา จังหวัดกําแพงเพชร แหงที่ 2 (ดีเดน ) วัดหนองปลิง อํา เภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา

1.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
2. การประชุมวางแผนการดําเนินงานและจัดทําหลักสูตรโครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ม.ค. – ก.พ. 63
มี.ค. 63

3. ประสานงาน เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ
รวมกับสถานศึกษาในสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ

เม.ย. – พ.ค.
63

4. บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เปนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการฯ

พ.ค. – มิ.ย. 63
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5. งบประมาณ
งบดํา เนิน งาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึก ษา เขต 39 จํานวน 75,000 (เจ็ดหมื่นหา พันบาทถว น) โดยขอถัว จายงบประมาณ
ทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้
รายละเอียดการใชงบประมาณ
กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
สําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
- คาอาหาร จํานวน 80 คน คนละ 100
บาท จํานวน 6 มื้อ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 80
คนๆ ละ 35 บาท จํานวน 6 มื้อ
- คาตอบแทนวิทยากร (พระสงฆ)
จํานวน 2 รูป จํานวน 3 ชั่วโมง รูปละ
1,200 บาท
- คาบํารุงสถานที่ จํานวน 3 วัน
- คาปายไวนิล
รวมเงินทั้งสิ้น

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

48,000

-

48,000

-

16,800

-

16,800

-

7,200

7,200

-

-

2,000
1,000
75,000

7,200

2,000
66,800

1,000
1,000

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
เชิงปริมาณ
รอยละ 100 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่
ทุกประเภทใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพมีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจําเปน
ในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
รอยละ 100 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เขาใจถึงหลักธรรมตามแนวทางของ “ศีล สมาธิ ปญญา” และ
วิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่ถูกตอง เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข
ทั้งยังนําหลักคิดและความเขาใจไปถายทอดตอๆ ไป
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7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจาง
ชั่วคราวในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 80 คน ไดรับ
การเขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
ในสํานักงานเขตพื้นที่ทุกประเภทใหมีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพมีศกั ยภาพในการปฏิบัติงาน
ครบตามความจําเปนในการจัดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ทีเ่ ขารวมโครงการฯ เขาใจถึงหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนใหมคี ุณธรรม
จริยธรรม และมีความเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
-ประเมินจากจํานวนผูลงทะเบียนเขารับ
การอบรมพัฒนาศักยภาพตนเอง
-ประเมินจากจํานวนผูที่รับใบเกียรติบัตร
-แบบประเมินตนเอง

-สังเกตจากการเขารวมทํากิจกรรม
ในแตละวัน
-ประเมินหลังจากที่กลับมาจากการ
เขารับการอบรมพัฒนาแลววานํามาใช
ในสถานศึกษา ใชกับนักเรียน หรือ
ในชีวิตประจําวันหรือไม

8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารับการพัฒนาตนเองตามหลักของศีล
สมาธิ และป ญญา จะมีบางรายที่ไ มสามารถเขา รั บ การอบรมไดครบตามหลักสูตรเนื่องจาก
มีปญ หาดา นสุข ภาพ เจ็บ ปว ยและเกิดอาการผิดปกติทางรางกายในขณะที่เ ขา รับ การอบรม
จึงทําใหการพัฒนาตามไมครบตามหลักสูตร บางรายตองออกจากการเขารับการอบรมกอนครบ
กระบวนการตามขั้นตอน ทําใหผลที่ไดรับไมครบรอยละ 100
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กอนที่จะเขารับการอบรมพัฒนาตนเองตามหลักของศีล สมาธิ และปญญา สํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 39 จะดํ า เนิ น การตรวจสอบและสอบถามสุ ข ภาพ
และขอการยืนยัน จากผูเ ขา รับ การอบรมกอนวา จะสามารถที่จะเข ารับ การอบรมไดครบตาม
กระบวนการของหลักสูตรหรือ ไม หรือในขณะที่เขา รับ การอบรมพัฒนาจะมีคณะกรรมการ
ที่จัดกิจกรรมคอยเฝาระวัง ตรวจสอบและสอบถามผูเขารับการอบรมทุกระยะ เพื่อรับทราบวา
ในขณะนั้นสภาพรางกายของแตละบุคคลเปนอยางเพื่อเปนการปองกันไวกอน
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โครงการ
นโยบาย สพฐ
ตัวชี้วัด สพฐ.

พัฒนาคุณธรรมนําบรรพชาสรางพลังปญญาลดปญหาสังคม
ที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
ขอที่ 2 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอ
บานเมืองมีหลักคิดที่ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีคานิยมที่พึงประสงค มีอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับ ผิดชอบ
ตอ ครอบครัว ผู อื่ น และสัง คมโดยรวม ซื่อ สั ต ย สุ จ ริ ต มั ธ ยั สถ อดออม
โอบออมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรม
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางชวนชม นิ่มเจริญ/กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 2 - 3
1. หลักการและเหตุผล
ความซื่อสัตยสุจริตเปนพื้นฐานของความดีทุกอยาง เด็กๆ จึงตองฝกฝนอบรมใหเกิดขึ้น
ในตนเอง เพื่ อจะได เติ บโตขึ้ นเป นคนดี มี ประโยชน และมี ชี วิ ตที่ สมบู รณ ทั้งร างกาย และจิ ตใจ
ซึ่งการฝกฝนใหเปนคนดีตองใชระยะเวลาและปฏิบัติอยางตอเนื่องจึงจะเกิดผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ก็มุงพัฒนาคนใหเปนมนุษยสมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติ ปญญา จริยธรรม
วัฒนธรรม ในการดํารงชีวิตใหเกิดสังคมคุณภาพ ภูมิปญญาและการเรียนรูที่เอื้ออาทรเปนแกนสําคัญ
ต อการนํ าไปปฏิบั ติ ซึ่งพระราชบั ญญั ติ การศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กํ าหนดหลั กการและ
จุดมุงหมายของการจั ดการศึกษา เพื่ อพัฒนาคนไทยให เป นมนุ ษย ที่สมบู รณ ทั้ งรางกาย จิ ตใจ
สติปญญาความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได (มาตรา 6)
ลักษณะผูเรียนที่พึงประสงคขอหนึ่งคือ ใหผูเรียนเปนคนดี คนดี หมายถึง คนที่ดําเนินชีวิตอยางมี
คุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงคดานจิตใจ และพฤติกรรม
ที่แสดงออก เชน มีวินัย มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีเหตุผล รูหนาที่ ซื่อสัตย พากเพียร ขยัน ประหยัด
มีจิตใจเปนประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผูอื่น มีความเสียสละ รักษาสิ่งแวดลอม
สามารถอยูรวมกับผูอ ื่นอยางสันติ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีหนาที่สงเสริมสนับสนุนพัฒนาการจัด
การศึกษาใหนักเรียนมีคุณสมบัติของความเปนคนดีมีคุณธรรมจึงตองคนหาวิธีการฝกฝนนักเรียนให
เปนคนที่มีคุณภาพ และเสริมสรางใหเด็กและเยาวชนมีการพัฒนาจริยธรรมเพิ่มขึ้น การเรียนรู
จริยธรรมสามารถที่จะพั ฒนาให มีขึ้นในตัวบุคคลได จึ งตองสรางกิ จกรรมพัฒนาผู เรี ยน โดยจั ด
หลักสู ตรบรรพชาสามเณรด วยโครงการคุณธรรมนํ าบรรพชาสร างพลั งป ญญาลดป ญหาสั งคม
โดยการบวชเรียนอยูในวัดตอเนื่อง 14 วัน และใชกระบวนการถอดบทเรียน ในแตละวิชา ทบทวนหลัง
กิจกรรม (AAR-After Action Review) เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมมีการตื่นตัวอยูกับงานและการเรียนรู
ใชคําถามแบบปลายเปดจัดการความรูซึ่งเปนการฝกทักษะกระบวนการคิดใหแกนักเรียน เพื่อใหคิดได
คิดเปน และคิดถูก
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางทักษะกระบวนการคิดการเปนคนดีใหแกนักเรียนดวยการฝกปฏิบัติในวิถีชีวิต
2. เพื่อดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยง เชนแกไขปญหายาเสพติดและการติดเกมสของ
นักเรียน
3. เพื่อลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จํานวน 200 คน มาจากนักเรียนที่สมัครใจ/
นักเรียนดอยโอกาสและนักเรียนกลุมเสี่ยงในทุกดาน
เชิงคุณภาพ
นักเรียน ที่ผานการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรมนําบรรพชาสรางพลังปญญาลด
ปญหาสังคมมีพัฒนาการของพฤติกรรมใหม ที่มีลักษณะของคนที่ใฝรู ใฝเรียนคิดดี พูดดี ทําดี
และมีศักยภาพการมีภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรม
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ชวงเวลาเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. กิจกรรมพิธี กอนบรรพชา โกนหัวใสชุดขาวอยูวัด 3 วัน
2. กิจกรรมพิธีบรรพชา 1 วัน
3. กิจกรรมระหวางบรรพชา หลักสูตรการเรียนการสอน เชิญวิทยากร
4. กิจกรรมประมวลความรู การแสดงผลงานวิชาการ นําเสนองาน
พรอมทั้งการสอนทักษะอาชีพ
5. กิจกรรมวันลาสิกขา
6. การทบทวนหลังกิจกรรม (AAR-After Action Review) พรอม
ประเมินผลรายงาน
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ระยะเวลา
มี.ค. - เม.ย. 63
1 วัน
13 วัน
1 วัน
1 วัน
พ.ค. 63

5. งบประมาณ
งบดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 5,000 บาท
(หาพันบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้
หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 พิธี กอนบรรพชา โกนหัว
3,000
3,000
ใสชุดขาวอยูวัด 3 วัน
กิจกรรมที่ 2 พิธีบรรพชา 1 วัน
2,000
2,000
กิจกรรมที่ 3 ระหวางบรรพชา หลักสูตร
การเรียนการสอน เชิญวิทยากร
กิจกรรมที่ 4 ประมวลความรู
การแสดงผลงานวิชาการ นําเสนองาน
พรอมทั้งการสอนทักษะอาชีพ
กิจกรรมที่ 5 วันลาสิกขา
กิจกรรมที่ 6 การทบทวนหลังกิจกรรม
(AAR-After Action Review)พรอม
ประเมินผลรายงาน
รวมเงินทั้งสิ้น
5,000
5,000
รายละเอียดการใชงบประมาณ

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดจากกิจกรรมการฝกปฏิบัติในวิถีชีวิต 14 วัน ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม มีภาวะผูนําดา นคุณธรรม เปนแบบอยา งของเยาวชนคนดีและเปนคนดีข องสังคม
ตลอดไป
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7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
นักเรียน เขารวมพัฒนาศักยภาพจํานวน 200 คน
เปนคนดีใฝรู ใฝเรียน รอยละ 90
เชิงคุณภาพ
นักเรียนที่ผานการอบรมจากโครงการคุณธรรมนําบรรพชา
สรางพลังปญญา ลดปญหาสังคม คิดเปน ใฝเรียนรู มี
คุณธรรมความดี รักบานเกิด อนุรักษ ภูมิปญญา และวิถี
ไทยไดอยางยั่งยืน

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
แบบสังเกตพฤติกรรม/
แบบสัมภาษณ

8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
บรรพชาไมครบจํานวนวันที่กําหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
มีพระพี่เลี้ยงดูแลใหคําแนะนํา แกปญหาอยางใกลชิด
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แบบสังเกต/
แบบสัมภาษณ/
แบบประเมิน

โครงการ
นโยบาย สพฐ.
ตัวชี้วัด สพฐ.

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม
ที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
ข อที่ 2 ร อยละของผู เรี ยนที่ มี พฤติ กรรมที่ แสดงออกถึ งการมี ทั ศนคติ ที่ ดี
ตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มี ค านิ ยมที่ พึ งประสงค มี คุ ณธรรม อั ตลั กษณ มี จิ ตสาธารณะ มี จิ ตอาสา
รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม
โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิยศ/กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 2
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียนในสังกัด
โดยมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทําโครงการเพื่อสืบสานพระราช
ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระกระแส
รับสั่งวา “ชวยสรางคนดีให บานเมือง” และพระราชทานหลักสามประการ ในเรื่องของครูและ
นักเรียนวา “ให ครูรั กเด็ กและเด็กรักครูให ครู สอนให เด็กมีน้ํ าใจตอเพื่อนไม ให แขงขันกั นและ
ใหแขงขันกับตัวเองและใหเด็กที่เรียนเกงชวยสอนเพื่อนที่เรียนชากวา ใหครูจัดกิจกรรมใหนักเรียน
ทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี” และตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ในการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมในรอบรั้วสถานศึกษาและเพื่อเปนการสนองยุทธศาสตรชาติ 20 ป สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมอบหมายให สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการ
ยกระดับคุ ณภาพการศึกษาและการเรียนรู ตลอดชี วิต รวมถึ งส งเสริมคุ ณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมของชาติควบคูกันไป
ทั้งนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตระหนักถึงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยมของชาติ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนคุณธรรมนี้ขึ้น เพื่อดําเนินการตามหลักการและเหตุผลดังกลาว
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหโรงเรียนในสังกัดไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพใหเปนโรงเรียนคุณธรรม
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพใหเปนโรงเรียนคุณธรรม
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เชิงคุณภาพ
ผูเรียนของโรงเรียนในสังกัดมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกตองเปนพลเมืองที่ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคา นิยมที่พึงประสงค มีคณ
ุ ธรรม อัตลักษณ
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ
อดออม โอมออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. การนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียน
ที่เขารวมโครงการ จํานวน 57 โรงเรียน
3. การยกยองเชิดชูเกียรติ โรงเรียนในสังกัดที่ได
ดําเนินการและมีผลการดําเนินงานในเชิงประจักษ
4. การสรุปและรายงานผล

ม.ค. 63
ม.ค. – ก.พ. 63
มี.ค. 63
มี.ค. 63

5. งบประมาณ
งบดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยรอจั ดสรร
งบประมาณเพิ่ มเติ ม จํ านวน 10,000 บาท (หนึ่ งหมื่ นบาทถ ว น) และขอถั ว จ ายงบประมาณ
ทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้
หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ (1,700)
(1,700)
โดยใชประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 10
คน (คาอาหารวางเครื่องดื่มและอาหาร
กลางวัน 1 วัน 10 คน x 170 บาท)
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ กํากับ ติดตาม
การดําเนินงานของโรงเรียนที่ไดรับ
คัดเลือก นิเทศออนไลน
รายละเอียดการใชงบประมาณ
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รายละเอียดการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 การยกยองเชิดชูเกียรติ
โรงเรียนในสังกัดที่ไดดําเนินการและมี
ผลการดําเนินงานในเชิงประจักษ โลห
รางวัล จํานวน 5 อัน X 1000 บาท
เกียรติบัตร 40 ฉบับ X 35 บาท
กิจกรรมที่ 4 การสรุปและรายงานผล
เอกสารจํานวน 20 เลม
รวมเงินทั้งสิ้น

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
(6,400)
(6,400)

(1,900)

-

-

(1,900)

10,000

-

1,700

8,300

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรียนในสังกัดไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพใหเปนโรงเรียนคุณธรรม
7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ

เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 57 โรงเรียน ไดรับการพัฒนา
การเขารวมกิจกรรม
ตามโครงการ
แบบบันทึก
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงทัศนคติที่ดีตอบานเมือง การนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ
มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองที่ดีของชาติ มีคณ
ุ ธรรม
การสังเกต แบบสังเกต
จริยธรรม มีคา นิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ
การรายงานผลการดําเนินงาน
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น
แบบรายงาน
และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม
โอมออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
ความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณธรรมในผูเรียน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
การนิเทศ กํากับ ติดตาม
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โครงการ
นโยบาย สพฐ.
ตัวชี้วัด สพฐ.

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
ขอที่ 1 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติยดึ มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
ขอที่ 3 รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถ
รับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจาก
ยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสนิ การคามนุษย
อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบตั ิตางๆ เปนตน
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางเปรมฤดี เกลาพิมาย/กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 - 4
1. หลักการและเหตุผล
คณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบนโยบายและแผนระดั บชาติ วาด วยความมั่ นคงแห งชาติ
(พ.ศ. 2562 - 2565) ว าด วยการป องกั นและปราบปรามยาเสพติ ด เมื่ อวั นที่ 3 กั นยายน 2562
โดยมีเปาหมายเชิงยุทธศาสตร คือการแพรระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทยมีความปลอดภัย
จากยาเสพติด ทั้งนี้ ไดมอบหมายให กระทรวงศึ กษาธิ การดํ าเนิ นการสร างภู มิ คุมกั นและป องกั น
ยาเสพติ ดในสถานศึกษา กํ าหนดมาตรการป องกั นเด็ กและเยาวชนวั ยเสี่ ยงสู งที่ มีช วงอายุ ตั้ งแต
15 - 25 ป ที่ตองปองกันอยางเรงดวน เพื่อตัดวงจรการแพรระบาดรายใหม นักเรียน นักศึกษา รูจัก
วิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติด และใชเวลาวางใหเปนประโยชน เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุนมั่วสุมกับ
ยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนมีการดูแลชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่ไปเกี่ยวของกับยาเสพติด
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนิ นงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและระดับสถานศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนชาติ
จึงไดจั ดทํ าโครงการป องกั นและแก ไขป ญหายาเสพติ ดและอบายมุขในสถานศึ กษา โดยมี กรอบ
การดําเนิ นการ 4 มาตรการสํ าคั ญ ประกอบดวยมาตรการสร างการรั บรูและการสรางภูมิ คุมกั น
ยาเสพติด มาตรการสรางพื้นที่ปลอดภัย มาตรการเสริมสรางความเขมแข็ง และมาตรการอํานวยการ
โดยมุ งเนนการบูรณาการการแก ไขป ญหายาเสพติ ดเชิ งพื้ นที่ ตามสภาพป ญหาของสถานศึ กษา
ที่มีบริบททีแ่ ตกตางกัน
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
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2. เพื่อลดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
3. เพื่อสนับสนุ นและส งเสริ มการดํ าเนิ น งานป องกันและแกไขปญหายาเสพติดและ
อบายมุขในสถานศึกษาใหมีความเขมแข็ง ยั่งยืน และสามารถเปนแหลงศึกษาเรียนรูได
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกั ด จํานวน 57 โรงเรียน ดําเนิ นการสรางภู มิคุมกันยาเสพติดใหกับ
นักเรียนทุกคนในสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาสรางการรับรูและการมีสวนรวมของกลไก “ประชารัฐ” ในระดับพื้นที่
ตั้งแตระดับบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผูปกครอง ผูนํ าทองถิ่น /ชุมชน ผูนําทางศาสนา
และผูนําเครือขายอื่นๆ ในชุมชนเพื่อปองกัน เฝาระวังไมใหมีการแพรระบาดของยาเสพติดและ
อบายมุขในสถานศึกษา
2. สถานศึกษาเป นแหล งศึ กษาเรียนรูดานการปองกัน แกไขป ญหายาเสพติด และ
อบายมุข
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. สรางการรับรู รณรงค ประชาสัมพันธนโยบายสูในการปฏิบัตใิ น
การปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติดในสถานศึกษาในหลากหลาย
ชองทาง

ระยะเวลา
ต.ค 62 – ก.ย 63

2. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการสรางภูมิคุมกันยาเสพติด การดูแล
ต.ค 62 - ก.ย 63
ชวยเหลือ ใหคาํ ปรึกษา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบที่เหมาะสม
3. สรางพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา โดยระดมความรวมมือจากทุกภาค
สวนที่เกี่ยวของดําเนินการคนหา คัดกรอง (Re-X-ray) นักเรียนที่มี
ภาวะเสี่ยง อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และจัดทําขอมูลรายบุคคล
เพื่อการดูแลชวยเหลือที่เหมาะสม
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ธ.ค 62ม.ค 63 และ
มิ.ย - ก.ค 63

ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา

4. เสริมสรางความเขมแข็งในสถานศึกษาดวยกระบวนการโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และโครงการ/กิจกรรม
สําคัญตามยุทธศาสตรดานการปองกัน

พ.ย 62 - ม.ค 63

5. สงเสริมสนับสนุน กํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน

ต.ค 62 - ก.ย 63

5. งบประมาณ
งบประมาณ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 571,000 บาท
(หาแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้
รายละเอียดการใชงบประมาณ

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

กิจกรรมที่ 1 จัดคายทักษะชีวิต
“ปลุกพลัง KID พิชิตปญหา” สราง
ภูมิคมุ กัน เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และพฤติกรรมนักเรียนกลุมเฝาระวัง
(กลุมเสี่ยง) จํานวน 1 ครั้ง 100 คน
3 วัน 2 วัน

80,000
(สพฐ.)

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมลูกเสือตานภัย
ยาเสพติด
2.1 อบรมลูกเสือแกนนําตานภัย
ยาเสพติดจํานวน 56 ร.ร. ๆ ละ
10 คน จํานวน 3 รุน ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน โรงเรียนละ 5,000 บาท
2.2 ลูกเสือแกนนําตานภัยยาเสพติด
จัดกิจกรรมขยายผลในโรงเรียน
จํานวน 56 ร.ร.ๆ ละ 3,000 บาท
2.3 บริหารจัดการระดับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

456,000
(สพฐ.)

35,000

42,000

3,000

7,000

236,250

40,000

3,000

141,750

20,000

-

6,000

2,000
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รายละเอียดการใชงบประมาณ

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมขับเคลื่อนและ
ประเมินผลงานโครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ
3.1 ประชุมชี้แจงการปองกันและ
และแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาและการดําเนินโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข
3.2 แตงตั้งคณะกรรมการประชุม
พิจารณาประเมินผลงานดานเอกสาร
และลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษของ
โรงเรียนทีข่ อรับการประเมินผลงาน
3.3 มอบโลและเกียรติบัตรให
สถานศึกษา/ผูบริหาร/ครูท่ไี ดรับ
รางวัลระดับ สพท.

15,000
(สพฐ.)

-

6,300

8,700

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรณรณรงคปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE และการสรางกลไก
ภาคีเครือขาย
4.1 สนับสนุนโครงการรณรงค
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติ TO
BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
4.2 โครงการตํารวจประสานงาน
โรงเรียน 1 ตํารวจ 1 โรงเรียน
4.3 โครงการสงเสริมและสนับสนุน
สถานศึกษารวมกับเครือขายใน
การปองกันปญหาพฤติกรรมและ
การกระทําผิดของเด็กและเยาวชน

10,000
(สพฐ.)

-

10,000

-
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รายละเอียดการใชงบประมาณ

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

4.4 กิจกรรมจิตสังคมใน
สถานศึกษาและติดตามดูแลชวยเหลือ
นักเรียนกลุมเสี่ยง/กลุมที่เกี่ยวของกับ
ยาเสพติดและเยี่ยมบาน
10,000
(สพฐ.)

-

7,000

3,000

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

-

-

-

-

รวมเงินทั้งสิ้น

571,000

45,000

กิจกรรมที่ 5 สงเสริม สนับสนุน
การดําเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล ระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา

449,300 76,700

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค ไมเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดและอบายมุขสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปลอดภัยและมีความสุข
2. สัดสวนผูใช/ผูเสพยาเสพติดรายใหมของนักเรียน มีจํานวนลดลง
3. โรงเรียนทุกแหงมีระบบการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข
อยางเขมแข็งตอเนื่อง และยั่งยืน
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7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. รอยละของสถานศึกษามีระบบปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
2. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมี
ภูมิคุมกันไมเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดและอบายมุข
เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุกคนไดรบั การสรางภูมิคมุ กัน และมีความรู
ความเขาใจปองกันตนเองใหหางไกลยาเสพติด

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
การรายงานผลการดําเนินงาน
ตามระบบ NISPA,
ระบบ Catas และ
ระบบ E-Mes

8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
1. ยาเสพติดยังคงมีการแพรระบาดในกลุมเด็กและเยาวชน ชวงอายุ 15 - 25 ป ซึ่งเปน
กลุมที่เขาไปเกี่ยวของกับการเสพ/ใชมากที่สุด
2. ผู รั บ ผิ ดชอบในการดํ า เนิ น งานระดั บสถานศึ ก ษามี ไม เ พี ย งพอ และขาดความรู
ความเขาใจ
3. มีขอจํากัดดานการใชสื่อเทคโนโลยีรายงานผลการดําเนินงานผานระบบออนไลน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ใชกลไก “ประชารัฐ” ประสานบูรณาการความรวมมื อในพื้นที่เพื่ อเฝ าระวังไมให
ยาเสพติดแพรระบาดในสถานศึกษาและชุมชน
2. ใหสถานศึกษากําหนดผูรับผิดชอบงานยาเสพติดที่ชัดเจนและเหมาะสม และประชุม
ชี้แจงใหความรูแกบุคลากรที่เกี่ยวของดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
3. จัดหาบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัยรองรับการรายงานผานระบบออนไลน
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โครงการ
นโยบาย สพฐ.
ตัวชี้วัด สพฐ.

สงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน
ขอที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
ขอที่ 5 รอยละของผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส
และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร เชน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล
และเกาะแกงไดรับการบริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มคี ุณภาพ และ
เหมาะสมตรงความตองการ สอดคลองกับบริบทของพื้นที่
ลักษณะโครงการ ใหม
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางสาวภัทรโรบล จันทรดํา/กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 3
1. หลักการและเหตุผล
ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 เห็นชอบใหกระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินการโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ด วย
การสนั บสนุ นทุ นการศึ กษา ให แก นั กเรี ยน นั กศึ กษา และสามเณรที่ อ ยู ในพื้ นที่ ห างไกลและ
มีอัตราการเรียนตอต่ํา ไดมีโอกาสเรียนตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี และ
เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวควรกลับไปเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง อันจะสงผลตอ
การพัฒนาประเทศโดยรวม
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับการจัดสรรทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
จํานวนทั้งสิ้น 210 ทุน ตอป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราทุนละ 25,000 บาท/ป และระดับ
ปริญญาตรี อัตราทุนละ 55,000 บาท/ป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมโอกาส
ทางการศึกษาของนักเรียน เพื่อดําเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติรับทุนการศึกษา
ตามจํ านวนทุนที่ ไดรับจั ดสรร โดยดําเนินงานตามคูมื อและแนวปฏิ บั ติการดํ าเนิ นงานโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ สงไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกาศรายชื่อนักเรียนทุนพรอมโอนเงินทุนการศึกษาตอไป
2. วัตถุประสงค
เพื่อดําเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติรับทุนการศึกษา โดยดําเนินงาน
ตามคูมือและแนวปฏิบั ติการดํ าเนินงานโครงการทุนการศึ กษาเฉลิมราชกุ มารี ระยะที่ 2 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
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3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนที่มีคุณสมบัติไดรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระยะที่ 2
รุนที่ 4 ปการศึกษา 2563 ตามจํานวนทุนที่ไดรับจัดสรร
เชิงคุณภาพ
นักเรียนในสังกัดที่อยูในพื้นที่หางไกลและมีอัตราการเรียนตอต่ํา ไดรับการสนับสนุน
ทุนการศึกษา มีโอกาสเรียนตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี และเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแลวไดกลับไปเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นของตนเองตอไป
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประชาสัมพันธให
สถานศึกษาในสังกัด และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในพื้นที่ที่มี
โรงเรียนเปดทําการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 คัดเลือกนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สมัครเขารับการพิจารณาคัดเลือก
2. สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนสมัครเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนนักเรียน
ทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุนที่ 4 ปการศึกษา 2563
3. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุนที่ 4 ปการศึกษา 2563
4. พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคณ
ุ สมบัติรับทุนการศึกษา ตามจํานวนทุนที่
ไดรับจัดสรร โดยดําเนินงานตามคูมือและแนวปฏิบัติการดําเนินงานโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ดําเนินการสัมภาษณนักเรียน
5. ประสานความรวมมือกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการจัดสงรายชื่อ
นักเรียนที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา เสนอตอที่ประชุม กศจ.
เพื่อรับทราบและพิจารณาใหขอคิดเห็น
6. จัดสงรายชื่อนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนนักเรียนทุนฯ ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกาศรายชื่อนักเรียนทุนพรอมโอน
เงินทุนการศึกษาตอไป

พ.ค. 63
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5. งบประมาณ
งบดํ าเนิ นงาน ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 39 จํ านวน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ
รายละเอียดคาใชจายดังนี้
หมวดรายจาย
งบประมาณ
รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 การสัมภาษณนักเรียน
2,000
2,000
เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มี
คุณสมบัติ ตามจํานวนทุนที่ไดรับจัดสรร
กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการพิจารณา
3,000
3,000
คัดเลือกนักเรียนทุน เพื่อจัดสงรายชื่อ
นักเรียนที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกรับ
ทุนการศึกษาตามลําดับตอไป
รวมเงินทั้งสิ้น
5,000
3,000
2,000
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนในสังกัดที่อยูในพื้นที่หางไกลและมีอัตราการเรียนตอต่ํา ไดรับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย อั ตราทุ น ละ 25,000 บาท/ป และมีโอกาสเรียน
ตอจนจบระดับปริญญาตรี
7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
เชิงปริมาณ
- พิจารณาจากระเบียนแสดงผล
นักเรียนที่มีคุณสมบัติไดรับทุนการศึกษาโครงการ
การเรียน (ปพ.1) และขอมูล
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระยะที่ 2 รุนที่ 4 ป
เชิงประจักษ แตละระดับการศึกษา
การศึกษา 2563 ตามจํานวนทุนที่ไดรับจัดสรร
และอื่นๆ เปนองคประกอบ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนในสังกัดที่อยูในพื้นที่หางไกลและมีอัตรา
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต
การเรียนตอต่ํา ไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษา มี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
โอกาสเรียนตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับ
ไมต่ํากวา 2.50
ปริญญาตรี และเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวไดกลับไปเปน
กําลังสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นของตนเองตอไป
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โครงการ

พัฒนาคุณภาพโรงเรียน ผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรมและนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบาย สพฐ. ที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอที่ 1 - 2, 5
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางสาวณัชชนิฏฐา พุมชุม และนางวราภรณ สนสกล/
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 2 - 4
1. หลักการและเหตุผล
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันขาราชการ
พลเรือน 1 เมษายน 2553 “การทําความดีนั้น แมจะไมมีใครรูเห็น แตก็จําเปนตองทํา เพื่อให
ผลดีที่เ กิดขึ้น ยิ่ง เพิ่มพู นและแผขยายกวา งออกไป เปนประโยชนเ ปนความเจริญ มั่นคงที่แ ท
แกตน แกสวนรวม ตลอดถึงชาติบานเมืองพรอมทุกสวน ขาราชการทุกคนจึงตองตั้งใจใหหนัก
แนนเที่ยงตรง ที่จะกระทําความดีทั้งในการประพฤติตนและการปฏิบัติงานดวยความอุตสาหะ
เสี ย สละ โดยไม ห วั่ น ไหวย อ ท อ ต อ อุ ป สรรคป ญ หา หรื อ ความลํ า บากเหนื่ อ ยยาก…” และ
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวันขาราชการพลเรือน 1 เมษายน 2555
“งานราชการทุกอยาง ไมวาเล็กหรือใหญ งายหรือยาก ยอมมีความสําคัญอยูในงานของแผนดิน
ดวยกันทั้งสิ้น อีกทั้งงานทุกดานทุกสาขายอมสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน เปนปจจัยเกื้อกูลสงเสริมกัน
และกันอยู ขาราชการทุกคน ทุกฝาย ทุกระดับ จึงตองไมถือตัวแบงแยกกัน หากตองพิจารณาให
เห็นความสําคัญของกันและกัน แลวรวมงานประสานสัมพันธกัน ดวยความเปนมิตร ดวยความ
เข าใจเห็ น ใจกั น และด ว ยความเมตตาปรองดองกัน งานของแผ น ดิน ทุก ส ว น จัก ไดดํา เนิ น
กาวหนาไปพรอมเสมอกัน และยังประโยชนที่พึงประสงค คือความเจริญมั่นคง ใหเกิดแกบุคคล
แกงาน และแกสวนรวมไดแทจริง...”เพื่อเปนการนอมนํากระแสรับสั่งดังกลาวมาปฏิบัติใหเปน
รูปธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียน ผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรมและนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาผูบริหาร ครู ผูเรียนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
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3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผูเรียนในสังกัด ไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 500 คน
2. ผูบ ริห ารสถานศึกษาและครูไดรับ การใหเปนผูนํา การขับ เคลื่อนโรงเรีย นพัฒนา
ดานคุณธรรม จริยธรรมและนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 200 คน
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียน ในสังกัด สพม.39 ไดรับการประเมินการเปนสถานศึกษาพอเพียงตนแบบ
ระดับเขตพื้นที่ และขยายผลการดําเนินงานเปนศูนยการเรียนรูฯ ในปการศึกษา 2563
2. ผูบริหาร ครู เปนผูนํา และเปนแบบอยางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. ผูเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ในปง บประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา
ม.ค. 63
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ดานการศึกษา)
2. การนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียนที่เขารวม
ม.ค. 63 –
โครงการ จํานวน 57 โรงเรียน
ก.พ. 64
3. แลกเปลี่ยนเรียนรูโรงเรียนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ดานการศึกษา) และขยายผลการดําเนินงานสู
มี.ค. 63 – ก.ย. 63
โรงเรียนตนแบบสถานศึกษาพอเพียงตนแบบ และศูนยการเรียนรูฯ
4. เตรียมความพรอมโรงเรียนเพื่อรองรับการประเมินศูนยการเรียนรูฯ ม.ค. 63 – ก.พ. 63
5. การสรุปและรายงานผล
มี.ค. 63
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5. งบประมาณ
งบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 7,500 บาท
(เจ็ดพันหารอยบาทถวน) งบดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) และรอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จํานวน 25,000
บาท โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้
หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1. กิ จกรรมการประชุมเชิงปฏิ บั ติ การ 7,500
7,500
พัฒนาศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา (สพฐ.)
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ดานการศึกษา)
จํานวน 50 คน
2. กิ จกรรมการนิ เ ทศ กํ ากั บ ติ ดตาม
การดําเนินงานของโรงเรียนที่เขารวม
โครงการ จํานวน 57 โรงเรียน การนิเทศ
โรงงเรียนที่ไดรับคัดเลือก รายละเอียด
จํานวน 57 โรงเรียน 1 ครั้ง
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูโรงเรียน
ศู นย การเรี ยนรู ตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ดานการศึกษา) และ
ขยายผลการดําเนินงานสูโรงเรียนตนแบบ
สถานศึกษาพอเพียงตนแบบ
4. กิจกรรมเตรียมความพรอมโรงเรียน
10,000
10,000
เพื่อรองรับการประเมินศูนยการเรียนรูฯ (25,000)
(25,000)
5. การสรุปและรายงานผล จํานวน 57
โรงเรียน
รวมเงินทั้งสิ้น
42,500
42,500
รายละเอียดการใชงบประมาณ

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรียนในสังกัดไดดําเนินกิจกรรมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมและนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
39
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7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัด จํานนวน 57 โรงเรียน ไดรับ
การพัฒนาตามโครงการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
- ผูบริหารสถานศึกษาและครูไดรับการใหเปนผูนํา
การขับเคลื่อนโรงเรียนพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม
และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ผูเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
การเขารวมกิจกรรม แบบบันทึก
การนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ
การสังเกต แบบสังเกต
การรายงานผลการดําเนินงาน
แบบรายงาน

8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
ความเขาในและตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณธรรมในผูเรียน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
การนิเทศกํากับติดตาม
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โครงการ
นโยบาย สพฐ.
ตัวชี้วัด สพฐ.

สงเสริมพัฒนาหองเรียนนาอยูการเรียนรูกาวไกล
ที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
ขอที่ 7 จํานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมและจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง
มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางสาวภัทรโรบล จันทรดํา/กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 2 - 3
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สํานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดดําเนินการจั ดทําคูมือ
การดําเนินงานโครงการสงเสริมพัฒนาหอ งเรียนนาอยูการเรียนรูกา วไกล เพื่อ ประกาศเปน
นโยบายและมอบใหสถานศึกษาไดนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติ เพื่อใหขาราชการครู บุคลากร
และนักเรียนในสถานศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาสภาพแวดลอมภายในหองเรียนใหมีมาตรฐาน
ตามหลักเกณฑที่กําหนด โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแตระดับหองเรียนใหเปนหองเรียนที่มี
คุณภาพและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู จนนําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีการเรียนรู
ที่ก า วไกลอย า งแท จ ริ ง และได ดํ าเนินการแตง ตั้ง คณะกรรมการกํ า กับ ติด ตาม ประเมิน ผล
การดําเนินงานตามโครงการของสถานศึกษาในสังกัด นั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมพัฒนา
หองเรียนนาอยู การเรียนรูกาวไกล เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินโครงการและ
กําหนดแนวทางใหความเห็น ขอเสนอแนะ วางแผนการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามโครงการของสถานศึกษาในสังกัดใหบรรลุตามวัตถุประสงค
2. วัตถุประสงค
เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินโครงการสงเสริมพัฒนาหองเรียนนาอยู
การเรียนรูกาวไกล กําหนดแนวทางใหความเห็น ขอเสนอแนะ และวางแผนการกํากับ ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 57 โรงเรียน ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนในสถานศึกษา
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เชิงคุณภาพ
รอยละ 100 ของสถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่ดี
สงผลตอการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหว า งเดื อ น มกราคม พ.ศ.2563 ถึ ง เดื อ นพฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ สํ า นั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และสถานศึกษาในสังกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา

1. แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินโครงการ
สงเสริมพัฒนาหองเรียนนาอยูการเรียนรูกาวไกล
2. ประชุมคณะทํางานพิจารณาทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑการประเมิน
โครงการ
- พิจารณาทบทวนการปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินโครงการ
- กําหนดแนวทาง วิธีการดําเนินงาน การใหความเห็น ขอเสนอแนะ
วางแผนการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
3. จัดทําคูมือแนวทางการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมพัฒนาหองเรียน
นาอยูการเรียนรูกาวไกล (ฉบับปรับปรุง)
4. แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
5. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด

ม.ค. 63

6. สรุปผลการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
ในสังกัด
7. มอบรางวัลผลการดําเนินงานใหสถานศึกษาในสังกัด (โลและเกียรติบัตร
จํานวน 9 สหวิทยาเขต)

ม.ค. 63

ก.พ. 63
ก.พ. 63
ก.พ. 63
มี.ค. 63
พ.ค. 63

5. งบประมาณ
งบดําเนิ นงาน ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํ านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 39 จํ า นวน 40,000 บาท (สี่ ห มื่ น บาทถ ว น) โดยขอถั ว จ า ยงบประมาณ
ทุกรายการรายละเอียดคาใชจายดังนี้
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รายละเอียดการใชงบประมาณ
1. ประชุมคณะทํางานพิจารณา
ปรับปรุงหลักเกณฑการประเมิน
โครงการ
2. จัดทําคูมือแนวทางการดําเนินงาน
ตามโครงการ
3. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด
4. มอบรางวัลผลการดําเนินงานของ
สถานศึก ษาในสั ง กัด (โล แ ละเกี ย รติ
บัตร จํานวน 9 สหวิทยาเขต)
รวมเงินทั้งสิ้น

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
5,000
5,000
10,000

-

-

10,000

15,000

-

15,000

-

10,000

-

-

10,000

40,000

-

20,000

20,000

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สถานศึกษาสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมภายในหองเรียน ใหมีความสะดวกสบาย
สะอาดเรียบรอย สงผลตอการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
2. ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษามีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพหองเรียนรวมกัน
3. นักเรียนมีความปลอดภัยในสวัสดิภาพดานตางๆ และมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ

เชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัดเขารวมโครงการฯ โดยมี ขาราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในสถานศึกษามีสวนรวม
ในการพัฒนาคุณภาพห องเรีย นใหมีมาตรฐานตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด
เชิงคุณภาพ
ร อยละ 100 ของสถานศึ กษามี บรรยากาศและสิ่ งแวดล อม
ภายในหองเรียนที่ดี สงผลตอการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
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แบบประเมิน
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นโยบายที่ 2
ดานการจัดการศึกษา
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ประกอบดวย
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ใหผูเรียน
พรอมเปนพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 (หนา 116)
2. โครงการพัฒนาความสามารถครูในดานการสรางขอสอบวัดสมรรถนะการรูเรื่อง
(Literacy) ตามแนวการประเมิน PISA (หนา 124)
3. โครงการส งเสริมนิสั ยรักการอานกิจกรรมห องสมุ ด และการเรียนรูเรื่องการอาน
ตามแนวทาง PISA (หนา 128)
4. โครงการมหกรรมความสามารถทางศิ ลปหั ตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ของ
นักเรียน ปการศึกษา 2562 (หนา 132)
5. โครงการมหกรรมความสามารถทางศิ ลปหั ตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ของ
นักเรียน ปการศึกษา 2563 (หนา 136)
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โครงการ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)
เพื่อยกระดั บผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทั กษะที่จํ าเปนในศตวรรษที่ 21
ใหผูเรียนพรอมเปนพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0
นโยบาย สพฐ. ที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอที่ 1 จํานวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูที่
สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
และนโยบาย สพฐ. ที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
ตัวชั้วัด สพฐ.
ขอที่ 1 ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางมาราศรี มีโชค/กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 2 - 4
1. หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการเรียนรูมีวัตถุประสงคที่จะปรับกระบวนการเรียนการสอนใหรูปแบบ Active
Learning โดยใชแนวคิดการสอนใหนอยลง เรียนรูใหมากขึ้น (Teach less, Learn more) การปฏิรูป
การเรียนรูระดับหองเรียน จะเปนการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเติมเต็มศักยภาพใหนักเรียน
มีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ซึ่งแนวคิดทักษะศตวรรษที่ 21 ตั้งอยูบนพื้นฐานความคิดที่เชื่อวา รูปแบบ
การศึกษาแบบดั้งเดิมในชวงศตวรรษที่ 20 ที่เนนย้ําแตการเรียนและทองจําเนื้อหาในสาระวิชาหลัก
ดังนั้นเพื่อปรับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนใหมในศตวรรษที่ 21 ที่ใหความสําคัญกับการปลูกฝง
“ทักษะ” เพื่อใหนักเรียนมีทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตอไป
สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 39 ได ตระหนั กถึ งความสําคัญดังกล าว
จึงไดจัดทําโครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ใหผูเรียนพรอมเปนพลเมือง
ในยุคประเทศไทย 4.0 เพื่อใหครูผูสอนมีการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนหลักสูตร
ที่สามารถพัฒนาสมรรถนะผูเรียน เปลี่ยนบทบาทของครูผูสอนเปนครูพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา
รวมคิดพาทํา นํานักเรียนลงมือปฏิบัติจริง สงเสริมใหเกิดการสรางนวัตกรรมการสอนและสงเสริม
ใหนักเรียนสรางสรรคผลงาน นวัตกรรม นําไปสูการประยุกตใชความรูไดอยางสรางสรรค
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหโรงเรียนในสังกัดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนพัฒนาทักษะที่จําเปนใน
ศตวรรษที่ 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Career Education)
2. เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จําเปน
ในศตวรรษที่ 21
3. เพื่อสงเสริมใหบุคลากร ผูบริหาร และครูผูสอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39 มีการพัฒนางานวิจัยและใชกระบวนการวิจัยการพัฒนางานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. เพื่อสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู นําเสนอวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)
ในดานตางๆ อาทิ ดานการบริหารจัดการศึกษา ดานการจัดการเรียนรู ดานทักษะอาชีพ ดานวิจัย
ในชั้นเรียน เปนตน
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
ผูบริห ารและครูในโรงเรีย น สังกัดสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 39
จํานวน 57 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึ กษาตามมาตรฐานการเรี ยนรู ตามตัวชี้ วัดสอดคล องกั บหลั กสูตรสถานศึกษาแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่เนนพัฒนาทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 นําไปสูการจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Career Education) ตามความจําเปนและความตองการของผูเรียน ชุมชน
ทองถิ่น และสังคม
2. ครูผูสอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
3. บุคลากร ผู บริหารและครู ผู สอน สํ านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 39
มี ก ารพั ฒนางานวิ จั ยและใช กระบวนการวิ จั ยในการพั ฒ นางานและเพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีเวทีนําเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ร วมกั นในวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เป นเลิ ศ (Best Practice) ด า นต างๆ เช น ด านการบริ ห ารจั ดการ
ดานการจัดการเรียนรู ดานทักษะอาชีพ ดานวิจัยในชั้นเรียน ดานกระบวนการชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เปนตน
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ระยะเวลา
1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนพัฒนาทักษะที่จําเปนในศตวรรษ
มี.ค. 63
ที่ 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Career Education)
- ประชุมวางแผนแจงบุคลากรที่เกี่ยวของ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่เนนพัฒนาทักษะที่จําเปนในศตวรรษ มี.ค. – ส.ค. 63
ที่ 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Career Education)
- นิเทศ ติดตามการใชหลักสูตร
2. กิจกรรมสงเสริมครูผูสอนจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อพัฒนา
ทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
- ประชุมวางแผน แจงบุคลากรที่เกี่ยวของ
พ.ค. 63
- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
- นิเทศติ ดตาม เยี่ยมชั้นเรี ยน การจั ดการเรียนรู แบบ Active Learning เพื่ อ พ.ค. – ส.ค. 63
พัฒนาทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
3. กิจกรรมสงเสริมบุคลากร ผูบริหารและครูผูสอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ค. 63
มัธยมศึกษา เขต 39 พัฒนางานวิจัยและใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนางาน
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ประชุมวางแผน/ แจงบุคลากรที่เกีย่ วของ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนางาน พ.ค. – ส.ค. 63
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- นิเทศ ติดตาม การพัฒนางานวิจัยและใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนางาน
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. กิจกรรมประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ(Symposium)
ส.ค. 63
นํ า เสนอวิ ธี ปฏิ บั ติ ที่ เป นเลิ ศ (Best Practice) นวั ตกรรมหรื อความสํ าเร็ จ
ดานตางๆ จัดการประกวดวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ดานนวัตกรรม
หรือความสําเร็จดานตาง ๆ เชน ดานการบริหารจัดการ ดานการจัดการเรียนรู
ด านทั กษะอาชีพ ดานวิ จั ยในชั้ นเรี ยน ด านกระบวนการชุ มชนการเรี ยนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เปนตน
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
- สร า งเครื อ ข า ยชุ ม ชนการเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ (Professional Learning
Community : PLC) และนําไปขยายผลภายในสถานศึกษาของตนเอง
5. สรุป /รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ก.ย. 63

5. งบประมาณ
งบดําเนินงาน ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึกษา เขต 39 จํา นวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ ว น) และรอจั ดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติม จํานวน 20,000 บาท โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการรายละเอียดคาใชจายดังนี้
หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ 20,000
20,000
เนนพัฒนาทักษะที่จําเปนในศตวรรษ
ที่ 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานทํา (Career Education)
- ประชุมวางแผนแจงบุคลากรที่
เกี่ยวของ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่เนนพัฒนาทักษะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 นําไปสูการจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Career
Education)
- นิเทศ ติดตามการใชหลักสูตร
2. กิจกรรมสงเสริมครูผูสอนจัดการเรียนรู 10,000
10,000
แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
- ประชุมวางแผน แจงบุคลากรที่เกี่ยวของ
รายละเอียดการใชงบประมาณ
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รายละเอียดการใชงบประมาณ

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรูแบบ
Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่
จําเปนในศตวรรษที่ 21
- นิเทศติดตาม เยี่ยมชั้นเรียน การจัดการ
เรียนรูแบบ Active Learning เพื่อพัฒนา
ทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
3. กิจกรรมสงเสริมบุคลากร ผูบริหารและ (10,000)
ครูผู สอน สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 พัฒนางานวิจัยและใช
กระบวนการวิ จั ยในการพั ฒนางานและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ประชุมวางแผน/ แจงบุคลากรที่เกี่ยวของ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและ
ใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนางานและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- นิเทศ ติดตาม การพัฒนางานวิจัยและ
ใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนางานและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. กิจกรรมประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยน (10,000)
เรียนรูทางวิชาการ (Symposium)
นําเสนอวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best
Practice) นวัตกรรมหรือความสําเร็จ
ดานตางๆ จัดการประกวดวิธีปฏิบัติที่
เปนเลิศ (Best Practice) ดานนวัตกรรม
หรือความสําเร็จดานตางๆ เชน
ดานการบริหารจัดการ ดานการจัดการ
เรียนรู ดานทักษะอาชีพ ดานวิจัยใน
ชั้นเรียน ดานกระบวนการชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community : PLC) เปนตน

(10,000)

-
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(10,000)

-

รายละเอียดการใชงบประมาณ
- สรางเครือขายชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC) และนําไปขยายผล
ภายในสถานศึกษาของตนเอง
5. สรุป /รายงานผลการดําเนินงาน
รวม

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

50,000

-

50,000

-

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดสอดคล องกั บหลักสูตรสถานศึกษาแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่เนนพัฒนาทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 นําไปสูการจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Career Education) และความจําเปนและความตองการของผูเรียน ชุมชน
ทองถิ่น และสังคม
2. ครูผูสอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. บุคลากร ผูบริหารและครูผูสอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สามารถ
ใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนางานและเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันและ
นําเสนอวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ดานตาง ๆ เชน ดานการบริหารจัดการ ดานการจัดการ
เรี ยนรู ด านทั กษะอาชี พ ด านวิ จั ยในชั้ นเรี ยน ด านกระบวนการชุ มชนการเรี ยนรู ทางวิ ชาชี พ
(Professional Learning Community : PLC) เปนตน
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7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. รอยละ 100 ของสถานศึกษามี การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึ ก ษาที่ เ น น พั ฒ นาทั ก ษะที่ จํ า เป น ในศตวรรษ
ที่ 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Career
Education) และความจํ า เป น และความต อ งการของ
ผูเรียนชุมชน ทองถิ่น และสังคม
2. รอยละ 80 ของครูผูสอนสามารถออกแบบการจัดการ
เรียนรูแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จําเปนใน
ศตวรรษที่ 21
3. ร อยละ 80 ของบุ ค ลากร ผู บริ หารและครู ผู สอน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สามารถ
ใช กระบวนการวิ จั ยในการพั ฒนางานและเพื่ อยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. รอยละ 80 ของสถานศึกษา ผู บริหารและครู ผู สอน
มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ดานตางๆ
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เนน
พั ฒนาทั กษะที่ จํ าเป นในศตวรรษที่ 21 นํ าไปสู การจั ด
การศึ ก ษาเพื่ อ การมี ง านทํ า (Career Education) ตาม
ความจําเปนและความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น
และสังคม
2. ครู ผู สอนสามารถออกแบบการจั ดการเรียนรู แบบ
Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จํ าเปนในศตวรรษที่
21 ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหเกิดการพัฒนาผูเรียน
อยางแทจริง
3. บุคลากร ผูบริหารและครูผูสอน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีการใชกระบวนการวิจัยใน
การพัฒนางานและเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
1. แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา
2. แบบประเมินการจัดการเรียนรู
แบบ Active Learning
3. แบบประเมิ นผลงานวิ ธี ที่ เป น
เลิศ (Best Practice) ดานนวัตกรรม
หรือความสําเร็จดานตางๆ
4. แบบรายงานจํ า นวนผลงาน
วิ ธี ที่ เ ป น เลิ ศ (Best Practice) ด า น
นวัตกรรมหรือความสําเร็จดานตางๆ
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8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
ในวันจัดกิจกรรมอาจมีกิจกรรมอื่นเขาแทรก ทําใหบุคลากรไมสามารถเขารวมกิจกรรม
ไดครบตามจํานวน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ประสานงานขอรายชื่อที่ชัดเจน ใหผูเขารวมประชุมยืนยันการเขารวมกิจกรรม
2. ประมาณการคาใชจายและดําเนินการในขั้นตอนที่จําเปนเปนอันดับแรก
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โครงการ

พั ฒนาความสามารถครู ในด า นการสร า งข อ สอบวั ดสมรรถนะการรู เ รื่ อ ง
(Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
นโยบาย สพฐ. ที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ตัวชี้วัด สพฐ.
ข อ ที่ 2 ผู เ รี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาผ า นการประเมิ น สมรรถนะที่ จํ า เป น
ด านการรู เรื่ องการอ าน (Reading Literacy) ด านการรู เรื่อ งคณิ ตศาสตร
(Mathematical Literacy) และด า นการรู เ รื่ อ งวิ ท ยาศาสตร (Scientific
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ
นางรัญญาภัทร อัยรา/ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 - 4
1. หลักการและเหตุผล
การประเมินผลการเรียนของโรงเรียนมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนในปจ จุบัน เนนนักเรีย นเปนศูนยกลางการเรีย นรู โดยการจัดขบวนการเรียนรู
เพื่อใหนักเรียนคิดเปนทําเปนแกปญหาได ซึ่งสอดคลองกับการประเมินผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
เนนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามแนวคิดใหม มุงเนน
ไปที่ผูเรียนเปนสําคัญมากกวา ครูผูสอน ใชการวัดผลเปนสิ่งขับเคลื่อนในกระบวนการจัดการ
เรียนรู การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองใหความสําคัญกับการตั้งคําถาม
ในการทําเครื่องมือประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสรางแบบทดสอบที่สอดคลองกับ
O-NET, ขอสอบมาตรฐานปลายป และ PISA เนื่องจากคําถามเปนตัวกระตุน/ชี้แนะใหผูเรียน
แสดงออกถึงพัฒนาการการเรียนรูของตนเอง แตจะเปนประโยชนมากหรือนอยขึ้นอยูกับรูปแบบ
ของคําถามและเทคนิคการใชคําถาม ดังนั้นเทคนิคการตั้งคําถามในการสรางเครื่องมือเพื่อสงเสริม
การเรียนรูของนักเรียน จึงเปนเรื่องสําคัญยิ่งที่ครูควรเรียนรูและนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
สํ า หรั บ การให ข อ มู ล ย อ นกลั บ เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู (Feedback) มาใช ใ นชั้ น เรี ย นแทน
การประเมินเพื่อตรวจสอบการเรียนรู ซึ่งดูไดจากการประเมิน O-NET, ขอสอบมาตรฐานปลายป
และ PISA เนนคําถามคิดวิเคราะห และการที่ครูสอนนักเรียนแลวประเมินผลแตไมใชขอมูลมา
พัฒนาการเรียนการสอนยอนกลับไปพัฒนาผูเรียนจึงทําการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ไมประสบ
ผลสํ าเร็จ เทา ที่ค วร การวัดประเมิน ผลการศึก ษา เพื่ อพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนของ
นั ก เรี ย น ให บ รรลุ เ ป า หมายของหลั ก สู ต ร จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งมี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ของขอสอบใหมีความเที่ยงตรง มีความเชื่อมั่นและมีอํานาจจําแนก ผานการวิเคราะหหาคุณภาพ
ใหเปนขอสอบที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถจัดเก็บไวในคลังขอสอบตามกลุมสาระการเรียนรู
รายวิชาและพัฒนานํามาใชไดอีกตอไป
ดังนั้น การจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในกระบวนการวัดและประเมินผลไดนั้น ยอมตอง
เริ่มตนที่ครูผูสอนโดยที่ครูตองมีความรู ความเขาใจ และนําทฤษฎีไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง
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ฝกฝนจนเกิดประสบการณความชํานาญ สามารถนําเครื่องมือที่มีมาตรฐานไปใชวัดผลผูเรียนได
อยางแมนตรง มีความนาเชื่อถือ และสงผลตอประสิทธิภาพการสอน การจะไดมาซึ่งกระบวนการ
วัดผลทางการศึกษาที่มีคุณภาพจึงจําเปนตองอาศัยกระบวนการศึกษาทําความเขาใจ วางแผน
ลงมือปฏิบัติ คนหาและสรุปผลการปฏิบัติงานนั้นๆ ดวยความเขาใจอยางถองแท ซึ่งเครื่องมือ
ที่ มาตรฐานจะเป น สิ่ ง ที่ นํา พาไปถึ ง จุ ด หมายปลายทางได อ ย า งแท จ ริ ง รวมทั้ ง การที่ ผู เ รี ย น
มีป ระสบการณฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง จะทําให ผูเรียนมีความชํานาญ ซึ่ง จะสง ผลใหผูเรียน
มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น ดั ง นั้น สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 39
จึ ง มี ค วามสนใจในการจั ด ทํ า โครงการพั ฒ นาความสามารถครู ใ นด า นการสร า งข อ สอบ
วัดสมรรถนะการรูเรื่อง (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA เพื่อพัฒนาครูใหมีความรู
ดานเทคนิคการวัดผลและการประเมินผล การสรางและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อพัฒนาการเรียนรู
และการใหขอมูลยอนกลับที่มีป ระสิทธิภาพกับ ครูที่สอนกลุมสาระการเรียนรูที่มีการประเมิน
O-NET, ข อ สอบมาตรฐานปลายป รวมทั้ง เพื่ อ เป นการเตรี ย มความพร อ มในการสอบ PISA
และเพื่อนําไปสูคุณภาพของสถานศึกษาและผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสื่อสารสรางความรูความเขาใจใหกับครูผูสอนดานการสรางขอสอบวัดสมรรถนะ
การรูเรื่อง (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
2. เพื่ อ พั ฒ นาครู ผู ส อนด า นการสร า งข อ สอบวัด สมรรถนะการรู เ รื่ อ ง (Literacy)
ตามแนวทางการประเมิน PISA
3. เพื่อฝกทักษะดานการสรางขอสอบวัดสมรรถนะการรูเรื่อง (Literacy) ตามแนวทาง
การประเมิน PISA ใหกับครูผูสอน
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
ครูผูสอนกลุมสาระการเรีย นรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรแ ละภาษาไทย กลุมสาระ
การเรียนรูละ 1 คน รวมโรงเรียนละ 1 คนและคณะทํางาน วิทยากร/วิทยากรกลุม จํานวนทั้งสิ้น
100 คน ไดเขารวมกิจกรรมการพัฒ นาความสามารถครูในดานการสรางขอสอบวัดสมรรถนะ
การรูเรื่อง (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
เชิงคุณภาพ
ครู ผู เ ข า รับ การประชุม เข า ใจการสรา งข อ สอบวัด สมรรถนะการรูเ รื่อ ง (Literacy)
ตามแนวทางการประเมิน PISA อยูในระดับดี
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ชวงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ระยะเวลา
1. การวางแผนเตรียมการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
ต.ค. 62
2. การพัฒนาความสามารถครูในดานการสรางขอสอบวัดสมรรถนะ
พ.ย. 62 – ส.ค. 63
การรูเรือ่ ง (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
3. การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
พ.ย. 62 – ส.ค. 63
4. การสรุปและรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
ก.ย. 63
5. งบประมาณ
งบดําเนินงาน ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึก ษา เขต 39 จํานวน 10,000 บาท (หนึ่ง หมื่นบาทถวน) และรอจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมอีก 10,000 บาท โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายมีดังนี้
รายละเอียดการใชงบประมาณ
กิจกรรมการพัฒนาความสามารถครู
ในดานการสรางขอสอบวัดสมรรถนะ
การรูเรื่อง (Literacy) ตามแนวทาง
การประเมิน PISA จํานวน 100 คน
(100คนxคาอาหารวางและเครื่องดื่ม –
อาหารกลางวัน 1 วัน 170 บาท)
- คาวัสดุฝกประกอบการอบรม
รวมเงินทั้งสิ้น

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

10,000
(7,000)

-

10,000
(7,000)

-

(3,000)
20,000

-

17,000

(3,000)
3,000

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ครูผูสอนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สามารถสรางขอสอบวัดสมรรถนะการรูเรื่อง
(Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA ไดเปนอยางดี และสามารถนําขอสอบที่สรางขึ้นลงสู
ผูเ รีย นไดอ ย า งแท จ ริ ง เพื่ อ ให ผู เ รี ย นไดรั บ การประเมิ น สมรรถนะการรู เ รื่ อ งของตนเองตาม
แนวทางการประเมิน PISA สูการเตรียมความพรอมในการพัฒนาศักยภาพใหสูงขึ้นตอไป
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7. การติดตามและประเมินผลความสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและภาษาไทย เขารวมกิจกรรมการ
พัฒนาความสามารถครูในดานการสรางขอสอบวัด
สมรรถนะการรูเรื่อง (Literacy) ตามแนวทาง
การประเมิน PISA
เชิงคุณภาพ
1. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและภาษาไทย มีความเขาใจการสราง
ขอสอบวัดสมรรถนะการรูเรื่อง (Literacy) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA อยูในระดับดี
2. มีการนิเทศ กํากับ และติดตามกระบวนการ
จัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ในชั้นเรียน กลุมเปาหมายนิเทศ ไดแก โรงเรียน
โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
- การสอบถาม-สัมภาษณ
(แบบสอบถาม-สัมภาษณ)
- การตรวจสอบขอมูลจาก
การเขารวมกิจกรรมการ
พัฒนา (แบบตรวจสอบการ
เขารวมกิจกรรมการพัฒนา)
- การสัมภาษณ
(แบบนิเทศ ติดตาม)

8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
1. ผูเขารวมไมมาตามกําหนด
2. การไมไดรับความรวมมือในการนําไปใชในสถานศึกษา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. แจงผูบริหารสถานศึกษาชวยกํากับติดตาม
2. การวางระบบการนิเทศ ติดตาม
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โครงการ

สงเสริมนิสัยรักการอานกิจกรรมหองสมุด และการรูเรื่องการอานตามแนวทาง
PISA
นโยบาย สพฐ.
ที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอที่2 ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะที่จําเป นดานการ
รูเรื่องการอาน (Reading Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical
Literacy) และดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA
ลักษณะโครงการ ใหม
ผูรับผิดชอบ/กลุม นายสมเจตน พันธพรม/กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 2 - 4
1. หลักการและเหตุผล
การอานหนังสือเปนการพัฒนาตนเอง และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ซึ่งเปนสิ่งจําเปน
มากในการพัฒนาคนและพัฒนาสั งคม การอ านหนั งสื อของคนไทยเป นกิ จกรรมที่ไม แพร หลาย
แมในหมูผูรูหนังสือแลวโดยเฉพาะการอานหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งมีนอยขึ้นไปอีก สาเหตุมีอยู
หลายประการ นับตั้งแต การขาดแคลนหนังสือที่ดีและตรงกับความตองการของผูอาน การขาดแคลน
แหลงหนังสือที่จะยืมอานได ไปจนถึงการดึงความสนใจและการแยงเวลาของสื่ออื่นๆ เชน โทรทัศน
วิทยุกระจายเสียงฯลฯ รวมทั้งขาดการชักจูง การกระตุน และมีนิสัยรักการอานทั้งในและนอก
โรงเรี ยน เมื่ อเที ย บกั บ ความเพลิ ดเพลิ นและการได ฟ งได รู เห็ นเรื่ อ งต างๆจากโทรทั ศน และ
วิทยุกระจายเสียงแลว การอานหนังสือเพื่อวัตถุประสงคดังกลาวตองใชความพยายามมากกวา และ
ตองมีทักษะในการอาน ถาจะใหการอานหนังเกิดเปนนิสัยจําเปนตองมีการปลูกฝงและชักชวนใหเกิด
ความสนใจการอานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ นอกจากนี้ความสําคัญเรื่องของการอานยังเปน
สวนหนึ่งของการวัดศักยภาพของคนในประเทศ โดยจัดใหเปนโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ริเริ่มโดยองคการ
เพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and
Development หรือ OECD) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียม
ความพรอมใหประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในโลกที่มี
การเปลี่ยนแปลง โดย PISA เนนการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใชความรูและทักษะใน
ชีวิตจริงมากกวาการเรียนรูตามหลักสูตรในโรงเรียน ปจจุบันนี้มีประเทศจากทั่วโลกเขารวม PISA
มากกว า 70 ประเทศ จึ งควรมี การพั ฒนาและส งเสริ มนิ สั ยรักการอ านและการรู เรื่ องการอ าน
ตามแนวทาง PISA ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อ พัฒนาและสง เสริมนิสัยรักการอานของนักเรีย นในสังกัดสํานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
2. เพื่อพัฒนาทักษะการรูเรื่องการอานตามแนว PISA ของนักเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนรอยละ 100 ไดรับการพัฒนาดานการสงเสริมนิสัยรักการอานที่หลากหลาย
2. นักเรียนรอยละ 100 ของนักเรียนตามเกณฑการทดสอบ PISA ไดรับการสงเสริม
และพัฒนาการรูเรื่องการอานตามแนว PISA
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนไดรับการพัฒนาสงเสริมนิสัยรักการอานอยางมีประสิทธิภาพตามบริบท
ของตนเอง
2. นักเรียนไดรับการสงเสริมนิสัยรักการอานเพื่อสงเสริมการรูเรื่องการอาน ตามแนว
PISA อยางมีประสิทธิภาพ
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ สถานที่ราชการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา

1. พัฒนารูปแบบการสงเสริมนิสัยรักการอาน และหองสมุดมีชีวิต
2. จัดการประกวดแขงขันกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
3. สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการรูเรื่องการอานตามแนว PISA

ม.ค. – มี.ค. 63
เม.ย. - พ.ค. 63
มิ.ย. – ส.ค. 63

5. งบประมาณ
งบดําเนินงาน ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึก ษา เขต 39 จํา นวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถว น) และรอจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมอีก จํานวน 20,000 บาท รวมเปน 50,000 บาท โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ
รายละเอียดคาใชจายดังนี้
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รายละเอียดการใชงบประมาณ
1. กิจกรรมพัฒนารูปแบบการสงเสริม
นิสัยรักการอาน และหองสมุดมีชีวิต
- ครูผูรับผิดชอบงานหองสมุด และครู
ภาษาไทย อยาง ละ 1 คน 114 คน
จํานวน 1 วัน
2. กิจกรรมจัดการประกวดแขงขัน
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
ของ สพม.39
- ครูและนักเรียนผูรับผิดชอบนักเรียนที่
เขารวมการแขงขัน จํานวน 1 วัน
3. กิจกรรมสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการรูเรื่องการอานตามแนว PISA
จํานวน 57 โรงเรียน
รวมเงินทั้งสิ้น

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
10,000
8,000
2,000

10,000

5,000

5,000

-

(20,000)

(5,000)

(15,000)

10,000

-

10,000

-

50,000

10,000

38,000

2,000

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ครูมีการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานอยางตอเนื่อง
2. นักเรียนไดรับการสงเสริมนิสัยรักการอานอยางเปนรูปธรรม และตอเนื่อง
3. นักเรียนมีทักษะในการทําแบบทดสอบการรูเรื่องการอานตามแนว PISA
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7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. รอยละของนักเรียนไดมีนิสัยรักการอาน และ
อานหนังสือตอเนื่องนอกจากหนังสือเรียน
2. รอยละของนักเรียนที่ไดรับการสงเสริมการรูเรื่อง
การอาน (Reading Literacy)
เชิงคุณภาพ
ทักษะดานการอานของนักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้น
และตอเนื่อง

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
- สํารวจดวยแบบสํารวจการจัด
กิจกรรมนิสัยรักการอาน
- สํารวจดวยแบบสํารวจการ
สงเสริมการรูเรื่องการอาน
(Reading Literacy)

8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
ความตอเนื่องในการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานภายในโรงเรียน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
การนิเทศ ติดตาม อยางตอเนื่องและเปนระบบ ที่หลากหลาย
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โครงการ

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ปการศึกษา 2562
นโยบาย สพฐ. ที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอที่ 3 รอยละของผูเรียนที่มีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขัน
ระดับนานาชาติ
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางชวนชม นิ่มเจริญ และคณะ/กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 - 2
1. หลักการและเหตุผล
ดวยเปนการสนองพระราชปณิธานของลนเกลารัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มจัดงานศิลปหัตถกรรม
นั กเรี ยน ตั้ งแต ป พ.ศ. 2545 เพื่ อแนะนํ าชั กจู งให เด็ กชายหญิ งในสมั ยนั้ น ไดเอาใจใส ฝ กหั ด
ศิลปหัตถกรรม ซึ่งเปนทางเลี้ยงอาชีพตางๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเปนเสมียน
หรือเขารับราชการใหนอยลง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีนโยบายจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภูมิภาคและระดับชาติเปนประจําทุกป เพื่อใหนักเรียนและโรงเรียน
ไดใชเปนเวทีสําหรับแสดงออกซึ่งความสามารถตามศักยภาพ การมีสุนทรียภาพและกิจกรรมสรางสรรค
ตลอดจนสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดใชความรูความสามารถของตนเองในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดงาน
เพื่อสนองพระราชปณิธานของลนเกลารัชกาลที่ 6 และเพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ดังกล าวให บรรลุตามวั ตถุ ประสงค จึ งได มี การสงเสริมการจั ดแข งขั นทักษะทางวิ ชาการในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจําปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยแบ ง
ออกเปน 5 กลุมเขตพื้นที่ (ตามโซนการแขงขันของแตละเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา) ไดแก
จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 3 กลุม และจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 2 กลุม เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขาแขงขัน
ในระดับภาคเหนือตอไป กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของลนเกลารัชกาลที่ 6 ที่มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมให
นักเรียนเอาใจใส ฝกหัดศิลปหัตถกรรม ที่จะเปนพื้นฐานการประกอบอาชีพในอนาคต
2. เพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาทางดา นวิชาการ ดานเทคโนโลยี วิช าชีพ ดนตรี
นาฏศิลปไทย ศิลปะ รูคุณคาในตัวเองเกิดความภูมิใจในความเปนไทย รักและหวงแหนมรดก
ทางวัฒนธรรมไทย
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3. เพื่ อ ให นั ก เรี ย นได แ สดงออกตามความสามารถและความถนั ด ของตนเอง
อยางสรางสรรค เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู นํามาตอยอดการเรียนการสอนและพัฒนานวัตกรรม
สรางสรรคสูชุมชน สังคมและประเทศชาติตอไป
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตามโซนการแขงขัน
ของแตละเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 5 กลุม คือ สพม.พิษณุโลก จํานวน 3 กลุม
และ สพม.อุตรดิตถ จํา นวน 2 กลุม จัดการแขง ขันทักษะทางวิช าการในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ประจําปการศึกษา 2562 ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย
เชิงคุณภาพ
นัก เรีย นในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 39 มีเวที
แสดงออกและแลกเปลี่ยนเรียนรูฯ ไดรับการปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรม มีจิตสํานึกความเปนไทย
มีความรักและภูมิใจในความเปนไทย
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ณ สนามแขงขันในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจําปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ) รายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา

1.จัดประชุมเตรียมความพรอมในการจัดแขงขันทักษะทางวิชาการ
ต.ค. – พ.ย. 62
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจําปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. ดําเนินการจัดแขงขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรม
พ.ย. 62
นักเรียน ครั้งที่ 69 ประจําปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. ดําเนินงานประสานงานรวมกับกลุมตางๆ ทั้งในระดับเขตพื้นที่
พ.ย. 62 – ม.ค. 63
การศึกษา ระดับภาคเหนือและระดับชาติ
4. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานจัดประกวดและแขงขันทักษะ ธ.ค. 62 – ม.ค. 63
ทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจําปการศึกษา
2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ
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5. งบประมาณ
งบดํา เนิน งาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 216,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน) โดยขอถัวจาย
งบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้
หมวดรายจาย
งบประมาณ
รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1. จัดประชุมเตรียมความพรอมในการจัด
3,000
3,000
แขงขันทักษะทางวิชาการฯ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม + อาหาร
กลางวัน จํานวน 15 คนๆ ละ 100 บาท
2 วัน
2. สพม.39 รวมกับกลุมโรงเรียนในสังกัด
190,000
5 โซนการแขงขันของเขตพื้นที่การศึกษา
ดําเนินการจัดแขงขันทักษะทางวิชาการ
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ประจําปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
- สพม.พิษณุโลก กลุม 1-3
120,000
กลุมละ 40,000 บาท
- สพม.อุตรดิตถ กลุม 1 จํานวน
40,000
40,000 บาท
- สพม.อุตรดิตถ กลุม 2 จํานวน
30,000
30,000 บาท
3. ดําเนินงานประสานงานของคณะทํางาน
7,000
7,000
รวมกับกลุมตางๆ ทั้งในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับภาคเหนือและระดับชาติ
(คาเบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาที่พัก)
4. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานจัด 16,000
16,000
ประกวดและแขงขันทักษะทางวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจําป
การศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับชาติ จํานวน 80 เลมๆ ละ 200 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น
216,000
216,000
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6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นั กเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพั ฒนาศักยภาพ มี ความคิ ดริ เริ่ม
สร างสรรค ในการบู รณาการอยางหลากหลาย มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรูและไดรับการพัฒนา
เกิ ดการพั ฒนานวั ตกรรมสร างสรรค สู ชุ มชน สั งคมและประเทศชาติ อั นเป นผลสื บเนื่ องจาก
การเตรียมตัวและเข ารวมกิจกรรมศิลปหั ตถกรรมนักเรียนทั้งในระดับโรงเรี ยน ระดับเขตพื้ นที่
การศึกษา และระดับชาติ
2. นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะทางดานวิชาการ ดานเทคโนโลยี วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป
ไทย ศิลปะ เห็นคุณคา เกิดความภูมิใจในความเปนไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของ
ไทยและเปนการเปดเวทีใหเด็กไดแสดงออกตามความรูความสามารถของตนอยางอิสระ ใชเวลาวางให
เกิดประโยชนและเปนการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
3. ไดเครือขายความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานตาง และทําใหสาธารณชน
ไดรบั รูภาคภูมิใจในความสําเร็จ เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น
7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
รอยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ที่สงนักเรียน
เขารวมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
69 ประจําปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เชิงคุณภาพ
ระดับรางวัล ที่นักเรียนและโรงเรียนที่เขารวม
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ประจําปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ไดรับรางวัลในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
แบบตอบรับการเขารวมกิจกรรม

ผลสรุปการประกวดศิลปหัตถกรรม

8. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
การสรรหาคณะกรรมการตัดสินในบางกิจกรรมการแขงขัน อาจหาไมได หรือถาไดก็
ตองใชคาใชจายเปนจํานวนมากเกินกวาวงเงินงบประมาณที่แตละกลุมไดรับการจัดสรร
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
พยายามสรรหาคณะกรรมการตัดสิน ที่เปนบุคลากรอยูเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39 หรือในเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง เพื่อลดคาใชจายในการดําเนินงาน
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โครงการ

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 70 ปการศึกษา 2563
นโยบาย สพฐ. ที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอที่ 3 รอยละของผูเรียนที่มีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขัน
ระดับนานาชาติ
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางชวนชม นิ่มเจริญและคณะ/กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 4
1. หลักการและเหตุผล
ดวยเปนการสนองพระราชปณิธานของลนเกลารัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มจัดงานศิลปหัตถกรรม
นั กเรี ยน ตั้ งแต ป พ.ศ. 2545 เพื่ อแนะนํ าชั กจู งให เด็ กชายหญิ งในสมั ยนั้ น ไดเอาใจใส ฝ กหั ด
ศิลปหัตถกรรม ซึ่งเปนทางเลี้ยงอาชีพตางๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเปนเสมียน
หรือเขารับราชการใหนอยลง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีนโยบายจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภูมิภาคและระดับชาติเปนประจําทุกป เพื่อใหนักเรียนและโรงเรียน
ได ใช เป นเวที สํ าหรั บแสดงออกซึ่ งความสามารถตามศั กยภาพ การมี สุ นทรี ยภาพและกิ จกรรม
สรางสรรค ตลอดจนสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดใชความรูความสามารถของตนเอง
ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดงาน
เพื่อสนองพระราชปณิธานของลนเกลารัชกาลที่ 6 และเพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ดังกล าวให บรรลุตามวั ตถุ ประสงค จึ งได มี การสงเสริมการจั ดแข งขั นทักษะทางวิ ชาการในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจําปการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยแบ ง
ออกเปน 5 กลุมเขตพื้นที่ (ตามโซนการแขงขันของแตละเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา) ไดแก
จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 3 กลุม และจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 2 กลุม เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขาแขงขัน
ในระดับภาคเหนือตอไป กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของลนเกลารัชกาลที่ 6 ที่มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมให
นักเรียนเอาใจใส ฝกหัดศิลปหัตถกรรม ที่จะเปนพื้นฐานการประกอบอาชีพในอนาคต
2. เพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาทางดา นวิชาการ ดานเทคโนโลยี วิช าชีพ ดนตรี
นาฏศิลปไทย ศิลปะ รูคุณคาในตัวเองเกิดความภูมิใจในความเปนไทย รักและหวงแหนมรดก
ทางวัฒนธรรมไทย
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3. เพื่ อ ให นั ก เรี ย นได แ สดงออกตามความสามารถและความถนั ด ของตนเอง
อย า งสร า งสรรค เกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู นํ า มาต อ ยอดการเรี ย นการสอนและพั ฒ นา
นวัตกรรมสรางสรรคสูชุมชน สังคมและประเทศชาติตอไป
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตามโซนการแขงขัน
ของแตละเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 5 กลุม คือ สพม.พิษณุโลก จํานวน 3 กลุม
และ สพม.อุตรดิตถ จํา นวน 2 กลุม จัดการแขง ขันทักษะทางวิช าการในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 70 ประจําปการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เชิงคุณภาพ
นัก เรีย นในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 39 มีเวที
แสดงออกและแลกเปลี่ยนเรียนรูฯ ไดรับการปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรม มีจิตสํานึกความเปนไทย
มีความรักและภูมิใจในความเปนไทย
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหว า งเดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2563 ถึ ง เดื อ นธั น วาคม 2563 ณ สนามแข ง ขั น
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจําปการศึกษา 2563 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ) รายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.จัดประชุมเตรียมความพรอมในการจัดแขงขันทักษะทางวิชาการใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจําปการศึกษา 2563 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
2. ดําเนินการจัดแขงขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 70 ประจําปการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. ดําเนินงานประสานงานรวมกับกลุมตางๆ ทั้งในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานจัดประกวดและแขงขันทักษะ
ทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจําปการศึกษา
2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
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ระยะเวลา
ส.ค. – ก.ย. 63
ส.ค. – ก.ย. 63
ส.ค. – ก.ย. 63
ก.ย. 63

5. งบประมาณ
งบดํ าเนิ นงาน ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 39 โดยเปนงบประมาณที่รอจัดสรรเพิ่มเติม จํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาท
ถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้
หมวดรายจาย
งบประมาณ
ทีใ่ ช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1. จัดประชุมเตรียมความพรอมในการจัด (3,000)
3,000
แขงขันทักษะทางวิชาการฯ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม+คาอาหาร
กลางวัน จํ านวน 15 คนๆ ละ 100 บาท
2 วัน
2. สพม.39 รวมกับกลุมโรงเรียนในสังกัด (190,000)
5 โซนการแขงขันของเขตพื้นที่การศึกษา
ดําเนิน การจัดแขงขันทักษะทางวิชาการ
ในงานศิลปหั ตถกรรมนักเรียนครั้ งที่ 70
ประจําปการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
- สพม.พิษณุโลก กลุม 1-3 กลุมละ 40,000
120,000
บาท
- สพม.อุตรดิตถ กลุม 1
40,000
- สพม.อุตรดิตถ กลุม 2
30,000
3. ดําเนินงานประสานงานของคณะทํางาน (7,000)
7,000
ร วมกั บกลุ มต างๆ ทั้ งในระดั บเขตพื้ นที่
การศึ ก ษา (ค า เบี้ ย เลี้ ย ง, ค า พาหนะ,
คาที่พัก)
4. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน
จัดประกวดและแขงขันทักษะทางวิชาการ
งานศิ ลปหั ตถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ งที่ 70
ประจําปการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
รวมเงินทั้งสิ้น
200,000
200,000
รายละเอียดการใชงบประมาณ
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6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพ มีความคิดริเริ่ม
สร างสรรค ในการบู รณาการอยางหลากหลาย มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรูและไดรับการพัฒนา
เกิ ดการพั ฒนานวั ตกรรมสร างสรรค สู ชุ มชน สั งคมและประเทศชาติ อั นเป นผลสื บเนื่ องจาก
การเตรียมตัวและเข ารวมกิจกรรมศิลปหั ตถกรรมนักเรียนทั้งในระดับโรงเรี ยน ระดับเขตพื้ นที่
การศึกษา
2. นั กเรี ยนได รั บการพั ฒนาทั กษะทางด านวิ ชาการ ด านเทคโนโลยี วิ ชาชี พ ดนตรี
นาฏศิ ลป ไทย ศิ ลปะ เห็ นคุ ณค า เกิ ดความภู มิ ใจในความเป นไทย รั กและหวงแหนในมรดก
ทางวัฒนธรรมของไทยและเปนการเปดเวทีใหเด็กไดแสดงออกตามความรูความสามารถของตน
อยางอิสระ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและเปนการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
3. ได เครื อข ายความร วมมื อจากผู ปกครอง ชุ ม ชน และหน วยงานต างๆ และทํ าให
สาธารณชนไดรับรูภาคภูมิใจในความสําเร็จ เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น
7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
รอยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ที่สงนักเรียนเขารวมการแขงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจําปการศึกษา 2563
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เชิงคุณภาพ
ระดับรางวัล ที่นักเรียนและโรงเรียนที่เขารวมการแขงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจําปการศึกษา 2563
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับรางวัลในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
แบบตอบรับการเขารวม
กิจกรรม

ผลสรุปการประกวด
ศิลปหัตถกรรม

8. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
การสรรหาคณะกรรมการตัดสินในบางกิจกรรมการแขงขัน อาจหาไมได หรือถาไดก็
ตองใชคาใชจายเปนจํานวนมากเกินกวาวงเงินงบประมาณที่แตละกลุมไดรับการจัดสรร
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
พยายามสรรหาคณะกรรมการตัดสิน ที่เปนบุคลากรอยูเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39 หรือในเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง เพื่อลดคาใชจายในการดําเนินงาน
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นโยบายที่ 3
ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย
ประกอบดวย
1. โครงการการจั ด สอบ Pre O-NET ชั้ น มั ธ ยมศึก ษาป ที่ 3 ป ก ารศึ ก ษา 2562
(หนา 142)
2. ยกระดั บ คุ ณ ภาพผู เรี ยนเพื่ อการทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน
(O-NET) โดยใช กระบวนการนิ เทศแบบมี ส วนร วม และการประยุ กต ใช โมเดล
โครงสรางความสามารถทางการเรียนรู ปการศึกษา 2563 (หนา 147)
3. โครงการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูทักษะอาชีพและการมีงานทํา
(หนา 156)
4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) (หนา 161)
5. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ
ที่สอง เพื่อการสื่อสารสูสากล (หนา 165)
6. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (หนา 169)
7. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยกระบวนการสรางชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) (หนา 178)
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โครงการ
นโยบาย สพฐ.
ตัวชี้วัด สพฐ.

การจัดสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562
ขอที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
ที่ 2 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจาก
ปการศึกษาที่ผานมา
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ/กลุม นายอิทธิพงษ ตั้งสกุลเรืองไล/กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 - 2
1. หลักการและเหตุผล
แผนการศึก ษาแห งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได กํา หนดวิสั ย ทั ศน ให คนไทยทุก คน
ไดรับ การศึก ษา และเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํา รงชีวิตอยา งเปนสุข สอดคลอ งกั บ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน ทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู ขอ 3.2
คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิ ช าชี พ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ได ต ามศัก ยภาพ และสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริม ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กําหนดตัวชี้วัด ความสําเร็จ ขอ 2 รอยละ
ของผูเ รียนที่ มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึก ษาระดับ ชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET) มากกว า
รอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานเขตพื้นที่
การศึกษา
ปการศึกษา 2562 สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้น ฐานไดดําเนินการเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
มีขอ มูลพื้ น ฐานของนั กเรีย นรายบุค คลและรายโรงเรียนเพื่อใชในการพัฒ นาคุณภาพผูเรีย น
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และยกระดับผลการประเมินในระดับชาติ (O-NET) โดยไดสราง
และพัฒนาขอสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อใชประเมินความพรอมของนักเรียน
ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ดวยขอสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใน 4 กลุม
สาระการเรียนรู คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ซึ่ง แตละกลุมสาระการเรียนรูจ ะวัดในตัวชี้วัดที่สําคัญและเปนตัวชี้วัดเดีย วกันที่ใชในการวัด
โดยขอสอบ O-NET ซึ่งขอสอบ Pre O-NET จะเนนการคิดขั้นสูง (คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห
คิดแกปญหาและคิดสรางสรรค) และรูปแบบของขอสอบที่หลากหลาย เพื่อใหเขตพื้นที่การศึกษา
ไดมีขอมูลสําหรับนําไปกํากับติดตามโรงเรียนในสังกัด เรงแกไขปรับปรุงผลการสอบโรงเรียน
ที่ผลสั มฤทธิ์ต่ํา ก อนจะดํา เนินการสอบ O-NET จริง เพื่อ ใหโ รงเรีย นเกิ ดความตระหนัก และ
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เห็นความสําคัญของการสอบมากขึ้น โรงเรียนมีขอมูลจุดดอยและขอบกพรองนําไปใชวางแผน
พัฒ นาต อไป ครูผู สอนไดเ ห็น ขอ สอบที่เ นนวัดสมรรถนะการคิดขั้ น ขั้น สู งที่ค ลา ยกับ ขอ สอบ
O-NET มากยิ่งขึ้น สามารถพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลไดตรงหลักสูตรมากขึ้น ครูไดทราบ
จุดดอยขอบกพรองนัก เรียนรายบุคคล สามารถนําไปใชปรับปรุง และกระตุนใหนักเรียนเห็น
ความสําคัญของการสอบมากขึ้น นักเรียนคุนเคยกับรูปแบบขอสอบที่ถามใหนักเรียนคิดวิเคราะห
และไดรับประสบการณในการทําขอสอบและระบายคําตอบที่หลากหลาย
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษามั ธ ยมศึก ษา เขต 39 จึ ง จั ด ทํา โครงการนี้ ขึ้ น เพื่ อ ให
โรงเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดมากขึ้น อีกทั้งโรงเรียนไดมีขอมูลผูเรียนรายบุคคล จุดเดน จุดที่ตอง
พัฒนาเพื่อแกไขขอบกพรองและนําไปใชวางแผนพัฒนาตอไป ครูผูสอนเขาใจขอสอบ O-NET
มากยิ่งขึ้น สามารถวัดและประเมินผลไดตรงหลักสูตรมากขึ้น สวนครูที่ไดทราบผลการพัฒนา
ผูเรียนเปนรายบุคคลสามารถนําไปใชปรับปรุงพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ พรอมทั้งกระตุน
ใหผูเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการสอบ คุนเคยกับ รูปแบบของขอสอบ
ที่ห ลากหลายซึ่งเปนวัดการคิดวิเคราะหและการคิดขั้นสูง และสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 จะไดมีขอมูลสําหรับนําไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน
กอนจะดําเนินการสอบ O-NET จริง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเนนของ
หนวยงานตนสังกัดตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเตรียมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของการสอบมากขึ้ น และให คุน เคยกั บ รู ป แบบข อ สอบที่ ห ลากหลายของการสอบ O-NET
ปการศึกษา 2562
2. เพื่อ ประเมิน ความพร อมของนัก เรีย นชั้ นมั ธ ยมศึก ษาปที่ 3 ในการสอบ O-NET
ปการศึกษา 2562
3. เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ครูผูสอน และนักเรียน มีขอมูล
สารสนเทศจากการสอบ Pre O-NET สําหรับนําไปปรับปรุงแกไขจุดออนดอยที่พบทั้งระดับโรงเรียน
หองเรียน และรายบุคคล กอนการสอบ O-NET ปการศึกษา 2562
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนทุกคนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษามั ธ ยมศึก ษา เขต 39 ได รั บ การเตรี ยมความพร อมและคุนเคยกั บ รูป แบบข อสอบที่
หลากหลาย
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2. ครูผูสอน 4 กลุมสาระการเรียนรูห ลักมีความเขาใจขอสอบ Pre O-NET สามารถ
วัดผลไดตรงหลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
3. ครูผูส อน 4 กลุมสาระการเรีย นรูหลัก สามารถนํา ผลการสอบ Pre O-NET ไปใช
ปรับปรุงพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนทุกคนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 39 เกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญ ของการสอบ O-NET
ปการศึกษา 2562
2. ครูผูสอนมีการวิเคราะหผลการสอบของนักเรียน นําไปปรับปรุงพัฒนาและแกไข
จุดออนดอยที่พบรายบุคคลกอนการสอบ O-NET ปการศึกษา 2562
3. สํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 39 และโรงเรียนในสังกัดมีขอมูล
สารสนเทศจากการสอบ Pre O-NET สําหรั บ นําไปปรับ ปรุ งแกไขจุ ดออนดอ ยที่พ บทั้งระดั บ
โรงเรียน หองเรียน และรายบุคคล ตลอดจนนําไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางเดือนพฤศจิ กายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ณ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 และโรงเรียนในสังกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินการ

ระยะเวลา

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมการดําเนินการจัดสอบ Pre O-NET
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 ของเขตพื้นที่การศึกษา
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมการดําเนินการจัดสอบ Pre O-NET
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด
กิจกรรมที่ 3 การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสอบ Pre O-NET
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562
- จํานวน 127 คน - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 90 บาท
- คาอาหารวาง 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
- คาเอกสารประกอบการประชุม 128 เลมๆ ละ 60 บาท
กิจกรรมที่ 4 การติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-NET
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562
กิจกรรมที่ 5 การรวบรวม วิเคราะห และสรุปผลการทดสอบ Pre
O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562

พ.ย. 62

แผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนา 144

พ.ย. 62
ธ.ค. 62

ธ.ค. 62
ธ.ค. 62 – ม.ค. 63

5. งบประมาณ
งบดําเนินงาน ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานัก งานเขตพื้นที่การศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถวน) โดยขอถัวจายทุกรายการ
รายละเอียดคาใชจายดังนี้
หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่1 การเตรียมการดําเนินการ
จัดสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ปการศึกษา 2562 ของเขตพื้นที่
การศึกษา
กิจกรรมที่2 การเตรียมการดําเนินการ
จัดสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3ปการศึกษา 2562 ของโรงเรียน
ในสังกัด
กิจกรรมที่ 3 การประชุมชี้แจงแนว
33,000
20,320
7,680
5,000
ทางการจัดสอบ Pre O-NET ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562
- จํานวน 127 คน - คาอาหารกลางวัน
1 มื้อๆ ละ 90 บาท
- คาอาหารวาง 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
- คาเอกสารประกอบการประชุม
128 เลมๆ ละ 60 บาท
กิจกรรมที่ 4 การติดตามและ
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-NET
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา
2562
กิจกรรมที่ 5 การรวบรวม วิเคราะห
และสรุปผลการทดสอบ Pre O-NET
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562
รวมเงินทั้งสิ้น
33,000
20,320
7,680
5,000
รายละเอียดการใชงบประมาณ
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6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการสอบ
มากขึ้น รวมถึงมีความคุนเคยกับรูปแบบขอสอบที่หลากหลายของการสอบ O-NET ปการศึกษา
2562
2. นัก เรีย นชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ไดรับ การเตรียมความพรอ มในการสอบ O-NET
ปการศึกษา 2562
3. สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษา ครู ผู ส อน และนั ก เรี ย น มี ข อ มู ล
สารสนเทศจากการสอบ Pre O-NET เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขจุดออนดอยที่พบทั้งระดับโรงเรียน
หองเรียน และรายบุคคล กอนการสอบ O-NET ปการศึกษา 2562
7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จโครงการ
ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ

เชิงปริมาณ
1. นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ทุ ก คนได รั บ
การประเมินจากเครื่องมือที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
2. ครูผูส อน 4 กลุมสาระการเรียนรูห ลัก มีเครื่องมือ
วัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวา
รอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา

1. ทดสอบ Pre O-NET
2. ตรวจสอบการดําเนินงานตาม
แนวทางการจัดสอบ Pre O-NET
3. เปรียบเทียบผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
โรงเรียนและนักเรียน ปการศึกษา
ที่ผานมากับปปจจุบัน
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โครงการ

ยกระดับคุณภาพผูเรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) โดยใชกระบวนการนิเทศแบบมีสวนรวม และการประยุกตใช
โมเดลโครงสรางความสามารถทางการเรียนรู ปการศึกษา 2563
นโยบาย สพฐ. ที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอที่ 2 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจาก
ปการศึกษาที่ผานมา
ลักษณะโครงการ ใหม
ผูรับผิดชอบ/กลุม นายอิทธิพงษ ตั้งสกุลเรืองไล/กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 2 - 4
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 มีจุดมุงหมายเพื่อ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีป ระสิทธิภ าพและประสบความสําเร็จ
ทางการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธ ยมศึกษาปที่ 6 ผานการจัดกิจกรรมการ
เรีย นการสอนดว ยวิธีการที่ห ลากหลาย เมื่อพิจ ารณาผลการจั ดกลุมคุณภาพสถานศึกษาจาก
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปการศึกษา 2562 ของสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พบวา สถานศึกษาสวนใหญมีคุณภาพ
อยูในระดับ พอใชและระดับ ปรับ ปรุง เมื่อเปรีย บเทียบกับ คะแนนเฉลี่ยระดับ ประเทศ พบวา
คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ สถานศึก ษาสว นใหญ ยัง ต่ํ า กว า คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ประเทศ นอกจากนี้
เมื่อพิจารณาคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้น ฐาน (O-NET) ของผูเรีย น
รายบุคคล พบวา ผูเรียนสวนใหญยังมีคะแนนนอยกวารอยละ 50 ทุกกลุมสาระการเรียนรู ดังนั้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนจึงยังไมเปนที่นาพึงพอใจของผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
เพื่ อ เป น การยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและผลการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับ ชาติ ขั้นพื้ นฐาน (O-NET) ของนัก เรี ย นชั้ นมัธ ยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ในปการศึกษา 2563 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงสงเสริม สนับสนุน
ใหสถานศึกษาในสังกัดรวมกันวางแผนการดําเนินงานของสถานศึกษา เพื่อสรางความตระหนัก
ใหครูผูส อนแตล ะกลุมสาระการเรียนรูหลักไดรว มมือกันพัฒ นาระบบการวัดและประเมินผล
การเรียนรู พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู และนําแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งสรางเสริมขวัญกําลังใจในการยกระดับคุณภาพผูเรียน
ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย โดยกําหนดเกณฑ/ตัวชี้วัดสําคัญในการยกระดับคุณภาพ
ผูเรียน คือ สถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ดังนี้ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
แผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนา 147

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 4 กลุมสาระการเรียนรูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
และ 5 กลุมสาระการเรียนรูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยจําแนกตามขนาดสถานศึกษา สถานศึกษา
ที่ไมมีผลการเรียน 0 ร มส. หรือ มผ. สถานศึกษาที่มีผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา และผูเรียนที่ไดคะแนนเต็ม
100 คะแนน ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สามารถยกระดับคุณภาพผูเรียน
ไดสําเร็จและผูเรียนที่มีคะแนนเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ตลอดจนเปนแบบอยางในการพัฒนาระบบ
การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนและการยกระดับคุณภาพผูเรียนของสถานศึกษา
อื่นๆ ในสังกัด และยังเปนการสงเสริมสนับสนุนการเตรียมความพรอมสถานศึกษารองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก และเตรียมความพรอมผูเรียนในการประเมิน PISA2021 อันเปนการประเมินผล
ทีส่ ะทอนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563
2. เพื่อ พัฒ นาเครื่ องมื อวั ดและประเมิน ผลการเรี ย นรูดา นทั กษะการคิด ขั้น สูง ตาม
แนวทางการประเมิน PISA และการประยุกตใชโมเดลโครงสรางความสามารถทางการเรียนรู
3. เพื่ อ ส ง เสริม และพั ฒ นาระบบการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ต ามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. เพื่อเชิดชูเกียรติและสรางขวัญกําลังใจแกผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และผูเรียน
ของสถานศึกษาที่ มีความสํา เร็จในการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ตามเกณฑที่กําหนด
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และผูเรียนของสถานศึกษา 57 แหง เขารวมโครงการ
2. ครูผูส อนพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน ผลการเรีย นรูดา นทักษะการคิดขั้น สูง
ตามแนวทางการประเมิน PISA และการประยุกตใชโมเดลโครงสรางความสามารถทางการเรียนรู
3. สถานศึ ก ษาทุ ก แห ง ดํ า เนิ น การตามแนวทางการยกระดั บ คุ ณ ภาพผู เ รี ย นเพื่ อ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยใชกระบวนการนิเทศแบบมีสวนรวม
และการประยุกตใชโมเดลโครงสรางความสามารถทางการเรียนรู
4. สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามั ธยมศึ กษา เขต 39 และสถานศึกษามีคลั งขอสอบ
ด านทั กษะการคิดขั้ นสูง ตามแนวทางการประเมิ น PISA และการประยุ กต ใชโ มเดลโครงสร าง
ความสามารถทางการเรียนรู
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เชิงคุณภาพ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 39 สามารถดําเนินการและบรรลุ
ผลสําเร็จตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เกี่ยวของของหนวยงานทุกระดับ
2. ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและผูเรียนของสถานศึกษาที่มีความสําเร็จในการทดสอบ
ทางการศึ กษาระดั บชาติ ขั้ นพื้ นฐาน (O-NET) ได รั บการยกยองเชิ ดชูเกี ยรติ และมี ขวั ญกํ าลั งใจ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
3. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีการเตรียม
ความพรอมของผูเรียนรองรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา
2563
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ณ สถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา

1. ชี้แจงทําความเขาใจแนวทางการยกระดับคุณภาพผูเรียนเพื่อการทดสอบ
พ.ค. 63
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยใชกระบวนการนิเทศแบบ
มีสวนรวมและการประยุกตใชโมเดลโครงสรางความสามารถทางการเรียนรู
2. คัดเลือกและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและนักเรียนที่ประสบ
พ.ค. 63
ความสําเร็จในการทดสอบ O-NET ปการศึกษา 2562
3. สรางเครือขายออนไลนกลุมผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และ
มิ.ย. - ก.ค. 63
ศึกษานิเทศกในการสงเสริมสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล การยกระดับคุณภาพผูเรียน
เพื่อการทดสอบ O-NET
4. นิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแนวทางยกระดับคุณภาพผูเรียน มิ.ย. – ก.ค. 63
เพื่อการทดสอบ O-NET ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39
5. การดําเนินงานสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล ก.พ.– ส.ค. 63
การเรียนรูของหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ
ก.ย. 63
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5. งบประมาณ
งบดํ า เนิ นงาน ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 39 ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุก
รายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้
รายละเอียดการใชงบประมาณ
1. กิจกรรม ชี้แจงทําความเขาใจ
แนวทางการยกระดับคุณภาพผูเรียนเพื่อ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยใชกระบวนการ
นิเทศแบบมีสวนรวมและการประยุกต
ใชโมเดลโครงสรางความสามารถ
ทางการเรียนรู
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการตามแนวทางการยกระดับ
คุณภาพผูเรียนฯ ประกอบดวย
ผอ.สพม.39 รอง ผอ.สพม.39
ผอ.กลุมงาน ศึกษานิเทศก ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูวิชาการ ครูวัดและ
ประเมินผล และครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูหลักทุกระดับชั้น จําแนก
ตามเครือขายสหวิทยาเขต
1.2 ประชุมชี้แจงแนวทาง
การยกระดับคุณภาพผูเรียนฯ แก
ผูเกี่ยวของ ในวาระการประชุม
ผูบริหารสถานศึกษา
1.3 แจงหนังสือ คําสั่ง และแนวทาง
การยกระดับคุณภาพผูเรียนฯ ให
สถานศึกษาในสังกัดนําไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
-

แผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนา 150

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
2. กิจกรรม คัดเลือกและยกยองเชิดชู
20,000
20,000
เกียรติสถานศึกษาและนักเรียนที่
ประสบความสําเร็จในการทดสอบ
O-NET ปการศึกษา 2562
2.1 วิเคราะหขอมูลผลการทดสอบ
O-NET ของนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6
ปการศึกษา 2562
2.2 คัดเลือกสถานศึกษาและผูเรียน
ที่มีผลการทดสอบ O-NET ตามเกณฑ
ที่กําหนด
2.3 จัดพิธีมอบโลเชิดชูเกียรติและ
เกียรติบัตรพรอมกรอบใหสถานศึกษา
และผูเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET
ตามเกณฑที่กําหนดในการประชุม
ผูบริหารสถานศึกษา
- คาโลเชิดชูเกียรติ
- คาเกียรติบัตรพรอมกรอบ
3. กิจกรรม การพัฒนาเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการเรียนรูตาม
แนวทาง PISA และประยุกตใชโมเดล
โครงสรางความสามารถทางการเรียนรู
3.1 แจงโรงเรียนใหครูแกนนํา 5
กลุม สาระการเรียนรู ครูวิชาการ และ
ครูวัดและประเมินผลที่เคยเขารับ
การอบรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูจาก สพม.39
ไดนําองคความรูและทักษะการสราง
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู
ตามแนวทาง PISA และประยุกตใช
โมเดลโครงสรางความสามารถทาง
รายละเอียดการใชงบประมาณ
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รายละเอียดการใชงบประมาณ
การเรียนรูไปใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและยกระดับคุณภาพผูเรียน
และออกขอสอบอยางนอยคนละ 20 ขอ
ในกลุมสาระการเรียนรูและระดับชั้น
ที่สอนเพื่อพัฒนาระบบคลังขอสอบ
ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.2 แจงหนังสือใหครูวิชาการและ
ครูวัดและประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพของขอสอบและเก็บรวบรวม
ขอสอบของครูผูสอนทุกคนสงให
สพม.39 ภายในระยะเวลาที่กําหนด
3.3 กลุมงานวัดและประเมินผล
นําขอสอบเขาระบบคลังขอสอบใน
ปงบประมาณถัดไป
4. กิจกรรม สรางเครือขายออนไลน
กลุม ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน
และศึกษานิเทศกในการสงเสริม
สนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผล การยกระดับคุณภาพ
ผูเรียนเพื่อการทดสอบ O-NET
4.1 สรางเครือขายออนไลนดวย
Application LINE กลุมผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูสอน และ
ศึกษานิเทศก ใชชื่อวา “ยกระดับ
คุณภาพผูเรียนเพื่อ O-NET สพม.39”
4.2 ประชาสัมพันธ แจงขาวสาร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ โดยมุงประโยชนใน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพื่อ
การทดสอบ O-NET เปนหลัก

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

-

-
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-

-

รายละเอียดการใชงบประมาณ
5. กิจกรรม นิเทศ กํากับ ติดตาม
การดําเนินงานตามแนวทางยกระดับ
คุณภาพผูเรียนเพื่อการทดสอบ
O-NET ของ สพม.39
5.1 แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาโดยบูรณาการกับ
โครงการนิเทศระบบฯ
5.2 นิเทศ กํากับ ติดตามการยกระดับ
คุณภาพผูเรียนเพื่อการทดสอบ O-NET
ของสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6
ปการศึกษา 2561 ต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ (สถานศึกษาที่อยูใน
กลุมสีดําและกลุมสีแดง) อยางตอเนื่อง
3-5 ครั้ง/ภาคเรียน
6. กิจกรรม การดําเนินงานสงเสริม
สนับสนุนและพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูของหนวยงาน
ตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยใชงบประมาณของหนวยงานตน
สังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
ศูนย PISA ของ สพฐ.
7. กิจกรรม สรุปและรายงานผล
การดําเนินโครงการ
7.1 เก็บรวบรวมขอมูลผล
การทดสอบ O-NET และความพึงพอใจ
ในการดําเนินการยกระดับคุณภาพ
ผูเรียน เพื่อการทดสอบ O-NET

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนา 153

รายละเอียดการใชงบประมาณ
7.2 ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห
ขอมูลและสรุปผลการดําเนินโครงการ
7.3 เขียนรายงานผลการดําเนิน
โครงการ
7.4 เผยแพรรายงานผลการดําเนิน
โครงการใหแกผูที่เกี่ยวของ
รวมเงินทั้งสิ้น

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

20,000

-

20,000

-

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนและผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติขั้ นพื้ นฐาน
(O-NET) ของผูเรียนสูงขึ้น
2. สํ านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 39 มี ข อมู ล ผลการวิ เคราะห ผ ล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สําหรับบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด
นําไปใชในการกําหนดกลยุทธและแนวทางการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตาม
นโยบาย จุดเนน และเปาหมายที่กําหนดไว
3. สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 39 และสถานศึก ษาในสั ง กั ด มี
คลังขอสอบดานทักษะการคิดขั้นสูงตามแนวทางการประเมิน PISA และการประยุกตใชโมเดล
โครงสรางความสามารถทางการเรียนรู
7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. รอยละ (80) ของผูเรียนมีความตระหนักและ
เห็นความสําคัญของการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (O-NET)
2. จํานวนสถานศึกษาที่มีผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มขึ้น
จากปการศึกษาที่ผานมา

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
1. การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปการศึกษา 2562 – 2563
2. การเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปการศึกษา 2562 กับ
ปการศึกษา 2563
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ตัวชี้วัด
วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
3. รอยละ (80) ของครูผูสอนมีความรูความเขาใจ
3. การประเมินตามมาตรฐานและ
และสามารถสรางเครื่องมือวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดของหนวยงานที่เกี่ยวของ
การเรียนรูดานทักษะการคิดขั้นสูงตามแนวทาง
4. การประเมินความพึงพอใจของ
การประเมิน PISA และการประยุกตใชโมเดล
ผูเกี่ยวของที่มีตอการดําเนินโครงการ
โครงสรางความสามารถทางการเรียนรู
เชิงคุณภาพ
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ สพม.39 สูงกวา
ระดับประเทศ
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ สพม.39 สูงกวา
ปการศึกษาที่ผานมา
3. นักเรียนที่ไดคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน
มีจํานวนเพิ่มขึ้น
8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
การดํ า เนิ น การวิ เ คราะห ข อ มู ล โดยผู ป ฏิ บั ติ ง านอาจมี ค วามคลาดเคลื่ อ นจาก
การเตรี ย มข อ มู ล และการคํ า นวณด ว ยเครื่ อ งคํ า นวณทั่ ว ไป ซึ่ ง อาจส ง ผลต อ การสรุ ป ผล
การวิเคราะหขอมูลที่ไมถูกตองและไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ผู ปฏิ บั ติ งานควรมี การวิ เคราะห ข อมู ลโดยใช โปรแกรมคอมพิ วเตอร MS Excel และ
ดาวนโหลดฐานขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามระบบรายงาน
อัตโนมัติ สทศ. (RPS) ทางเว็บไซตของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห งชาติ (องคการมหาชน)
http://escore.niets.or.th/rps/Login.aspx
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โครงการ
นโยบาย สพฐ.
ตัวชี้วัด สพฐ.

จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูทักษะอาชีพและการมีงานทํา
ที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ขอที่ 4 รอยละผูเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและ
การมีงานทํา ตามความถนัด และความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพ
ที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทาง
การเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
ผูร ับผิดชอบ/กลุม นายสมเจตน พันธพรมและคณะศึกษานิเทศก/กลุมนิเทศฯ
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 - 4
1. หลักการและเหตุผล
พระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ดานการศึกษาตองมุงสราง
พื้นฐานใหแกผูเรียนในดานการมีงานทํา มีอาชีพ สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
ยุทธศาสตรดานการพัฒ นาและเสริมสรางศัก ยภาพคน การยกระดับ คุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดเปนยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนา
กําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ มุงพัฒนากําลังคนใหมี
คุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะตรงความตองการของตลาดแรงงานภายในประเทศ เรียนจบแลวตองมีงานทํารองรับ
การเปนศูนยพัฒนาอาเซียน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษและโครงการลงทุนขนาดใหญของ
รัฐ บาลใหมีความเพีย งพอและตรงความตองการของสถานประกอบการ มีขีดความสามารถ
แขงขันไดในระดับสากล และไดกําหนดกรอบวิธีการที่ตองจัดทําฐานขอมูลความตองการแรงงาน
รวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยที่สถานศึกษาจะตองมีฐานขอมูลการผลิตและพัฒนา
ผูเ รีย นใหเ ชื่ อมโยงกั บ ความตอ งการจํา เปน ในพื้น ที่ ของจั ง หวั ดและอํ า เภอ และตรงทิศ ทาง
การพัฒนาประเทศ ซึ่งจะตองใหภาคประชาชนในสังคม อันไดแกสถานประกอบการและกลุมอาชีพ
อิสระเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีการบูรณาการการเรียนรูคูไปกับการทํางานและรวมกับ
สถานประกอบการหรื อกลุ มอาชี พอิ สระ โดยที่ สํ านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ไดกําหนดกรอบการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทํา ตามแนวทางการจัด
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดําเนินการโดยสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39 ดังนี้
1. พัฒนาขอมูลสารสนเทศความตองการสาขาวิชาชีพ ลักษณะอาชีพ รวมถึงแหลงเรียนรู
ปราชญภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัด โดยการสนับสนับสนุนของคณะกรรมการตามคําสั่งจังหวัด
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2. ศูนยแนะแนวจังหวัดจัดเสนทางอาชีพนักเรียนรายบุคคล สรางความเขาใจครูแนะแนว
ในการดําเนินการคัดกรองนักเรียนเขาสูแผนการเรียนหรือจัดรายวิชาเพิ่มเติมรองรับเสนทางการเรียน
สูอาชีพ ประสานหนวยงานที่มีเครื่องมือวัดและประเมินบุคลิกภาพ ความถนัด แปลผลการประมวลผล
นําเข าแฟมสะสมผลงาน(Portfolio) นั กเรียนรายบุคคล และพัฒนาการใช แฟ มสะสมผลงานให
นักเรียนนําผลงานเชิงนวัตกรรม
3. พัฒนาครูปรับกระบวนการเรียนรูจัดทําหนวยบูรณาการ ฐานสมรรถนะความรู ที่วัดผล
ความถนัดทางสาขาวิชา พัฒนาแผนการเรียนโครงงาน/การศึกษาคนควาอิสระ โรงเรียนปรับหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อการมีงานทํา
4. จัดเวทีนําเสนอผลงานการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทํา
เพื่อใหการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําตามแนวทาง
การจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงจัดทํา
โครงการ การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อสนองนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค ดังนี้
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูทักษะอาชีพและการมีงานทํา
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
2. เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําโดยการนําเสนอผลงานการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทํา
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก
จํานวน 39 โรงเรียน และจังหวัดอุตรดิตถจํานวน 18 โรงเรียน ไดรับการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนสูทักษะอาชีพและการมีงานทําตามบริบทของตนเอง
2. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก
จํานวน 39 โรงเรียน และจังหวัดอุตรดิตถจํานวน 18 โรงเรียน มีการจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทํา
เชิงคุณภาพ
นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จั งหวัดพิษณุโลก
จํานวน 39 โรงเรียน และจังหวัดอุตรดิตถจํานวน 18 โรงเรียนมีทักษะอาชีพในการทํางานหลังจาก
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ณ สถานที่ราชการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา

1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน โดยวิเคราะหบริบทของแตละโรงเรียน ธ.ค. 62 – ม.ค. 63
จากโครงสรางหลักสูตร และแนวทาง จุดเนนในการจัดการศึกษาตาม
บริบทของโรงเรียน
2. จัดเตรียมขอมูลผลการวิเคราะหบริบท เพื่อจัดทําเปนแนวทางใน
ก.พ. – มี.ค. 63
การพัฒนาศักยภาพของผูเรียนสูทักษะอาชีพและการมีงานทํา
3. พัฒนา ID Plan และ Portfolio ของนักเรียนรายบุคคล เพื่อพัฒนา
เม.ย. – พ.ค. 63
ศักยภาพผูเรียนสูทักษะอาชีพ การมีงานทํา และการศึกษาตอ
4. พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนสูทักษะอาชีพและ
มิ.ย. – ก.ค. 63
การมีงานทํา
5. จัดทําเสนอผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ก.ย. 63
ขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนสูอาชีพและการมีงานทํา
5. งบประมาณ
งบดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39 จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียด
คาใชจายดังนี้
หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาแนวทางการจัดทํา ID 10,000
3,000
7,000
Plan และและหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียนสูทักษะและหลักสูตร
การมีงานทําดวยระบบ Track ของ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เพื่อความ
หลากหลายในความตองการของผูเรียน
รายละเอียดการใชงบประมาณ
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รายละเอียดการใชงบประมาณ
- รองฝายวิชาการ/ครูผูรับผิดชอบงาน
หลักสูตร และศึกษานิเทศก รวมจํานวน
70 คน
กิจกรรมที่ 2 เสนอผลการดําเนินการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนสูอาชีพ
และการมีงานทํา
- นําเสนองานในระดับสหวิทยาเขต
- คัดเลือกผลงานระดับสหวิทยาเขต
สูระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รวมเงินทั้งสิ้น

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

10,000

9,000

1,000

-

20,000

12,000

8,000

-

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนไดรับการพัฒนาแนวทางการรูจักตนเอง สงผลใหมี ID Plan และ Portfolio
สําหรับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
2. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรที่มีความหลากหลายสอดคลองกับความตองการและ
ศักยภาพของนักเรียน
7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. รอยละของนักเรียนที่มี ID Plan และ Portfolio
เพื่อการศึกษาตอ และการมีงานทํา
2. รอยละของโรงเรียนที่มีหลักสูตรการเรียน
การสอนที่สอดคลองตอความตองการดานอาชีพ
ของนักเรียน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีแนวทางในการเขาศึกษาตอในระดับ
ที่สูงขึ้น หรือมีงานทําตรงตามศักยภาพและ
ความตองการของนักเรียน

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
1. แบบสํารวจการดําเนินการ
จัดทํา ID Plan และ Portfolio ของ
นักเรียน
2. แบบสํารวจการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอน
สํารวจความตองการการศึกษาตอ
และการมีงานทําของนักเรียนดวย
แบบสํารวจฯ
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8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
ความตองการในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานอาชีพและ
การศึกษาตอของแตละโรงเรียนอาจจะมีความแตกตางกัน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สรางความตระหนักในการพัฒนาหลักสูตรตามบริบทของตนเองเพื่อใหพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนไดอยางครอบคลุม
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โครงการ
นโยบาย สพฐ.
ตัวชี้วัด สพฐ.

การพัฒนาการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ขอที่ 4 รอยละผูเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและ
การมีงานทํา ตามความถนัด และความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพ
ที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางรัญญาภัทร อัยรา/กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 – 4
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาไทย โดยไดมี การสนับสนุนแนวทางในการจั ดการศึกษา
ที่ บู รณาการทางด านวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี วิ ศวกรรมศาสตร และคณิ ตศาสตร (Science
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) หรื อ ที่ เ รี ย กว า
สะเต็มศึกษา เพื่อยกระดับใหการศึกษาไทยใหกาวหนาทันสมัยตามสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญที่มีสวนชวยให
เศรษฐกิจและสังคมเจริญกาวหนา
ทั้งนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ไดตระหนักถึงเหตุผลที่กลาวมาแลว
ขางตน และเห็นความสําคัญใหมีการสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดในการขับเคลื่อนการจัด
การเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อเตรียมบุคลากรทางดานวิทยาศาสตร เพื่อเปน
ต นแบบในการเรี ยนการสอน โดยการใช ระบบสะเต็ มศึ กษา (STEM Education) เป นกลยุ ทธ ใน
การพั ฒนา ซึ่งเปนการปรับหลักสูตรและเปลี่ยนวิธีการสอน โดยมีการผสมผสานในแตละวิ ชากั น
อยางลงตัว เพื่อใหผูเรียนนําความรูทุกแขนงมาใชในการแกปญหา การคนควา และพัฒนาสิ่งตางๆ ใน
สถานการณโลกปจจุบัน และเพื่อกอใหเกิดบูรณาการและพัฒนาความรูที่สามารถนําไปสูนวัตกรรมใหมๆ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่ อส งเสริ ม และเผยแพร ผ ลงานของครู คั ดเลื อกครู ดี เด น สะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM
Education) เพื่อเปนตนแบบในการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education)
2. เพื่อถายทอดความรูใหกับโรงเรียนศูนยฝกอบรมและใหคําปรึกษา STEM Education
ประจําจังหวัด ดําเนินการเผยแพรไปยังครูในโรงเรียนพื้นที่กลุมเปาหมายที่รับผิดชอบตามประกาศ สพฐ.
3. เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่มีศักยภาพ
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3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. คัดเลือกครูดีเดนสะเต็มศึกษา (STEM Education) 3 สาขา คือวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี สาขาละ 3 รางวัล
2. จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูใหกับครูในโรงเรียนพื้นที่กลุมเปาหมายที่รับผิดชอบ
ตามประกาศ สพฐ. โดยโรงเรียนศูนยฝกอบรมและใหคําปรึกษา STEM Education ประจําจังหวัด
3. การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในชั้นเรียนของกลุมเปาหมาย
เปนไปอยางมีศกั ยภาพ
เชิงคุณภาพ
1. ครูผูสอนมีกระบวนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) เปนตนแบบที่ดี
และเผยแพรได
2. โรงเรียนศูนยฝกอบรมและใหคําปรึกษา STEM Education ประจําจังหวัด ดําเนินการ
ถายทอดความรูใหกับครูในโรงเรียนพื้นที่กลุมเปาหมายที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และคอมพิวเตอรในโรงเรียนกลุมเปาหมายสามารถนํา
ความรูไปสูการปฏิบัตจิ ริงได
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ชวงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. การวางแผนเตรียมการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
2. การดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
3. การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ
4. การสรุปและรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
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ระยะเวลา
ต.ค.62
พ.ย. 62 – ส.ค. 63
พ.ย. 62 – ส.ค. 63
ก.ย. 63

5. งบประมาณ
งบดําเนินงาน ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึกษา เขต 39 จํา นวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) และรอจัดสรรงบประมาณ
เพิ่ ม เติ ม อี ก 5,000 บาท รวมทั้ ง สิ้ น 25,000 บาท โดยขอถั ว จ า ยงบประมาณทุ ก รายการ
รายละเอียดคาใชจายมีดังนี้
รายละเอียดการใชงบประมาณ

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
8,400

กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกครูดีเดนสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education)
- คาอาหารวาง-กลางวัน ผูเขาประชุม
จํานวน 10 คน x 170 บาท
- คาตอบแทนกรรมการคัดเลือกครู
ดีเดน จํานวน 10 คน x 500 บาท
- คาโลรางวัล
- คาเกียรติบัตร
กิจกรรมที่ 2 การเสริมสรางความรูให
11,600
กับครูในโรงเรียนพื้นที่กลุมเปาหมาย
ที่รับผิดชอบตามประกาศ สพฐ. และ
โรงเรียนศูนยฝกอบรมและใหคาํ ปรึกษา
STEM Education ประจําจังหวัด
(พิษณุโลกและอุตรดิตถ จังหวัดละ 1 จุด)
กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผล
(5,000)
การดําเนินการและจัดทําเลมรายงานสรุป
รวมเงินทั้งสิ้น
25,000

1,700
5,000

3,000

8,000

1,200
500
600

-

(4,000)

(1,000)

8,000

13,700

3,300

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูตามแนวทางของสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่มี
ประสิทธิภาพเปนตนแบบที่ดแี ละสามารถเผยแพรได
2. โรงเรียนศูนยฝกอบรม STEM Education ประจําจังหวัดสามารถใหคําแนะนําถายทอด
ความรูใหกับครูในโรงเรียนพื้นที่กลุมเปาหมายที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
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7. การติดตามและประเมินผลความสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
1. ครู ผ า นการคั ด เลื อ กครู ดี เ ด น สะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM
Education) 3 สาขา คื อวิ ทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และ
เทคโนโลยี สาขาละ 3 รางวัล
2. ถ ายทอดความรูให กั บโรงเรี ยนศู นย ฝกอบรมและให
คําปรึกษา STEM Education ประจําจังหวัด เพื่อดําเนินการ
เผยแพรไปยังครูในโรงเรียนพื้นที่กลุมเปาหมายที่รับผิดชอบ
ตามประกาศ สพฐ.

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
- แบบสอบถาม
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ
- แบบนิเทศ ติดตาม

8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
การดําเนินงานตามชวงระยะเวลาที่กําหนด อาจมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากสาเหตุของ
การมีภ ารกิจเรงดวนจากหนว ยงานตนสังกัด ทํา ใหการดําเนินงานไมเปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
เตรีย มวางแผนบูรณาการในการดําเนินงานรว มกับโครงการอื่นๆ ที่สอดคลองและ
สัมพันธกัน
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โครงการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศ
ที่สอง เพื่อการสื่อสารสูสากล
นโยบาย สพฐ.
ที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอที่ 4 รอยละผูเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัด และ
ความต องการของตนเอง มี ทั กษะอาชี พที่ สอดคล องกั บความต องการของ
ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได
ลักษณะโครงการ ใหม
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางสาววีรยา โพยมรัตน และนางสาวณภัทร จุลพงษ/กลุมนิเทศฯ
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 - 4
1.หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลไดพยายามสรางความเขมแข็งใหกับประเทศไทยดวยการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของทรัพยากรมนุษยในทุกดานโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรูเพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรูพัฒนาตนเองได
เต็มศักยภาพตามนโยบายดานการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให
ผูเรียนมีความรูความสามารถ การสื่อสารภาษาอังกฤษในการเปนประชากรโลก กระทรวงศึกษาธิการ
จึงมีนโยบายยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและภาษา ตางประเทศที่สอง เปนเครื่องมือศึกษาคนควา
องคความรูที่เปนสากล และกาวทันโลก เพื่อใชในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิต
จากนโยบายดั งกล าว สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึกษา เขต 39 จึ งไดจั ดทํ า
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศที่สอง เพื่อการ
สื่อสารสูสากลขึ้น โดยมุงหวังที่จะพัฒนาใหครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศที่สอง ที่เนนการสื่อสารใหกับผูเรียนเพื่อนําไปปรับ
ใชและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศที่สอง
ของครูผูสอน
2. เพื่ อหาแนวทางปฏิ บั ติ ที่ เป นเลิ ศในการจั ดการเรี ย นการสอนภาษาอั งกฤษและ
ภาษาตางประเทศที่สอง
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3. เพื่อพัฒนาเครือขายสงเสริมการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
และรวมกันหารือแนวทาง ปญหา อุปสรรค วิธีแกปญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
และภาษาตางประเทศที่สอง ให สอดคล องกับ ยุทธศาสตรการเรียนการสอนภาษาอั งกฤษและ
ภาษาตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครูผูสอนภาษาอังกฤษ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ทุกคน
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39 ทุกคน
เชิงคุณภาพ
1. ครูผูสอนภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศที่สอง โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดรับความรูดานเทคนิค วิธีการ และการแกไขปญหาในการจัดการ
เรียนการสอน จากการพัฒนาและการนิเทศติดตามฯ
2. ผูเรียนมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศที่สอง เปน
เครื่องมือศึกษาคนควาองคความรูที่เปนสากล และกาวทันโลก เพื่อใชในการประกอบอาชีพและ
ดํารงชีวิต
3. กลุมสาระการเรียนรู ภาษาต างประเทศ ได รับการส งเสริมสนั บสนุน ในการพัฒนา
เครือขายการใชภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศที่สอง
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ณ สถานที่ราชการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา

1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศที่สอง เพื่อการสื่อสารตามแนวทางของ Boot Camp
จํานวน 57 โรงเรียน
2. การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศที่สอง

ม.ค. – มี.ค. 63
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5. งบประมาณ
งบดํา เนิน งาน ประจําป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํา นัก งานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39จํานวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) และรอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
จํานวน 25,000 บาท โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้
รายละเอียดการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศที่สอง เพื่อการ
สื่อสารตามแนวทางของ Boot Camp
จํานวน 57 โรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 การประกวดผลการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษและภาษา
ตางประเทศที่สอง
รวมทั้งสิ้น

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
40,000
35,000
5,000

(25,000)

-

(25,000)

-

65,000

-

65,000

5,000

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ
ที่สอง เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรูความสามารถและทักษะในการใชภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศที่สอง เพื่อเปนเครื่องมือศึกษาคนควาองคความรูที่เปนสากล และกาวทันโลก
เพื่อใชในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได
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7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. รอยละ 100 ของครูผูสอนภาษาอังกฤษ ไดรับ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตาม
แนวทางของ Boot Camp จํานวน 57 โรงเรียน
2. รอยละ 80 ของครูผูสอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศไดรับการพัฒนาความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศที่สอง
เชิงคุณภาพ
1. ครูผูสอนภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ
ที่สอง โรงเรียนสังกัด สพม.39 ไดรับความรูดานเทคนิค
วิธีการ และการแกไขปญหาในการจัดการเรียนการสอน
จากการพัฒนาและการนิเทศติดตามฯ
2. ผูเรียนมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
และภาษาตางประเทศที่สอง เปนเครื่องมือศึกษาคนควา
องคความรูที่เปนสากล และกาวทันโลก เพื่อใช
ในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิต

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
แบบนิเทศ ติดตามฯ
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบรายงานฯ

แบบนิเทศ ติดตามฯ
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบรายงานฯ
แบบนิเทศ ติดตามฯ
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบรายงานฯ

8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
การดํา เนินงานตามชวงระยะเวลาที่กําหนด อาจมีการปรับ เปลี่ย นเนื่องจากสาเหตุ
ของการมีภารกิจเรงดวนจากหนวยงานตนสังกัด ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามระยะเวลา
ที่กําหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
เตรีย มวางแผนบูรณาการในการดําเนินงานรว มกับโครงการอื่นๆ ที่สอดคลองและ
สัมพันธกัน
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โครงการ
นโยบาย สพฐ.
ตัวชี้วัด สพฐ.

พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
ข อ ที่ 7 ครู มี ก ารเปลี่ ย นบทบาทจาก “ครู ผู ส อน” เป น “Coach” ผู ใ ห
คําปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู
ลักษณะโครงการ ใหม
ผูรับผิดชอบ/กลุม นายสุรศักดิ์ กรไพร และนางสุภรีย หอมสะอาด/กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 2 - 4
1. หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรบุคคล นับวาเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาองคกรทุกประเภท เพราะคนเปน
ปจจัยสําคัญที่สุด ถาองคกรใดมีบุคลากรที่มีคุณภาพ หมายถึง เปนคนดี เปนคนเกงมีศักยภาพสูง
มีเจตคติที่ดีตอการทํางานสามารถประสานและทํางานรวมกับบุคคลอื่นไดอยางมีความสุข ทุมเท
เสียสละในการทํางาน อยางไรก็ดี ทุกคนยอมตองการความกาวหนาในการทํางาน ในตําแหนงและ
หนาที่ที่รับผิดชอบโดยกําหนดเสนทางการพัฒนาอาชีพที่ชัดเจน การพัฒนาบุคคลในองคกรก็เชนกัน
จําเปนตองไดรับการ “เพาะบม” ดานความรู ความสามารถและประสบการณการทํางาน เพื่อให
เกิ ด ความเชี่ ยวชาญทางวิ ชาชี พ มากขึ้ น ดั ง นั้ น บุ ค ลากรทุ กคนจึ ง ต องเรี ย นรู การพั ฒนาตน
ใหมีความทันสมัยในการทํางานอยูเสมอ ในขณะเดียวกัน องคกรก็จะตองสนับสนุนและใหโอกาส
กับทุกคนไดรับการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหเด็กไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับ
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตองตระหนักถึงความสําคัญในอาชีพและหนาที่
ของตน โดยครู ต องมี จิ ตวิ ญญาณของความเป นครู มี ความรู ความสามารถอย างแท จ ริ ง และ
เป นตนแบบด านคุณธรรมและจริ ยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่ อง เพื่ อประโยชน
ในการพัฒนาผูเรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน”
เปน “Coach” หรือ ผูอํานวยการการเรียนรูทําหนาที่กระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรู
และวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน และ
มี บทบาทเป นนั กวิ จั ยพั ฒนากระบวนการเรี ยนรูเพื่ อผลสั มฤทธิ์ ของผู เรียน สํ านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงมีนโยบายที่จะสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหเปนมืออาชีพตามนโยบายและกลยุทธของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และ
ตรงตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมและ
ยกระดับคุณภาพพั ฒนาข าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาทุ กประเภทฯ นี้ ขึ้ น เพื่ อให มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพมีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจําเปนในการจัดการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ
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2. วัตถุประสงค
1. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมาย และมีทักษะ
ความสามารถที่สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุนทางดานความคิด
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู
เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได และไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะ
อาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกาย
และจิตใจ
2. ครู เปลี่ ยนบทบาทจาก “ครู ผูสอน” เปน “Coach” ผูให คําปรึ กษาขอเสนอแนะ
การเรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และ
เปนแบบอยางดานคุณธรรมและจริยธรรม
3. บุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดรับ
การพัฒนาใหมีความรูและทักษะนําไปสูการปฏิบัติอยางมืออาชีพ
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
เชิงคุณภาพ
1. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพ ไดรับการพัฒนา
ตามจุดมุงหมาย และมีทักษะความสามารถที่สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
2. ผู บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษาสามารถพั ฒนาหลั กสู ตรสถานศึ กษา
การจัดการเรียนรู และการวัดประเมินผลอยางมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพ
ของผูเรียนแตละบุคคล
3. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือผูอํานวยการการเรียนรู
มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
4. บุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีความรู
และทักษะนําไปสูก ารปฏิบัติอยางมืออาชีพ
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ณ สถานที่ราชการ
และเอกชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา

1. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ธ.ค. 62
2. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ
ธ.ค. 62
3. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ธ.ค. 62 – ส.ค. 63
4. การประชุมวางแผนการดําเนินงานและจัดทําหลักสูตรโครงการ
ธ.ค. 62 – ส.ค. 63
เสริมสรางศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. ประสานงาน เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ ม.ค. – ก.ย. 63
รวมกับสถานศึกษาในสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. ดําเนินกิจกรรมโดยมีบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เปน
กลุมเปาหมายเขารวมโครงการฯ
กิจกรรมที่ 1 - 2
เม.ย. - ก.ย. 63
กิจกรรมที่ 3
ม.ค. - มิ.ย. 63
กิจกรรมที่ 4 - 7
ม.ค. - ก.ย. 63
5. งบประมาณ
งบดําเนินงาน ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 39 ซึ่งรอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จํานวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถวน)
โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้
หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิ จ กรรมที่ 1 จั ด อบรมสั ม มนาและ 134,000
ศึ ก ษาดู ง านแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ท าง
วิชาการ ผูบริห ารสถานศึกษา จํา นวน
40 คน จํานวน 3 วัน
- ค าอาหารวา งฯ 50 บาท/คน/มื้อ
12,000
(รวม 6 มื้อ)
- คาอาหาร 600/วัน/คน (รวม 6 มื้อ)
72,000
- คาจางเหมารถ จํานวน 3 วัน
50,000
รายละเอียดการใชงบประมาณ
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หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิ จกรรมที่ 2 การพั ฒนาและยกระดั บ 71,500
คุณภาพของรองผูอํานวยการสถานศึกษา
*จัดประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิ การ
จํานวน 30 คน จํานวน 2 วัน
- คาอาหารวางฯ จํานวน 2 วัน 4 มื้อๆ
6,000
ละ 50 บาท
- ค าอาหารกลางวั น 2 มื้อๆ ละ 250
15,000
บาท จํานวน 30 คน
- คาอาหารเย็น 1 มื้อๆ ละ 250 บาท
7,500
จํานวน 30 คน
- คาตอบแทนวิทยากร
12,600
- คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก
25,400
- คาวัสดุ
5,000
กิ จกรรมที่ 3 การพั ฒนาและยกระดับ 122,900
คุณภาพของครูผูชวย
*จั ดอบรมสั ม มนาเพื่ อให ค รู ผู ช ว ย
ตระหนั กถึ งความสํ าคั ญในอาชี พและ
หนาที่ของตน โดยพัฒนาใหเปนครู เปน
ครูยุคใหม ปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน”
เปน “Coach” หรือ “ผูอํานวยการการ
เรียนรู” จํานวน 80 คน จํานวน 4 วัน
- คาอาหารวางฯ จํานวน 4 วัน 8 มื้อๆ
22,400
ละ 35 บาท
- ค าอาหารกลางวั น 4 มื้ อๆละ 100
32,000
บาท/คน
- คาอาหารเย็น 3 มื้อๆละ 100 บาท/คน
24,000
- คาตอบแทนวิทยากร
20,000
- คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก
10,000
- คาวัสดุ
14,530
รายละเอียดการใชงบประมาณ
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หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิ จกรรมที่ 4 การอบรมสั มมนาและ 127,870
ศึกษาดูงานของบุคลากรในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ครั้ ง ที่ 1 จั ด ประชุ ม คณะทํ า งานเพื่ อ
วางแผนเตรียมการและดําเนินการ
- คาอาหารวางฯ จํานวน 2 มื้อ 1 วัน
770
จํานวน 11 คน มื้อละ 35 บาท
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อๆ
1,100
ละ 100 บาท จํานวน 11 คน
ครั้งที่ 2 จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
โดยการจัดใหผูปฏิบัติงานในสํานักงานได
มีโอกาสไปเยี่ยมชมหนวยงานหรือวิธีการ
ปฏิ บั ติงานของหน วยงานอื่ นๆ ที่มี การ
บริหารจัดการแนวใหมหรือเทคนิควิธีการ
ทํ า งานที่ ทั น สมั ย เพื่ อ ให ผู ไ ด รั บ การ
พัฒนาเกิดความรูความเขาใจในเทคนิค
และวิ ธี การทํ างานของหน ว ยงานที่ ไป
เยี่ ยมชมดู งาน และเป นการเพิ่ ม
ประสบการณโดยตรง ทั้งยังไดมีโอกาส
แลกเปลี่ ยนและสอบถามความรูตาง ๆ
อันอาจนํามาใชปรับปรุงการทํางานและ
เกิดประโยชนในหนวยงาน จํานวน 45
คน จํานวน 2 วัน
- คาอาหาร 600 บาท/วัน/คน
54,000
- คาที่พัก 600 บาท/วัน/คน
27,000
- คาเหมารถ
45,000
กิ จกรรมที่ 5 พั ฒนาผู บ ริ หาร ครู และ 6,800
บุ คลากรทางการศึ กษา ศึ ก ษานิ เ ทศก
สร า งความเข า ใจการพั ฒ นาครู ฯ ด วย
ระบบ TEPE Online
รายละเอียดการใชงบประมาณ
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รายละเอียดการใชงบประมาณ

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

1. ประชาสัมพันธโครงการฯใหขาราชการ
ในสังกัดทราบ
2. ประชุมคณะกรรมการ จํานวน 20 คน
- คาอาหาร จํานวน 20 คนๆ ละ 100
บาท จํานวน 2 มื้อ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน
20 คนๆละ 35 บาท จํานวน 4 มื้อ
กิจกรรมที่ 6 การยกระดับคุณภาพของ
125,000
บุคลากร กลุมตางๆ ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
*เพื่ อส งเสริมสนับ สนุนให บุ คลากรของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39 ไดรับการพัฒนาใหมีความรูและ
ทักษะนํ าไปสู การปฏิ บั ติอยางมืออาชี พ
จํานวน 50 คนๆ ละ 2,500 บาท เพื่อเปน
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
กิ จ กรรมที่ 7 การประชุ มสรรหาและ 11,900
คั ด เลื อ กข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล 7 รางวัล
1. ประชาสัมพันธใหขาราชการในสังกัด
ทราบ
2. ประชุมคณะกรรมการ จํานวน 10 คน
- คาอาหาร จํานวน 10 คน คนละ 100
บาท จํานวน 1 มื้อ จํานวน 7 ครั้ง
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 10
คนๆละ 35 บาท 2 มื้อ จํานวน 7 ครั้ง
กิ จกรรมที่ 8 ส งเสริ มให ครู เข ารั บการ
พัฒนาตามความตองการของตนเอง กับ
หน ว ยพั ฒ นาที่ ไ ด รั บ การรั บ รองจาก
สถาบันคุรุพัฒนา (งบ สพฐ.)
รวมเงินทั้งสิน้
600,000

4,000
2,800
125,000

7,000
4,900

12,600
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472,870 114,530

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
เชิงปริมาณ
ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพ มีความพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดี
2. บุคลากรมีความกาวหนาในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ
3. บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเนนของ
สพม.39 และ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
4. บุคลากรมีวิสัยทัศนและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
5. บุคลากรไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู สามารถนําไปพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน
มีการบูรณาการการทํางานรวมกัน
6. บุคลากรมีจิตสํานึกที่ดี สามารถนําหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใชในการดําเนินชีวิต
7. บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน เขาใจถึงวัฒนธรรมองคกร
7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง
ประจํา พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดรับ
การเขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่ทุกประเภทใหมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพมีศกั ยภาพในการปฏิบัติงานครบตาม
ความจําเปนในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

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

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
เชิงคุณภาพ
วิธีการประเมินตัวชี้วัด
1. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับ - สังเกตจากการเขารวมทํากิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพ มีความพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ได ในแตละวัน
อยางมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดี - ประเมินหลังจากที่กลับมาจาก
2. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
การเขารับการอบรมพัฒนาแลววา
ความกาวหนาในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง นํามาใชในสถานศึกษา ใชกับ
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
นักเรียน หรือในชีวิตประจําวัน
3. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
หรือไม
มีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
เครื่องมือ
นโยบายและจุดเนนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา - การสังเกต การสัมภาษณ
มัธยมศึกษา เขต 39 และสํานักงานคณะกรรมการ
- การเขารวมกิจกรรม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
- แบบรายงานผลรายบุคคล
4. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
- แบบประเมินความพึงพอใจ
วิสัยทัศนและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น
5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู สามารถนําไปพัฒนาคุณภาพ
ในการปฏิบัติงาน มีการบูรณาการการทํางานรวมกัน
6. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีจิตสํานึกที่ดี สามารถนําหลักคุณธรรม จริยธรรม
มาใชในการดํารงชีวิต
7. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
ความสุขในการปฏิบัติงาน เขาใจถึงวัฒนธรรมองคกร
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8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
1. การเดินทางไปเขารับการประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในบางชวงเวลา การเดินทางอาจจะประสบปญหาเรื่องเสนทางการเดินทาง
ที่อยูในชวงของฤดูฝนที่อาจจะทําใหเกิดความลาชาในการเดินทาง ไมทันกับกําหนดการที่หนวยงาน
ที่จะไปศึกษาดูงานหรือรวมประชุมจัดเตรียมไว และตองระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุในขณะเดินทาง
เพราะบางครั้งรถยนตที่ จางเหมาบริการในการเดินทางอาจจะไม คุนเคยกั บเสนทางอาจเกิ ดปญหา
ไดทุกขณะ
2. ผูที่เขารับการประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา บางรายอาจจะประสบปญหาเรื่องการเจ็บปวยในระหวางประชุมอบรม
สัมมนาหรือศึกษาดูงาน ทําใหไมสามารถที่จะเขารวมการประชุมอบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงาน
ไดครบตามหลักสูตร
3. หนวยงานที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.39 จะไปศึกษาดูงานนั้น
บางสถานที่ หน ว ยงานอาจจะไม มี ความพร อมในการให บ ริ การ เนื่ องจากในขณะนั้ นอาจจะมี
คณะกรรมการของการประเมินในเรื่องอื่นเขามาในชวงนั้นพอดี จึงทําใหโรงเรียนหรือหนวยงานนั้น
ตองรับภาระในการตอนรับหรือใหการบริการในการศึกษาดูงานไดไมครบถวนตามที่ตองการหรือ
สิ่งที่เปนเปาหมายของการศึกษาจะไดไมครบจึงทําใหอาจมีการเปลี่ยนกําหนดการหรือโปรแกรม
การศึกษาดูงานใหม
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. การเดินทางไปเขารับการประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นั้นกอนที่จะกําหนดการเดินทางควรจะมีการสํารวจความตองการประชุม
อบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนเนื่องจากบางราย
อาจจะมีภารกิจที่สําคัญที่ไมสามารถเขารวมกิจกรรมนั้นได
2. การเดินทางไปเขารับการประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาควรจะมีตรวจสอบพาหนะเดินทางกอนวามีสภาพอยางไร บุคคลที่ขับรถยนต
ในการเดินทางแตละคนมีความพรอมหรือไมอยูในสภาพเชนไร ถาหากเห็นวาอาจจะเกิดปญหาได
ในระหวางเดินทางควรจะแจงกับบริษัทหรือหนวยงานนั้นกอนวาจะขอปรับเปลี่ยนรถยนต หรือ
คนขับใหมเพราะเห็นวาไมมีความพรอมในการเดินทาง
3. ควรจะมีการประสานกับหนวยงานที่จะไปประชุมอบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงานของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนมาในชวงนั้นมีการเปลี่ยนกําหนดการใดบางเพื่อที่ทาง
สพม.39 จะไดมีการปรับเปลี่ยนกําหนดการใหมเพื่อไมใหเกิดการผิดพลาดในการประชุม อบรม
สัมมนาหรือศึกษาดูงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและควรมีการจัดทําโปรแกรม
สํารองของการศึกษาดูงานไวดวยเผื่อกรณีมีเหตุการณที่ไมสามารถไปศึกษาดูงานในที่ที่กําหนดตั้งแต
แรกเริ่มไดจะไดมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมใหทันในชวงนั้น
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โครงการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยกระบวนการสรางชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
นโยบาย สพฐ. ที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอที่ 7 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูให
คําปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางมาราศรี มีโชค/กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 2 - 3
1. หลักการและเหตุผล
แนวคิดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพนับเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิรูปการจัดการ
เรี ย นรู โดยเฉพาะการปฏิ รู ป การศึ ก ษาสู ก ารเรี ย นรู ใ นศตวรรษที่ 21 ซึ่ ง ชุ ม ชนการเรีย นรู
ทางวิชาชีพจะเปนการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมทํา และรวมเรียนรูรวมกันของครู ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ
แบบกัลยาณมิตร ที่มีวิสัยทัศน คุณคา เปาหมาย และภารกิจรวมกันดําเนินการแบบทีมเรียนรู
โดยครู เป นผู นํ าร วมกั น และผู บริ หารเป นผู ดู แลสนั บ สนุ น เพื่ อรวมเรี ยนรู และพั ฒนาวิ ชาชี พ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสูคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนความสําเร็จหรือประสิทธิผลของผูเรียน
เปนสําคัญและความสุขของการทํางานรวมกันของสมาชิกในชุมชน
ดวยความสําคัญของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพที่มีผลการวิจัยยืนยันวาการดําเนินการ
ในรูปแบบชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งดานวิชาชีพ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงได
เสนอโครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยกระบวนการสรางชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อเปนแนวทางในการสรางวัฒนธรรม
การเรี ย นรู ปรั บเปลี่ ยนวิ ถี การทํ างาน ส งเสริ มการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรูแ บบกั ลยาณมิ ตร มุ ง สู
การพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อันจะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การเรียนรูอยางแทจริง และนําไปสูการพัฒนาวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาชีพตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาวิชาชีพและจัดกิจกรรม
การเรียนรู โดยใชกระบวนการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community
: PLC) เปนนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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2.เพื่อ เปด เวทีนํา เสนอนวัตกรรมหรือความสําเร็จจากชุมชนการเรีย นรูทางวิช าชีพ
(Professional Learning Community : PLC) สํ า หรั บ ผู บ ริ ห ารและครู ผู ส อน สํ า นั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
ผูบริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
จํานวน 57 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 39 มีการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนางานในวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
สงผลใหเกิดการพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง
3. บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีการใชชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพเปนวัฒนธรรมองคกรในการพัฒนาคุณภาพของงาน
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ณ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา

1. กิจกรรมเปดวง PLC ระดับสหวิทยาเขต
ม.ค. 63
- ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคโครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษาดวยกระบวนการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC)
- แบงกลุมผูบริหารระดับสหวิทยาเขตเพื่อเปดวง PLC และรวมกันวางแผน
ขับเคลื่อนการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
- วางแผน เตรียมความพรอม และประสานสถานศึกษา
2. กิจกรรมประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ
ก.พ. – เม.ย. 63
(Symposium) นําเสนอผลงานที่เปนเลิศ (Best Practice) ดานนวัตกรรม
หรือความสําเร็จของกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC)
- สรางเครือขายชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community : PLC) และนําไปขยายผลภายในสถานศึกษา
ของตนเอง
- นิเทศ ติดตาม เยี่ยมชั้นเรียน
- จัดการประกวดผลงานที่เปนเลิศ (Best Practice) ดานนวัตกรรมหรือ
ความสําเร็จของกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community : PLC)
3.สรุป /รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ค. 63
5. งบประมาณ
งบดําเนินงาน ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึกษา เขต 39 จํา นวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถว น) โดยขอถัว จา ยงบประมาณ
ทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้
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หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1. กิจกรรมเปดวง PLC ระดับสหวิทยาเขต
- ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคโครงการ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดวยกระบวนการสรางชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ(Professional Learning
Community : PLC)
- แบงกลุมผูบริหารระดับสหวิทยาเขต
เพื่อเปดวง PLC และรวมกันวางแผน
ขับเคลื่อนการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
- วางแผน เตรียมความพรอม และ
ประสานสถานศึกษา
2. กิจกรรมประชุมสัมมนาและ
20,000
20,000
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ
(Symposium) นําเสนอผลงานที่เปนเลิศ
(Best Practice) ดานนวัตกรรมหรือ
ความสําเร็จของกระบวนการชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community : PLC)
- สรางเครือขายชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC) และนําไปขยายผล
ภายในสถานศึกษาของตนเอง
- นิเทศ ติดตาม เยี่ยมชั้นเรียน
- จัดการประกวดผลงานที่เปนเลิศ (Best
Practice) ดานนวัตกรรมหรือความสําเร็จ
ของกระบวนการชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC)
- สรุป /รายงานผลการดําเนินงาน
รวมเงินทั้งสิ้น
20,000
20,000
รายละเอียดการใชงบประมาณ
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6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาวิช าชีพ
ของตนเองและพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน พัฒนา การเรียนรูและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการทํางานรวมกันดวยความสัมพัน ธ
แบบกัลยาณมิตร เกิดวัฒนธรรมแหงการเรียนรูเชิงบวก
7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ

เชิงปริมาณ
1. รอยละ 100 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบรายงานจํานวนผลงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
และนวัตกรรมดาน PLC
มีการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
ขาราชการครูและบุคลากร
2. รอยละ 80 ของผูบริหารและครูมีการพัฒนางานในวิชาชีพ
ทางการศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหเกิดการพัฒนาผูเรียนอยาง
แทจริง
3. รอยละ 80 ของบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีการใชชุมชน การเรียนรู
ทางวิชาชีพเปนวัฒนธรรมองคกรในการพัฒนาคุณภาพของงาน
เชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
แบบประเมินผลงานที่เปนเลิศ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีการสรางชุมชนการเรียนรู
(Best Practice) ดาน
ทางวิชาชีพ
นวัตกรรมหรือความสําเร็จ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนางานในวิชาชีพ
ของกระบวนการชุมชนการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหเกิดการพัฒนาผูเรียน
เรียนรูทางวิชาชีพ
อยางแทจริง
(Professional Learning
3. บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
Community : PLC)
เขต 39 มีการใชชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเปนวัฒนธรรม
องคกรในการพัฒนาคุณภาพของงาน
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8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
ในวันจัดกิจกรรมอาจมีกิจกรรมอื่นเขาแทรก ทําใหบุคลากรไมสามารถเขารวมกิจกรรม
ไดครบตามจํานวน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ประสานงานขอรายชื่อที่ชัดเจน ใหผูเขารวมประชุมยืนยันการเขารวมกิจกรรม
2. ประมาณการคาใชจายและดําเนินการในขั้นตอนที่จําเปนเปนอันดับแรก
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นโยบายที่ 4
ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา
ประกอบดวย
1. โครงการส งเสริมและพั ฒนาระบบการประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึ กษาให มี
ประสิทธิภาพ (หนา 186)
2. โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นรวม และขยายผลการดํ า เนิ น งาน
(หนา 195)
3. โครงการพั ฒ นาทั กษะการใชสื่ อและเทคโนโลยี ดิจิทั ล เพื่อ สง เสริม การเรีย นรู
สู ก ารเป น พลเมื อ งดิ จิ ทั ล (Technology Enhanced Learning for Digital
Citizenship)(หนา 198)
4. โครงการเพิ่มและกระจายโอกาสใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(หนา 203)
5. โครงการยกระดับคุณภาพการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน (หนา 207)
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โครงการ
นโยบาย สพฐ.

สงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอที่ 1 ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเปน
มาตรฐานเสมอกัน
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ/กลุม นายกฤษฎา พรหมอินทร/กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 - 4
1. หลักการและเหตุผล
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหง
จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อเปนกลไกในควบคุม ตรวจสอบ
ระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น ใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อมั่น
ใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล
ซึ่งไดกําหนดใหมีหนาที่ในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษาเพื่อใหการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการนํานโยบายดังกลาวลงสู
การปฏิ บั ติ อย า งเป น รู ป ธรรม สํ า นั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐานจึ งได ป ระกาศ
แนวปฏิบัติการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ขึ้น
เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนา สงเสริม กํากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ นอกจากจะกําหนดแนวทางใหสถานศึกษาดําเนินการแลว ยังได
กําหนดใหสํานักงานเขตพื้นการศึกษาดําเนินการติดตามผลการดําเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึ กษาของสถานศึกษาเพื่ อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา พรอมทั้งใหเขารวมสังเกตการณและใหความรวมมือกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) : สมศ. ในการใหขอมูลเพิ่มเติมในกระบวนการประเมิน
คุณภาพภายนอก ใหเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาว
ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ใหมีประสิทธิภาพสูเปาหมาย
ความสําเร็จอยางยั่งยืน ตามการประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องดังกลาว กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้นมา
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มศักยภาพของศึกษานิเทศกดานงานสงเสริมและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. เพื่อสังเคราะหผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งภายในและภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
3. เพื่อดําเนินการซักซอมการประเมินคุณภาพภายนอก (Mock Assessment) ใหกับ
สถานศึก ษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึก ษา เขต 39 ที่เขา รับ การประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ และเขารว มสังเกตการณพรอมใหขอ มูลเพิ่มเติมในกระบวนการของ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
4. เพื่ อ ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 39 ใหรับรางวัล IQA AWARD ประจําปการศึกษา 2562 และเขารวมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการภายใตงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา
2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
5. เพื่อดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ใหคําปรึกษา ชวยเหลือและแนะนําเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39
6. เพื่อสรุปและรายงานผลการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
การประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. ศึกษานิเทศกของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดรับการพัฒนา
สมรรถนะและเพิ่มศัก ยภาพดานงานสง เสริม และพัฒ นามาตรฐานการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีขอมูลการสังเคราะหคุณภาพ
การศึกษาและการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ การศึ กษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา เพื่อนําไปใชในการบริหารจัดการในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา
3. คณะศึกษานิเทศกของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดเขารวม
ซักซอมการประเมินคุณภาพภายนอก (Mock Assessment) ใหกับสถานศึกษาในสังกัดที่เขารับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และรวมใหขอมูลเพิ่มเติมแก สมศ.ตามกระบวนการของ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
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4. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ที่ผานเกณฑ
การคั ด กรองคุ ณ สมบั ติ ตามที่ สพฐ.กํ า หนด ได รั บ การคั ด เลื อ กเพื่ อ รั บ รางวั ล IQA AWARD
ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2562 และเข า ร ว มสั ม มนาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ท างวิ ช าการภายใต ง าน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
5. สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 39 ได รั บ
การนิ เ ทศ กํ า กับ ติด ตาม ใหคํ า ปรึ กษา ช ว ยเหลื อ และแนะนํา เกี่ ย วกั บ การประกัน คุ ณภาพ
การศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 จากคณะศึกษานิเทศก
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. สํานั ก งานเขตพื้น ที่การศึ กษามั ธ ยมศึก ษา เขต 39 มีขอมูล สารสนเทศเกี่ย วกั บ
ผลการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในสังกัด
เชิงคุณภาพ
สถานศึก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 39 มี ร ะบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ชวงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. การวางแผนเตรียมการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
2. การดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
3. การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ
4. การสรุปและรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ

ระยะเวลา
ต.ค. 62
พ.ย. 62 – ส.ค. 63
พ.ย. 62 – ส.ค. 63
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ก.ย. 63

5. งบประมาณ
งบดําเนินงาน ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) และงบประมาณจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 34,015 บาท (สามหมื่นสี่พันสิบหาบาทถว น)*
สพฐ.จัดสรรใหกับโรงเรียน โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายมีดังนี้
หมวดรายจาย
งบประมาณ
รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิ จกรรมที่ 1 การพั ฒนาสมรรถนะและ
เพิ่ มศักยภาพของศึ กษานิ เทศก ดานงาน
สงเสริมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาและ
การประกั นคุณภาพการศึกษา ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
- การเข า ประชุ มวิ ชาการระดั บชาติ
และนานาชาติ ป ระจํ า ป พ.ศ. 2562
“การประกั น คุ ณ ภาพเพื่ อยกระดั บ
การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21” วันที่ 30
พ.ย. 62 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา
ศู นย ราชการและคอนเวนชั่ นเซ็ นเตอร
แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ)
กิ จ ก ร ร ม ที่ 2 การ สั งเ ครา ะห ผ ล
การตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาในสังกัด
2.1 จัดประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผน
และดําเนินการสังเคราะหผลการตรวจสอบ
คุ ณภาพการศึ กษาและผลการประเมิ น
คุ ณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาระดั บ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทั้ ง ภายในและ
ภายนอก ของสถานศึกษาในสังกัด สพม.39
2.2 สรุปและรายงานผลการดําเนินการ
สั ง เคราะห ผ ลการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
การศึ กษาและผลการประเมิ นคุ ณภาพ
ตามมาตรฐานการศึ กษาระดับการศึกษา
ขั้ นพื้ นฐาน ทั้ งภายในและภายนอกของ
สถานศึกษาในสังกัด สพม.39
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หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 การประเมินคุณภาพภายนอก 40,000
รอบสี่ ของสถานศึกษาในสังกัด
3.1 ดํ า เนิ นการซั กซ อมการประเมิ น
15,000
คุ ณภาพภายนอก (Mock Assessment)
ใหกับสถานศึกษาในสังกัด สพม.39 ที่เขา
รั บการประเมิ นคุ ณภาพภายนอกรอบสี่
จํานวน 15 โรงเรียนๆ ละ 1 ครั้ง
3.2 เขารวมสังเกตการณพรอมใหขอมูล
25,000
เพิ่ มเติ มในกระบวนการของการประเมิ น
คุ ณ ภาพภายนอกรอบสี่ (วั น แรกและ
วั นสุ ดท าย) จํ า นวน 15 โรงเรี ยนๆ ละ
2 ครั้ง
รายละเอียดการใชงบประมาณ

โรงเรี ยนในสั งกั ดที่ รั บการประเมิ นคุ ณภาพ
ภายนอกรอบสี่ ประกอบดวย 1) ร.ร.อุ ตรดิตถ
(งปม. 4,896 บ.) 2) ร.ร.ลับแลพิทยาคม (งปม.
5,016 บ.) 3) ร.ร.พิชัย (งปม. 4,224 บ.) 4) ร.ร.
ฟากท าวิ ทยา (งปม. 6,624 บ.) 5) ร.ร.ดารา
พิทยาคม (งปม. 4,440 บ.) 6) ร.ร.พุทธชินราช
พิ ทยา (งปม. 240 บ.) 7) ร.ร.เฉลิ มขวั ญสตรี
(งปม. 264 บ.) 8) ร.ร.พิ ษ ณุ โ ลกพิ ทยาคม
(งปม. 0 บ.) 9) ร.ร.ดอนทองวิทยา (งปม. 216 บ.)
10) ร.ร.น้ํ า ริ น พิ ทยาคม (งปม. 1,745 บ.)
11) ร.ร.บ านกลางพิ ทยาคม (งปม. 1,752 บ.)
12) ร.ร.บางกระทุ มพิ ทยาคม (งปม. 768 บ.)
13) ร.ร.ไทรย อยพิ ทยาคม (งปม. 4,464 บ.)
14) ร.ร.วังโพรงพิ ทยาคม (งปม. 4,584 บ.) และ
15) ร.ร.บอโพธิ์วทิ ยา (งปม. 5,862 บ.)

กิจกรรมที่ 4 การคั ดเลือกสถานศึ กษาใน
สังกัดเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจําป
การศึกษา 2562
4.1 ดําเนิ นการคัดเลื อกสถานศึกษาใน
สังกัด สพม.39 เพื่อรับรางวัล IQA AWARD

-

-
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-

-

รายละเอียดการใชงบประมาณ

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

ประจํ าป การศึ กษา 2562 (สพฐ. 5,000
บาท)
4.2 สถานศึกษาในสังกัด สพม.39 ที่ไดรับ
รางวั ลระดั บ ยอดเยี่ ย ม เข าร วมสั มมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการภายใตงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69
ป ก ารศึ ก ษา 2562 ณ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย
(สพฐ. 29,015 บาท)
กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ ติดตามการดําเนิน (ใช งปม.
งานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บูรณาการ
ในสังกัด
การนิเทศ)
5.1 จั ดเตรียมร าง สื่ อ/เอกสาร/คูมื อ/
เครื่ องมื อการนิ เทศ กํ ากั บ ติ ดตาม ให
คําปรึกษาชวยเหลือและแนะนําเกี่ยวกับ
การประกั นคุ ณภาพการศึ กษาของ
สถานศึ ก ษา ในสั ง กั ด สพม.39 ตาม
กฎกระทรวงที่กําหนด
5.2 จั ดประชุ มคณะศึ กษานิเทศก เพื่ อ
วางแผนเตรี ย มการออกนิ เ ทศ กํ า กั บ
ติ ดตาม ให คํ า ปรึ กษา ช ว ยเหลื อ และ
แนะนําการวางระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ในสังกัด สพม.39
ตามกฏกระทรวงที่กําหนด
5.3 ดํ าเนิ นการนิ เทศ กํ ากั บ ติ ดตาม
ให คํ าปรึ กษาช วยเหลื อและแนะนํ าการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในสังกัด สพม.39 (บูรณาการ
รวมกับการนิเทศ)
สรุ ป และรายงานผลการดํ าเนิ นการ
สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ

-

-

-

-

-

-
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รายละเอียดการใชงบประมาณ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ในสั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 39
รวมเงินทั้งสิ้น

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

40,000

-

40,000

-

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการดําเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน ตามที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด
2. สถานศึกษาในสังกัดบางแหงสามารถเปนแบบอยางของการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึ ก ษาเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และได รั บ รางวั ล จาก สพฐ.
ตามกิจกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจําปการศึกษา 2562
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีขอมูลสารสนเทศดานการสงเสริม
และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเปน
ฐานขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตอไป
7. การติดตามและประเมินผลความสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ศึกษานิ เทศก ที่รับผิ ดชอบดานงานส งเสริ มและพั ฒนา
มาตรฐานการศึ กษาและการประกั นคุ ณภาพการศึกษาของ
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ได เ ข า ร ว มพั ฒ นาสมรรถนะและเพิ่ ม
ศั ก ยภาพด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ป ระจํ า ป พ.ศ.2562 “การประกั น คุ ณ ภาพเพื่ อ
ยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21” วันที่ 30 พฤศจิกายน
2562 ณ โรงแรมเซ็ นทรา บาย เซ็ น ทารา ศูนยราชการและ
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ)
2. เอกสารรายงานผลการสังเคราะหการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
- การสอบถาม-สัมภาษณ
(แบบสอบถาม-สัมภาษณ)
- การตรวจสอบขอมูลจาก
การเขารวมกิจกรรมการ
พัฒนา (แบบตรวจสอบการ
เขารวมกิจกรรมการพัฒนา)

- การตรวจสอบเอกสาร
รายงานการสังเคราะห
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ตัวชี้วัด
ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทั้ ง ภายในและภายนอกของ
สถานศึกษาในสังกัด สพม.39
3. รอยละสถานศึกษาในสังกัด สพม.39 ที่เขารับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ ไดรับการซักซอมการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (Mock Assessment) และได รั บการเข าร วม
สั ง เกตการณ พ ร อ มให ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ในกระบวนการของ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จาก สมศ.
4. รอยละสถานศึกษาในสังกัด สพม.39 ที่ไดรับการคัดเลือก
ให รั บ รางวั ล IQA AWARD ประจํ า ป ก ารศึ กษา 2562 และ
ได เ ข า ร ว มสั ม มนาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ท างวิ ช าการภายใต
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา
2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
5. รอยละของสถานศึกษาในสังกัด สพม.39 ที่ไดรับการนิเทศ
กํากั บ ติ ดตามให คํ าปรึ กษา ชวยเหลื อและแนะนําเกี่ ยวกั บ
การประกันคุณภาพการศึกษา
6. เอกสารรายงานผลการดํ าเนิ นการส งเสริมและพั ฒนา
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัด สพม.39 มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
ขอมูล (แบบตรวจสอบ
เอกสาร)
- การประเมินความพึงพอใจ
ของสถานศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม (แบบประเมิน
ความพึงพอใจ)
- การตรวจสอบขอมูลจาก
สถานศึกษาที่ไดรับรางวัล
และเขารวมสัมมนาฯ
(แบบตรวจสอบ)
- การตรวจสอบขอมูลจาก
สถานศึกษาที่ไดรับ
การนิเทศฯ (แบบตรวจสอบ)
- การตรวจสอบเอกสาร
(แบบตรวจสอบเอกสาร)

ระดับคุณภาพของประเด็น
การพิจารณาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัด สพม.39 ที่ผาน
เกณฑการประเมินระดับ
คุณภาพดีถึงดีเลิศ ไมต่ํากวา
รอยละ 80
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8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
การดํา เนินงานตามชวงระยะเวลาที่กําหนด อาจมีการปรับ เปลี่ย นเนื่องจากสาเหตุ
ของการมีภารกิจเรงดวนจากหนวยงานตนสังกัด ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามระยะเวลา
ทีก่ ําหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
เตรีย มวางแผนบูรณาการในการดําเนินงานรว มกับโครงการอื่นๆ ที่สอดคลองและ
สัมพันธกัน
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โครงการ
นโยบาย สพฐ.

พัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรวม และขยายผลการดําเนินงาน
ที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอที่ 1 ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษา ที่มีคุณภาพเปน
มาตรฐานเสมอกัน
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิยศ/กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 2 - 3
1. หลักการและเหตุผล
นโยบายสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายที่ 4
สร า งโอกาสในการเข าถึ ง บริ ก ารการศึ กษาที่ มี คุ ณภาพ มี มาตรฐาน และลดความเหลื่ อมล้ํ า
ทางการศึกษา มีแนวทางในการสรางโอกาสทางการศึกษา เพื่อใหประชากรในวัยเรียนทุกคน และ
ทุกกลุมเปาหมาย ซึ่งหมายรวมถึงกลุมผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ไดเขาถึงการบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน โดยสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียน
ที่มีความตองการจํ าเปนพิเศษ มี ขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ เชื่ อมโยงกั บ
หน วยงานที่ เกี่ ยวข องทุกระดั บ ของสํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 39 มี แผน
การดําเนินงานสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล
และตามสภาพและตามประเภทของความพิการใหสถานศึกษาในสังกัดมี ความพรอมทั้งระบบ
เพื่อสามารถจัดการศึกษาแบบเรียนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ
มีแผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติเชิงรุก เนนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การทํ างานแบบมี ส วนรว มที่ผูเรี ยนสามารถเข าสู บริ การช วงเชื่ อมตอ (Transitional Services)
หรือการสงตอ (Referral) เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกันและระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ รวมทั้ง
การดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล โดยการสงเสริมสนับสนุนใหทุกสถานศึกษา
ในสังกัดมีความพรอมทั้งระบบ เพื่อสามารถจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ทั้งยังจัดใหมีศึกษานิเทศก
ผูรับผิดชอบการจั ดการศึกษาพิเศษ ติดตาม ชวยเหลือ และสนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการ
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
เพื่อนิเทศ กํากับ ติดตาม การวัด ประเมินผล ถอดบทเรียนผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และวิจัยและพัฒนาโรงเรียนเรียนรวม
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3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนไดเขารวมการพัฒนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพจัดการ
เรียนรวม และขยายผลการดําเนินงาน ในปตอไป
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรวม ผูเรียนเรียนรวมไดรับการจัดทํา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และการประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(การเขารวมกิจกรรม)
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. การนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียนที่เขารวม
โครงการ จํานวน 57 โรงเรียน
3. การยกยองเชิดชูเกียรติ โรงเรียนในสังกัดที่ไดดาํ เนินการและมีผลการ
ดําเนินงานในเชิงประจักษ
4. การสรุปและรายงานผล

ม.ค. 63
ม.ค. – ก.พ. 63
เม.ย. 63
พ.ค. 63

5. งบประมาณ
งบดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 10,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถวน) และขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้
หมวดรายจาย
งบประมาณ
รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
1,700
1,700
โดยใชประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 10
คน (คาอาหารวางเครื่องดื่มและอาหาร
กลางวัน 1 วัน 10 คน x 170 บาท)
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ กํากับ ติดตาม
การดําเนินงานของโรงเรียนที่ไดรับ
คัดเลือก นิเทศออนไลน
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รายละเอียดการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 การยกยองเชิดชูเกียรติ
โรงเรียนในสังกัดที่ไดดําเนินการและ
มีผลการดําเนินงานในเชิงประจักษ
โลรางวัล จํานวน 5 อัน X 1000 บาท
เกียรติบัตร 40 ฉบับ X 35 บาท
กิจกรรมที่ 4 การสรุปและรายงานผล
เอกสารจํานวน 20 เลม
รวมเงินทั้งสิ้น

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
6,400
6,400

1,900

-

-

1,900

10,000

-

1,700

8,300

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
การปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการวิจัยและพัฒนา
โรงเรียนเรียนรวม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัด จํานวน 57 โรงเรียน
ไดรับการพัฒนาตามโครงการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
ใหผูเรียนเรียนรวมไดรับการจัดทําแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล และการประเมินตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล รอยละ 100

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
การเขารวมกิจกรรม แบบบันทึก
การนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ
การสังเกต แบบสังเกต
การรายงานผลการดําเนินงาน
แบบรายงาน

8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
ความรวมมือและความตระหนักถึงการจัดการเรียนรวมอยางมีคณ
ุ ภาพสําหรับผูเรียน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
การนิเทศ กํากับ ติดตาม
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โครงการ

พัฒนาทักษะการใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสงเสริมการเรียนรูสูการเปน
พลเมืองดิจิทัล (Technology Enhanced Learning for Digital
Citizenship)
นโยบาย สพฐ. ที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอที่ 6 สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปน
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลักษณะโครงการ ใหม
ผูรับผิดชอบ/กุลม นางสาววีรยา โพยมรัตน และนางสาวณภัทร จุลพงษ/กลุมนิเทศฯ
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 - 4
1. หลักการและเหตุผล
การรูดิจิทัลเปนทักษะของบุคคลในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการเขาถึงและการสื่อสาร
กันใชในการจัดการ วิเคราะหประเมินผลสารสนเทศ เพื่อนําไปสูการสรางความรูใหม และสื่อสาร
ไปยั งผูอื่ นได ซึ่งมี ความสําคัญเป นอยางมาก เนื่ องจากเทคโนโลยีดิจิ ทั ลเป นการเป ดโอกาสของ
การมีสวนรวมในการเรียนรูแบบใหมมีผลตอสังคมโดยรวมในการสรางโอกาสการเขาถึงขอมูลตางๆ
เกิ ดความคิ ดสร า งสรรค แ ละการสร า งนวั ต กรรมและความเป นพลเมื อ งดิ จิ ทั ล (Sommarat
Pibulmanee, 2017) ทักษะการรูดิจิทั ลเป นทั กษะที่เกี่ ยวของกับการรูสารสนเทศ (Information
Literacy) ที่ผูใชควรมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อคนหา ประเมิน สราง
และสื่อสารสารสนเทศดิจิทัล โดยใชทั้งทักษะพุทธิพิสัยและทักษะทางเทคนิค โดยเปนการใชงาน
อยางมีวิจารณญาณ และมีความตระหนักรูทางสังคม ดังนั้นทักษะการรูดิจิทัลจึงเปนทักษะที่สําคัญ
ในยุ คป จจุ บั นและทั กษะสํ าคั ญของการเรี ยนรู สํ าหรั บศตวรรษที่ 21 และเป นสมรรถนะหลั ก
ในการเรียนรูตลอดชีวิตของกลุมสหภาพยุโรป (แววตา เตชาทวีวรรณ, 2559) เนื่องจากการเรียน
ในปจจุบันไดถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบไปดวยการใชอุปกรณที่ทันสมัยอยางแลปท็อป แท็บเล็ต โทรศัพท
เคลื่อนที่ การสงขอมูลผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกสการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนผานสื่อสังคมออนไลน
สภาพแวดลอมในการเรียนรูที่เปลี่ยนไปทําใหความรูและทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ไมไดมีแคความรู
ในเนื้ อหาเท านั้ น แต ยั งต อ งรวมไปถึ งทั กษะด านข อมู ลและการสื่ อสาร ทั กษะในการคิ ดและ
การแกไขปญหา ทักษะการมีปฏิ สัมพันธ ระหว างบุ คคล และทักษะในการรู จักใชประโยชนจาก
เครื่องมือสมัยใหมอยางเชน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วรพจน วงศกิจรุงเรืองและอธิป
จิตตฤกษ, 2554)
นโยบายของรัฐ มุงเนนใหคนไทยพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพรอมประชากรวัยเรียน
ใหมีความรูเพื่อการกาวมั่นไปสูความเปนพลโลกในยุค Digital สามารถพัฒนานวัตกรรมแขงขันกับ
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ตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นควรมีการเตรียมความพรอมดานเทคโนโลยีทางการศึกษา
ใหกับบุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูมีหนาที่จัดการเรียนรูใหกับผูเรียน
เพื่อนําไปขยายความรู ความเขาใจ และพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีไปสูผูเรียน เพื่อใหเปนไปตาม
นโยบายของรัฐ และเปาหมายของนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ขอที่ 3 ครู เปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนยําทางวิชาการ และ
มีทักษะการจัดการ เรียนรูที่หลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม
และทักษะในการใชเทคโนโลยี
จากวิสัยทัศนและเปาหมายดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาทักษะการใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสงเสริมการเรียนรูสูการเปน
พลเมืองดิจิทัล (Technology Enhanced Learning for Digital Citizenship) ขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจ และทักษะความสามารถดานการใชสื่อและเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39
2. เพื่ อส งเสริ มและพั ฒนาผู เรี ยนให เป นพลเมื องดิ จิ ทัลผู ที่มี ความสามารถในการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเพิ่มศักยภาพการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 57
โรงเรียน
2. ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
3. นักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เชิงคุณภาพ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ทราบถึงสภาพความตองการ และ
ปญหาการจัดการศึกษาโดยใชสื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรูของโรงเรียน
2. ครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีความรู ความเขาใจ
และทักษะความสามารถดานการใชสื่อและเทคโนโลยีดิจทิ ลั ในการจัดการเรียนการสอน
3. ผู เรี ยนในสั งกั ด สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ กษา เขต 39 ได รั บ ความรู
ความเขาใจและสามารถนําความรูที่ไดไปปรับใช เพื่อการเปนพลเมืองดิจิทัลและสามารถใชประโยชน
จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเพิ่มศักยภาพการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา

1. การศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนดวยการใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู
2. การพัฒนาทักษะการใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสงเสริมการเรียนรูสู
การเปนพลเมืองดิจิทัล (Technology Enhanced Learning for Digital
Citizenship) สําหรับครูผูสอน
3. การนิเทศออนไลน หองเรียนสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสงเสริม
การเรียนรูสูการเปนพลเมืองดิจิทัล (Technology Enhanced Learning
for Digital Citizenship) ของครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
4. การประกวดและจัดทําคลังสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
ที่ประสบผลสําเร็จ
5. การประชุมสรุป และรายงานผลการดําเนินงาน

ม.ค. – มี.ค. 63
พ.ค. 63
มิ.ย. – ก.ค. 63

ส.ค. 63
ก.ย. 63

5. งบประมาณ
งบดําเนิ นงาน ของสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 39 โดยรอจั ดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) และขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ
รายละเอียดคาใชจายดังนี้
รายละเอียดการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาสภาพปญหา
และความตองการในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนดวยการใชสื่อและ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาทักษะการใชสื่อ
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูสูการเปนพลเมืองดิจิทัล
(Technology Enhanced Learning for
Digital Citizenship) สําหรับครูผูสอน

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
-

20,000

-
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20,000

-

รายละเอียดการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศออนไลน
หองเรียนสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูสูการเปนพลเมือง
ดิจิทัล (Technology Enhanced
Learning for Digital Citizenship)
ของครูผูสอน
กิจกรรมที่ 4 การประกวดและจัดทํา
คลังสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
ที่ประสบผลสําเร็จ
กิจกรรมที่ 5 การประชุมสรุป และ
รายงานผลการดําเนินงาน
รวมเงินทั้งสิ้น

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

-

20,000

-

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สามารถสงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชสื่อและเทคโนโลยีดิจัลในการจัดการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัด
อันจะสงผลใหผูเรียน มีความรู ความเขาใจ สามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชเพื่อการเปนพลเมือง
ดิจิทัลและสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มศักยภาพการเรียนรูและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ

เชิงปริมาณ
รอยละ 100 สพม.39 ทราบถึงสภาพ ความตองการ และปญหา
การจัดการศึกษา โดยใชสื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรูของ
โรงเรียนในสังกัด
รอยละ 80 ครูผูสอนในสังกัด สพม.39 มีความรู ความเขาใจ
และทักษะความสามารถดานการใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดี
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แบบเก็บขอมูล
แบบนิเทศ ติดตามฯ

ตัวชี้วัด
วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
รอยละ 80 ของผูเรียนในสังกัด สพม.39 ที่ไดรับการจัดการเรียน แบบประเมินความรู
การสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล มีความรูความเขาใจ
ความเขาใจ
และสามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชเพื่อการเปนพลเมืองดิจิทัล แบบประเมินความพึงพอใจ
และสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยูในระดับดี
เชิงคุณภาพ
ครูผูสอนในสังกัด สพม.39 มีความรู ความเขาใจและทักษะ
แบบนิเทศ ติดตามฯ
ความสามารถดานการใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัด
การเรียนการสอน
ผูเรียนในสังกัด สพม.39 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใช
แบบประเมินความรู
สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล มีความรู ความเขาใจและสามารถนํา
ความเขาใจ
ความรูที่ไดไปปรับใชเพื่อการเปนพลเมืองดิจิทัลและสามารถใช แบบประเมินความพึงพอใจ
ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู สรุปผลการแขงขันของ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นักเรียนในการแขงขัน
วิชาการ
8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
การดํา เนินงานตามชวงระยะเวลาที่กําหนด อาจมีการปรับ เปลี่ย นเนื่องจากสาเหตุ
ของการมีภารกิจเรงดวนจากหนวยงานตนสังกัด ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามระยะเวลา
ที่กําหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
เตรีย มวางแผนบูรณาการในการดําเนินงานรว มกับโครงการอื่นๆ ที่สอดคลองและ
สัมพันธกัน
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โครงการ
นโยบาย สพฐ.
ตัวชี้วัด สพฐ.

เพิ่มและกระจายโอกาสใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
ขอที่ 5 รอยละของผู เรียนในกลุ มชาติพันธุ กลุมดอยโอกาส และกลุ มที่ อยู
ในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร
และนโยบาย สพฐ. ที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอที่ 7 รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน
และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางชวนชม นิ่มเจริญ/กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 - 3
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ
สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ มาตรา 17 กําหนดวา
“ใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาปโดยใหเด็กซึ่งมีอายุอยางเขาปที่เจ็ดเขาเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก เวนแตสอบไดชั้นปที่เกาของการศึกษาภาคบังคับ” และมาตรา
11 กําหนดวา “บิดา มารดา หรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคล ซึ่งอยูในความดูแลไดรับ
การศึกษาภาคบั งคับตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่ เกี่ยวข องตลอดจนให ไดรับการศึ กษา
นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับตามความพรอมของครอบครัว” ประกอบกับมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 โดยมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546
ได กํ า หนดให ผู ป กครองส ง เด็ กซึ่ ง มี อายุ ย า งเข า ป ที่ เจ็ ดจนถึ ง อายุ ย างเข าป ที่ สิ บ หกเข าเรี ย น
ในสถานศึกษา เวนแตเด็กจะสอบไดชั้นปที่เกาของการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งมีความสําคัญยิ่งตอ
การวางรากฐานชีวิ ตของบุ คคลให เป นมนุษย ที่ สมบู รณ ทั้งร างกาย จิ ตใจ สติ ป ญญา มีความรู
คูคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหประชากรวัยเรียนตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ไดรับโอกาส
ทางการศึกษาเพิ่มขึ้นและไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ พรอมทั้งสนับสนุนใหนักเรียนที่จบ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ครบทุกคน
2. เพื่อ ส ง เสริม สนั บ สนุ น ให นั ก เรีย นที่จ บการศึก ษาชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 เรีย นตอ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ เพิ่มมากขึ้น
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3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการ ศึกษาตอ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2. จํา นวนของนัก เรีย นที่ จบชั้น มั ธ ยมศึก ษาป ที่ 3 เข า เรี ยนตอ ชั้ นมัธ ยมศึก ษาป ที่ 4
ทั้งสายสามัญและสายอาชีพเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ
ประชากรวัยเรียนตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับทุกคน ไดรับโอกาสทางการศึกษาและ
ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ชวงเวลาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ สถานที่ราชการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ
2. เสนอรางประกาศฯ กับการรับนักเรียนปการศึกษา 2563
3. แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
4. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
5. สมัครรับนักเรียน (รอบ 2)
6. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน เพื่อจัดหาที่เรียนใหนักเรียน (รอบ 2)
7. ติดตามและตรวจสอบการรายงานขอมูลและผลการรับนักเรียน
8. วิเคราะห สรุป และรายงานผลการดําเนินงานรับนักเรียน ปการศึกษา
2563 พรอมจัดทํารายงาน

ต.ค. 62
ต.ค. 62
พ.ย. 62
ธ.ค. 62
6 - 8 เม.ย. 63
9 เม.ย. 63
เม.ย. - พ.ค. 63
พ.ค. - มิ.ย. 63

5. งบประมาณ
งบดําเนินงาน จํานวน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน) โดยเปนงบประมาณ
ของสํ า นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้น ฐาน จํ า นวน 10,000 บาท และงบประมาณ
ซึ่งรอจัดสรรเพิ่มเติม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 6,000 บาท
โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้
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รายละเอียดการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ
กิจกรรมที่ 2 เสนอรางประกาศฯ กับ
การรับนักเรียนปการศึกษา 2563
กิจกรรมที่ 3 แตงตั้งคณะกรรมการ
รับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กิจกรรมที่ 4 ประชุมเจาหนาที่รับ
นักเรียนและผูเกี่ยวของ เพื่อกรอกขอมูล
ลงโปรแกรมการรับนักเรียนของ สพฐ.
จ.พิษณุโลก 39 คน จ.อุตรดิตถ 18 คน
และผูที่เกี่ยวของ 3 คน รวม 60 คน
(คาอาหารกลางวัน 1 มื้อและคาอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม 1 มื้อ
60 คนๆ ละ 135 บาท)
กิจกรรมที่ 5 ประชุมคณะกรรมการรับ
นักเรียนจังหวัดละ 15 คน x 2 จังหวัด
(คาอาหารกลางวัน 1 มื้อและคาอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม 1 มื้อ 30 คนๆละ
135 บาท)
กิจกรรมที่ 6 คาตอบแทนเจาหนาที่
สมัครรับนักเรียน (รอบ 2) ในวันหยุด
จํานวน 2 วัน 5 คน
กิจกรรมที่ 7 ประชุมคณะกรรมการรับ
นักเรียน เพื่อจัดหาที่เรียนใหนักเรียน
(รอบ 2) (คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
1 มื้อ 15 คนๆละ 35 บาท)
กิจกรรมที่ 8 ติดตามและตรวจสอบ
การรายงานขอมูลและผลการรับ
นักเรียน

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
-

-

-

-

8,100

-

8,100

-

4,050

-

4,050

-

3,325

-

3,325

-

525

-

525

-

-

-

-

-
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รายละเอียดการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ 9 วิเคราะห สรุป และ
รายงานผลการดําเนินงานรับนักเรียน
ป 2562 พรอมจัดทํารายงานเปนรูปเลม
รวมเงินทั้งสิ้น

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
16,000

-

16,000

-

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ครบทุกคน
2. นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปที่ 3 เขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ทั้งสายสามัญและ
สายอาชีพรอยละ 80
7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
1. รอยละของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 เรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2. รอยละของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 เรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ทั้งสายสามัญ
และสายอาชีพ
เชิงคุณภาพ
ประชากรวัยเรียน ตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับทุกคน
ไดรับโอกาสทางการศึกษา และไดรับการพัฒนา
อยางเต็มตามศักยภาพ

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
แบบสํารวจ
เว็บไซตรายงานการรับ
นักเรียนของ สพฐ.

รายงานการรับนักเรียนฯ
ปการศึกษา 2563

8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
การดําเนินงานประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ นักเรียนไมทันตามกําหนดปฏิทิน
ที่ สพฐ. ประกาศไว เนื่องจากตองผานคณะกรรมการหลายคณะ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ติดตาม ประสานงานคณะกรรมการแตละคณะ ใหดําเนินการประชุมตามกําหนดปฏิทิน
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โครงการ
นโยบาย สพฐ.

ยกระดับคุณภาพระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน
ที่ 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอ ที่ 7 สถานศึ กษามี ระบบการดูแ ลช ว ยเหลือและคุม ครองนั ก เรี ยนและ
การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางเปรมฤดี เกลาพิมาย/กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 – 4
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้นฐาน กําหนดนโยบายให ปการศึ กษา 2562 –
2564 เป นป แห งการรู จั ก รั ก เข าใจ ห วงใย ไม ทิ้ งใครไว ข างหลั ง และให สถานศึ กษาในสั งกั ด
ทุกแหงจัดใหมีระบบการดูแลช วยเหลือนั กเรี ยนและดําเนินการอยางจริ งจัง ตอเนื่อง เพื่ อใหเกิ ด
ความยั่ ง ยื น โดยนั ก เรี ยนทุ ก คนจะต อ งได รั บ การดู แ ลช ว ยเหลื อ พิ ทั ก ษ ปกป อ ง คุ ม ครอง
อยางรอบดาน ดวยกระบวนการที่ถูกตอง เหมาะสม และทันการณ และไดรับการพัฒนาในทุกมิติ
เพื่ อใหเปนคนดี มี ความสุ ข และปลอดภั ยในสภาพสังคมป จจุ บั น สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 39 ไดขับเคลื่อนการบริหารจัดการและดํ าเนิ นงานระบบการดูแลชวยเหลื อและ
คุ มครองนั กเรียน ร วมกั บสถานศึ กษาในสังกั ด เช น รณรงค จั ดกิจกรรมเยี่ ยมบ านนั กเรียนและ
จัดประชุมผูปกครองนักเรี ยน (Classroom Meeting) อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง การคัดกรอง
นั กเรี ยน การสร างภู มิ คุ มกั นเสริ มสร างทั กษะชี วิ ต รวมทั้ งการเสริ ม สร า งคุ ณธรรมจริ ย ธรรม
โดยมุ งหวั ง ที่ จ ะพั ฒนานั กเรี ย นในทุ ก ระดั บให มี ส มรรถนะและคุ ณลั กษณะที่ พึ งประสงค ตาม
เจตนารมณและความมุงหมายของหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พุ ทธศั กราช 2551
ตลอดจนส งเสริ มสนั บสนุ นให นั กเรี ยนไดพั ฒนาตนเองอย างเต็ มตามศั กยภาพ ได รั บการดู แล
อยางทั่วถึงและใกลชิด โดยการมีสวนรวมของบุคลากรและเครือขายที่เกี่ยวของทั้งภายใน ภายนอก
สถานศึกษา และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมถึงการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการปองกัน
สงเสริม พัฒนา แกไขและสงตอนักเรียนอยางเปนระบบอันจะสงผลตอคุณภาพชีวิตและคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียน ดังนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการและดํ าเนินงานระบบการดูแลชวยเหลื อ
และคุมครองนักเรียน ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา มีคุณภาพมาตรฐาน
มี การกํ ากั บ ติ ดตาม และประเมิ นผลเชื่ อมโยงกั บ การพั ฒนาคุ ณภาพทางการศึ กษาได อย างมี
ประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําโครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัด ดําเนินงานตามระบบการดูแล
ชวยเหลือและคุมครองนักเรียน
2. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและบุคลากรที่บริหารจัดการและดําเนินงานระบบ
การดูแลช วยเหลือนั กเรี ยนอย างมี ประสิทธิ ภาพ ส งผลต อการพั ฒนาคุณภาพผู เรี ยนอย างเป น
องครวมทุกดาน
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัด จํานวน 57 โรงเรียน ดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ไดรับการดูแลชวยเหลืออยางทั่วถึง
ใกลชิดและสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
2. ทุกโรงเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ณ สถานที่ ราชการและเอกชน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา

1. กําชับใหสถานศึกษาดําเนินการตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
และพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหสถานศึกษา

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

2. สงเสริมสนับสนุนการสรางภูมิคุมกันทางสังคม พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน
ผานกิจกรรมสรางสรรคเชิงบวก

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

3. การพัฒนาสงเสริมความประพฤตินักเรียน ยกระดับการเฝาระวังปองกัน
และแกไขพฤติกรรมนักเรียน

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

4. การคุมครองและพิทักษสิทธิเด็กที่เผชิญเหตุ หรือไมไดความเปนธรรม
จากระบบการศึกษา

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

5. สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของศูนยเฉพาะกิจคุมครองและ
ชวยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.)

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

6. สงเสริมสนับสนุน กํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน

ต.ค. 62 - ก.ย. 63
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5. งบประมาณ
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 140,000 บาท (หนึ่ งแสนสี่
หมื่นบาทถวน) จากสํานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จํานวน 15,000 บาท
(หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้
รายละเอียดการใชงบประมาณ

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

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

10,000
(สพฐ.)

-

10,000

-

2. กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน กํากับ
ติดตาม การลดความเหลื่อมล้ําทาง
การศึกษาของสถานศึกษาตามโครงการ
จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน/
ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

15,000
(กสศ.)

-

15,000

-

3. กิจกรรมคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
3.1 แตงตั้งคณะกรรมการประชุม
พิจารณาคัดเลือกผลงานดานเอกสาร
และเชิงประจักษ
3.2. มอบโล เกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ

35,000
(สพฐ.)

5,000

20,000

10,000
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รายละเอียดการใชงบประมาณ

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

4. กิจกรรมสรางภูมิคุมกันทางสังคม
-พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อแกไขปญหา
พฤติกรรมไมพึงประสงค เชน
การตั้งครรภในวัยรุน การคามนุษย
การใชความรุนแรง ทะเลาะวิวาท
ติดเกม/อินเทอรเน็ต ฯลฯ
ผานกิจกรรมสรางสรรคเชิงบวก

40,000
(สพฐ.)

10,000

27,000

3,000

5. กิจกรรมสงเสริมเฝาระวัง
ความประพฤตินักเรียน
5.1 ประชุมจัดทําแผนออกตรวจ
พื้นที่จุดเสี่ยงชวงเทศกาลสําคัญ
ชวงเปด/กอนปดภาคเรียน และ
ชวงสอบนอกสถานศึกษา
5.2 คัดเลือก สงเสริมสวัสดิการ
ยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษา/
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเฝาระวังชวยเหลือ
และคุมครองนักเรียนดีเดน
5.3 อบรมพัฒนาบุคลากรสงเสริม
ความประพฤตินักเรียน ประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานอื่น และ
สรางเครือขายประสานงานรายงานเหตุ

10,000
(สพฐ.)

2,000

8,000

-

6. กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามภารกิจของศูนยเฉพาะกิจคุมครอง
และชวยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.)
6.1 การลงพื้นที่ของนักจิตวิทยา
โรงเรียนประจําเขตพื้นที่การศึกษา
6.2 การประชุม/อบรมพัฒนา
ศักยภาพเจาหนาที่ศนู ย ฉก.ชน.สพม.39

45,000
(สพฐ.)

20,000

22,000

3,000
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รายละเอียดการใชงบประมาณ

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

6.3 การอบรมสงเสริมศักยภาพ
บุคลากรครูในการดูแลชวยเหลือวัยรุน
กลุมเสี่ยง
รวมเงินทั้งสิ้น

155,000

37,000

102,000

16,000

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือ
และคุมครองนักเรียน โดยการมีสวนรวม เกิดความเขมแข็งและยั่งยืน
2. นั กเรียนทุ กคนไดรับการพัฒนาเต็มตามศั กยภาพ สํ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ

เชิงปริมาณ
รอยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือ
และคุมครองนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุกคนไดรบั โอกาสทางการศึกษา พัฒนา
ตนเองไดตามศักยภาพจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

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

8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
1. โรงเรียนดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ไมครอบคลุมกระบวนการ
5 ขั้นตอน
2. สภาพปญหาสังคมปจจุบันทั้งดานครอบครัว เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สื่อโซเชียล วัตถุ
นิยมภัยคุกคามรูปแบบใหม ฯลฯ เปนปจจัยสงผลกระทบตอนักเรียนในเชิงบวกและเชิงลบ
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3. นักเรียนไมสามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยได อาจกอใหเกิด
ความทุ กข ความวิตกกังวล ความเครี ยด หรืออื่ นๆ ที่สงผลเสียตอสุขภาพจิตและสุขภาพกาย
ของนักเรียน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ประชุมชี้แจงใหความรูแกบุคลากรที่เกี่ยวของดานการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือและคุมครองนักเรียน
2. ดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนทุกคน ตรงตามสภาพปญหาและความตองการ
3. สรา งเครือ ขายความร ว มมือกั บ ทุก ภาคสว นที่ เกี่ย วข อง เพื่อ เป นกลไกสํา คัญ ใน
การขับเคลื่อนการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน
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นโยบายที่ 5
ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ประกอบดวย
1. โครงการสงเสริมสถานศึกษาปลอดขยะและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (หนา 214)
2. โครงการส งเสริม พั ฒ นาสํา นักงาน และสถานศึกษาสี เขี ยว (Green office)
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (หนา 219)
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โครงการ
สงเสริมสถานศึกษาปลอดขยะและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
นโยบาย สพฐ. ที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอที่ 1 - 7
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางสาวภัทรโรบล จันทรดํา/กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 3 – 4
1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ไดกําหนดใหมี
การบูรณาการเชิงยุทธศาสตรประเด็นการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดานการบริหารจัดการขยะ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนวยงานหลัก
ที่เกี่ยวของในการสรางพลเมือง ที่มีคุณภาพในการใหความรู สรางเจตคติ นําไปสูก ารมีความตระหนัก
และมีจิตสํานึกที่ดีในดานการจัดการขยะ มุงเนนการสรางจิตสํานึกที่สําคัญใน 2 ประเด็นหลัก คือ
การสรางจิตสํานึกลดปริมาณขยะใหเหลือเฉลี่ย 1 กิโลกรัมตอคนตอวันและการใชประโยชนจากขยะ
สรางจิตสํานึกและอนุรักษสิ่งแวดลอม
การเพิ่มของขยะเปนปญหาใหญ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้ งในระดับจุลภาคและ
มหภาค โครงการสงเสริมสถานศึกษาปลอดขยะและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนโครงการหนึ่ง
ที่จะสงเสริมใหสถานศึกษาดําเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชน รวมถึง
การรวบรวมขยะ เอาสงไปกําจัดอยางถูกตอง ปลูกฝงจิ ตสํานึกการลด คัดแยกขยะ และนําขยะ
กลับมาใชประโยชนใหมในสถานศึกษา สรางกระบวนการเรียนรูแกผูเรียนผานกิจกรรมตางๆ และ
สงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดการขยะทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา หากผูเรียน
ซึ่งเปนเยาวชนของชาติ มีความรูความเข าใจ และช วยกั นลดปริมาณขยะตั้ งแต ต นทางโดยใช
หลัก 3Rs ซึ่งไดแก การลดปริมาณขยะ (Reduce) การนํากลับมาใชซํา้ (Reuse) และการนํากลับมา
ใชใหม (Recycle) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหมในการดําเนินชีวิตประจําวันอยางพอเพียง จะทําให
เป นการปลู กฝง ลั กษณะนิ สั ยรั บ ผิ ดชอบต อสิ่ งแวดลอมแก ผู เรีย นเพื่ อมุงสู โรงเรี ยนปลอดขยะ
อยางแทจริง และขยายตอจนกลายเปนสังคมรีไซเคิลได
จากนโยบายดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงไดจัดทํา
สงเสริมสถานศึกษาปลอดขยะและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาและเยาวชน
ตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา และพัฒนากิจกรรม
อยางตอเนื่องเพื่อดําเนินงานไดอยางยั่งยืนตอไป
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อคัดเลือกและประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษา
ในสังกัด
2. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจและการสรางวินัยเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยภายใน
สถานศึกษา เพื่อมุงสูการเปนโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) อยางแทจริง
3. เพื่อกระตุนรณรงค เสริมสรางจิตสํานึก และการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดการขยะ
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และชวยกันลดปริมาณขยะตั้งแตตนทางโดยใชหลัก 3Rs ซึ่งไดแก
การลดปริมาณขยะ (Reduce) การนํากลับมาใชซ้ํา (Reuse) และการนํากลับมาใชใหม (Recycle)
4. เพื่อสนับสนุนใหสถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการขยะและ
สิ่งแวดลอม จัดแผนการสอนที่สอดแทรกองคความรูเรื่องการจัดการขยะและสิ่งแวดลอมในรายวิชา
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
5. เพื่อใหครูและนักเรียนมีความคิดสรางสรรค นํามาตอยอดในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
จัดทํางานวิจัยดานการสรางสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงนํามา
ประยุกตใชในโรงเรียน ชีวิตประจําวันและชุมชนตอไป
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 57 แหง
ตระหนักถึง ความสําคัญของการมีสวนรว มในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา และพัฒ นา
กิจกรรมอยางตอเนื่อง
เชิงคุณภาพ
สถานศึก ษาในสัง กัดสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 39 มีนโยบาย
การสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ความรู ค วามเข า ใจ และการสร า งวิ นั ย ในการจั ด การขยะมู ล ฝอย
ในสถานศึกษา และการดําเนินกิจ กรรมโรงเรีย นปลอดขยะโดยใชห ลัก 3Rs ซึ่งไดแก การลด
ปริมาณขยะ (Reduce) การนํากลับมาใชซ้ํา (Reuse) และการนํากลับมาใชใหม (Recycle)
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ณ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และสถานศึกษาในสังกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา

1. การประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)
(1) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
(2) การประชุมวางแผนการดําเนินงาน และจัดทําหลักเกณฑ
การพิจารณาตัดสินผลงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)
(3) จัดทําเอกสารหลักเกณฑการพิจารณาผลงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practice)
2. สถานศึกษาสงผลงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)
(1) การพิจารณาคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)
(2) ประกาศผลการคัดเลือก ผลงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practice)
- คาจัดจางทําปายอะคริลิค และเกียรติบัตรพรอมกรอบรางวัล
สถานศึกษาที่มีผลงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)
กลุม 1 โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ/ขนาดใหญ
กลุม 2 โรงเรียนขนาดกลาง
กลุม 3 โรงเรียนขนาดเล็ก
3. การติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดําเนินงานสถานศึกษา
ที่มีผลงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) การประชุมสรุปผล
การดําเนินงานฯ

เม.ย. 63

มิ.ย. 63

ก.ย. 63

5. งบประมาณ
งบดําเนินงาน ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึกษา เขต 39 จํา นวน 30,000 บาท (สามหมื่น บาทถว น) โดยขอถัว จ า ยงบประมาณ
ทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้
หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน และ 4,000
4,000
จัดทําหลักเกณฑการพิจารณาตัดสิน
ผลงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best
Practice)
รายละเอียดการใชงบประมาณ
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รายละเอียดการใชงบประมาณ
2. จัดทําเอกสารหลักเกณฑ
การพิจารณาผลงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practice)
3. ประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงาน
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)
4. มอบรางวัลสถานศึกษาที่มีผลงานวิธี
ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ดังนี้
กลุม 1 โรงเรียนขนาดใหญ
พิเศษ/ขนาดใหญ
กลุม 2 โรงเรียนขนาดกลาง
กลุม 3 โรงเรียนขนาดเล็ก
รวมเงินทั้งสิ้น

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
6,000
6,000
4,000

-

4,000

-

16,000

-

-

16,000

30,000

-

8,000

22,000

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ขับเคลื่อน
นโยบายการจั ด การขยะ สนองนโยบายรั ฐ บาลและยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป ด า นการสร า ง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีนโยบาย
การสนับ สนุ น สง เสริม ความรูค วามเข า ใจ และการสร า งวิ นั ย ในการจั ด การขยะมู ล ฝอยใน
สถานศึกษา และการดําเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะโดยใชหลัก 3Rs
3. ครูแ ละนักเรีย นมีความคิดสรา งสรรค นํามาตอ ยอดในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
จัดทํางานวิจัยดานการสรางสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงนํามา
ประยุกตใชในโรงเรียน ชีวิตประจําวันและชุมชนตอไป
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7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ สนองนโยบาย
รัฐบาลและยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เชิงคุณภาพ
รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
มีนโยบายการสนับสนุน สงเสริมความรูความเขาใจ
และการสรางวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยใน
สถานศึกษา และการดําเนินกิจกรรมโรงเรียน
ปลอดขยะโดยใชหลัก 3Rs

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
- สรุปผลการคัดเลือกรางวัล
สถานศึกษาที่มีผลงานวิธีปฏิบตั ิที่เปน
เลิศ (Best Practice) ตามโครงการ
สงเสริมสถานศึกษาปลอดขยะและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- แบบรายงานขอมูล
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โครงการ

การสงเสริม พัฒนา สํานักงาน และสถานศึกษาสีเขียว (Green office)
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
นโยบาย สพฐ. ขอ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอที่ 8 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากร และสถานที่ใหเปนสํานักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซื้อ
จัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน
ลักษณะโครงการ ใหม
ผูรับผิดชอบ/กลุม จาสิบตรีจิรกร บุญศรีภูม/ิ กลุมอํานวยการ
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 3 - 4
1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของรัฐบาลไดเนนในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลาวถึงการเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนและสงเสริมการผลิตและสงเสริมการผลิตการบริโภค
ที่ เป นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล อมเป นวงกว างมาก ซึ่ งเป นความสํ าคั ญ ของการจั ดการสิ่ งแวดล อมที่ดี
โดยเฉพาะกลุมงานในสํานักงาน หลักการสําคัญของการดําเนินงานสํานักงานสีเขียว คือ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคคลากรในสํานักงาน เพื่อลดการใชพลังงานและทรัพยากร และดําเนินกิจกรรม
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช การใชซ้ําการนํากลับมาใชใหม
การลดและเลิกใชสารเคมีอันตราย การจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลใหเกิด
การปลอยกาซเรือนกระจก (Green House Gases : GHG) ในทุกกิจกรรมและตลอดหวงโซการผลิต
และการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เห็นถึงความสําคัญของการจัดการ
สิ่งแวดลอม จึงไดจัดทําโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐาน
สํ า นั ก งานที่ เ ป น มิ ตรกั บ สิ่ งแวดล อ มมากขึ้ น มี ก ารใช ท รั พ ยากรและพลั ง งานอย า งคุ ม ค า มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี สงผลใหลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
ลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหบุคลากร นําความรูสํานักงานสีเขียวไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
อยางตอเนื่องและยั่งยืน
2. เพื่อจัดการสิ่งแวดลอม ปองกันมลพิษ และปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน
ใหมีสภาพแวดลอมที่ดีอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
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3. เพื่อมุงมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและพลังงาน
4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหใชสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5. เพื่อมุงมั่นในการสรางความตระหนักในดานปญหาสิ่งแวดลอม
6. เพื่อเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดลอม
ใหกับสาธารณชนหนวยงานที่เกี่ยวของหรือผูสนใจทราบ
7. เพื่อสรางตนแบบการจัดการขยะในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแบบมีสวนรวม
ในการลด คัดแยกขยะตอการนําขยะมูลฝอยไปใชประโยชน และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ตอง
สงไปกําจัด
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผูบริหารการศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2. ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษามี การใช ทรั พ ยากรและพลั ง งาน
อยางคุมคามีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีสงผลใหลดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจก ลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม การอนุรักษสิ่งแวดลอมและพลังงาน
2. การดําเนินกิจกรรมลด คัดแยกขยะมูลฝอย เปนการลดขยะใน 4 ประเภท ไดแก
การลดขยะมูลฝอย การลดใชถุงพลาสติก การลดใชแกวพลาสติกใชครั้งเดียวทิ้ง และการลด
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ณ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม การสงเสริม สรางความตระหนักในสํานักงาน
และสถานศึกษาสีเขียว (Green office) เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
ดําเนิน การจัดกิจกรรมตามมาตรฐานสํา นักงานสีเขีย ว
(Green Office) ในรูปแบบเครือขายพัฒนา หมู – ดอกไม
วิธีดําเนินงาน
1. จัดทําโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office)
ในรูปแบบเครือขายพัฒนา หมู – ดอกไม
2.จัดสภาพแวดลอมในสํานักงานตามหลักการ สํานักงาน
สีเขียว

ระยะเวลา
ต.ค. 62 – ก.ย. 63

5. งบประมาณ
งบดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) โดยขอถัวจาย
งบประมาณทุกรายการรายละเอียดคาใชจายดังนี้
งบประมาณ งบประมาณตามหมวดรายจาย
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิ จ กรรม การส ง เสริ ม สร า งความ 12,500
12,500
ตระหนัก ใหสํานักงาน และสถานศึกษา
สี เ ขี ย ว (Green Office) เป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม
รายละเอียดการใชงบประมาณ
จั ด กิ จ กรรมร ว มพั ฒ นาในรู ป แบบ
เครือข ายพั ฒนา หมู – ดอกไม (5 หมู
ดอกไม ) ในการปรั บ ปรุ งภู มิ ทั ศน และ
การลดขยะในสํ านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษา (หมู – ดอกไม ละ 2,500 บาท
x 5)
รวมเงินทั้งสิ้น
12,500
12,500
รายละเอียดการใชงบประมาณ
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6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. องค กรมี สภาพแวดล อมที่ ดี เหมาะสมในการปฏิ บั ติ งานอั นเนื่ องมาจากการจั ดการ
สิ่งแวดลอมและปราศจากมลพิษ มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมที่ดีอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการทํางานเปนทีม มีความมุงมั่นในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอกําหนดตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมและพลังงาน และนําความรู
ที่ไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอองคกร
3. สิ นค าและและบริ การที่ เป นมิ ตรกั บสิ่งแวดล อมจะเป นที่ รูจั กแพร หลายและได รู ว า
มีประโยชนอยางไร
4. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปไดรับทราบถึงภัยอันตราย
ตางๆ อันเกิดจากปญหาสิ่งแวดลอม จึงมุงมั่นและตระหนักแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
5. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปไดทราบขอมูลขาวสารตางๆ
เกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดลอม
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนตนแบบในการจัดการขยะในสํานักงานฯ สําหรับเปน
Best Practice ในการขยายผลไปสูสํานักงานอื่นๆ ได
7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ

เชิงปริมาณ
ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
เชิงคุณภาพ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการใช
ทรัพยากรและพลังงานอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอย และการใชประโยชนจากขยะในสํานักงานฯ
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- แบบประเมิน
- แบบประเมิน

นโยบายที่ 6
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษา
ประกอบดวย
1. โครงการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการบริห ารอัตรากําลังขา ราชการครูแ ละบุค ลากร
ทางการศึ ก ษาและการสรรหาบุ ค ลากรทดแทนอั ต รากํ า ลั ง ในสถานศึ ก ษา
ที่ขาดแคลน (หนา 224)
2. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานดานการเงิน บัญชี การพัสดุ
เพื่อปองกันการทุจริตทุจริตในการปฏิบัติราชการ (หนา 234)
3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติราชการและบริหาร
จัดการศึกษา (หนา 239)
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณ
และการรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หนา 248)
5. โครงการเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หนา 253)
6. โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (หนา 257)
7. โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและขั บ เคลื่อ นการบริ ห ารการจั ด การศึก ษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา (หนา 260)
8. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของ สพม.39 (หนา 264)
9. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ITA (หนา 267)
10. โครงการเสริมสรางประสิทธิภ าพดานวินัยสําหรับขาราชการครูแ ละบุคลากร
ทางการศึกษา (หนา 274)
11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(หนา 278)
12. โครงการสงเสริมการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิ เทศการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา (ก.ต.ป.น.) เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพ
การศึกษา (หนา 284)
13. โครงการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ดการแผนงานและงบประมาณขององค ก รที่ มี
ประสิทธิภาพ (หนา 248)
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โครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและการสรรหาบุคลากรทดแทนอัตรากําลังในสถานศึกษาที่ขาดแคลน
นโยบาย สพฐ. ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอที่ 6 สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปน
อิสระ
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางเตือนใจ พรมมี นางสาววิภา เทียนขาว และนางกาญจนา รัตนชัยพิพัฒน
/กลุมบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 1- 4
1. หลักการและเหตุผล
ในแตละป การศึกษาจะมีการเปลี่ยนแปลงฐานข อมูล เชน จํานวนนักเรียน จํ านวนครู
เนื่องจากในแตละปสถานศึกษาจะมีนักเรียนที่จบการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา และมีนักเรียนเขาใหม
ในตนปการศึกษา ขาราชการครูสวนหนึ่งไดเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการกอนกําหนด
จึงเปนเหตุใหมีการเกลี่ยอัตรากําลังครู การตัดโอนอัตรากําลังขาราชการครูไปกําหนดยังสถานศึกษา
ที่ ข าดแคลนอั ต รากํ าลั ง ครู ดั ง นั้ น สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษามั ธยมศึ ก ษา เขต 39 จึ ง มี
ความจําเปนตองจัดทําขอมูลความตองการอัตรากําลังครูทุกปการศึกษา เพื่อใชวางแผนอัตรากําลัง
ขาราชการครูในสถานศึกษาเพื่อใหมีขอมูลครูที่ถูกตองตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด เปนประโยชน
ในการบริหารงานบุคคล และการขอรับสนับสนุนอัตรากําลังจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนใช
ในการสรรหาและบรรจุแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได
งานสรรหาและบรรจุ แต งตั้ งเป นงานที่ มี กระบวนการและขั้ นตอนมาก ทุ กขั้ นตอนมี
ความละเอียดออนสลับซับซอน ยุงยาก ขอมูลตองถูกตอง ชัดเจน และตองดําเนินการตามระเบียบ
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ซึ่งแตละเรื่องจะตองนําเขาองคคณะบุคคลพิจารณา ฉะนั้น
จะตองกําหนดแนวทาง องคประกอบ เกณฑการประเมิน จึงทําใหภารกิจหลักของงานสรรหาและ
บรรจุแตงตั้งที่จะตองดําเนินการจัดทํา คือฐานขอมูลจะตองถูกตอง ครบถวน เปนธรรม โปรงใส
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาขององคคณะ
บุคคลตางๆ ซึ่งจะตองจัดทําฐานขอมูลเปนรายบุคคล มีองคประกอบเกณฑการประเมินอีกมาก เพื่อ
ประกอบการพิจารณากลั่นกรองการยายขององคคณะบุคคลในการดําเนินการทุกเรื่องการจัดทําขอมูล
ตองเปนปจจุ บันมีระบบ สามารถสืบคนไดสะดวก รวดเร็ว ทันภายในกําหนดเวลา เพื่อเสนอตอ
คณะทํางาน/อกศจ./กศจ.พิษณุโลก และอุตรดิตถ หนวยงานหรือบุคลากรที่ตองการทราบขอมูล
ตรวจสอบขอมูล จึงตองพัฒนากระบวนการจัดทําขอมูล ระบบฐานขอมูล และขั้นตอนการดําเนินการ
สรรหาและบรรจุแตงตั้งตองบริสุทฺธิ์ ยุติธรรม ดังนั้น เพื่อใหการสรรหาและบรรจุแตงตั้งดําเนินการได
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ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได รวดเร็ว ทันภายในกําหนดเวลา ตามระเบียบและหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนด ที่จําเปนตองจัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ บทบาทหนาที่และภารกิจในการจัดทําขอมูล
อัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดมีอัตรากําลังขาราชการครูที่พอเพียงกับจํานวนนักเรียน
หองเรียนและตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด
3. เพื่อบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเหมาะสมกับ
สภาพอัตรากําลัง ของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
4. เพื่อใหมีการพัฒนาขอมูลสารสนเทศ ขอมูล ทะเบียนประวัติขา ราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา และขอมูลอื่นๆ ดานการบริห ารงานบุคคลสามารถนําฐานขอมูลไปใช
ในการพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิภาพตอไป
5. เพื่อดําเนินการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนอัตรากําลัง
ที่วางในสถานศึ กษาและสํ านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตามสาขาวิชาเอก
ที่ขาดแคลน ใหตรงกับความจําเปนและความตองการของสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากําลัง และสรรหาฯ บุคลากรที่มีความรูความสามารถ
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
6. เพื่อดําเนินการสรรหาพนักงานราชการ ครูอัตราจาง ลูกจางชั่วคราว เพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากําลัง ตามสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. มีขอมูลวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 57 โรงเรียน โดยสามารถจัดการเรียน
การสอนครบทุกหอง และตรงวิชาเอก
2. จัดทําขอ มูลสารสนเทศ ขอมูลทะเบียนประวัติ และพื้นฐานดานการบริหารงาน
บุคคลอื่นๆ ดานการบริหารงานบุคคล ไปใชในการพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิภาพตอไป ดังนี้
- ขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จํานวน 2,441 คน
- ขอมูลพนักงานราชการ
จํานวน 71 คน
- ขอมูลลูกจางชั่วคราว
จํานวน 144 คน
- ขอมูลลูกจางประจํา
จํานวน 84 คน
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3. สามารถบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราวทุกตําแหนงที่ไดรับ
จัดสรรทั้งกระบวนการสรรหา การเกลี่ยอัตรากําลัง จํานวน 57 โรงเรียน
4. สามารถจัดทําขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดตาม
กําหนดเวลาและทันตอการความตองการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 2,197 ราย
- ทะเบียนประวัติลูกจางประจํา
จํานวน 84 ราย
5. สามารถดําเนินการจัดทําขอมูลการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อไปทดแทนอัตรากําลังที่วางในสถานศึกษา ตามสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน
6. สามารถจัดประชุมคณะทํางาน/คณะกรรมการดานตางๆ ในการบริหารงานบุคคล
ไดเกิดประสิทธิภาพ สําเร็จลุลวงไปดวยดีในทุกขั้นตอน
เชิงคุณภาพ
1. สามารถวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
นําขอมูลไปใชเพื่อบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ขอ มูลทะเบีย นประวัติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และขอมูลพื้นฐานดานการบริหารงานบุคคลอื่นๆ ของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดที่มีประสิทธิภาพ
3. สามารถบริหารอัต รากํา ลังพนัก งานราชการและลูกจา งชั่ว คราวสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกตําแหนงที่ไดรับการจัดสรรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. สามารถดํา เนินการบริหารอัตรากํา ลังและดําเนินการสรรหาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด
5. สามารถดํา เนินการบริหารอัตรากํา ลังและดําเนินการสรรหาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ณ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา

1. เตรียมความพรอมเกี่ยวกับการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2. คณะกรรมการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ อัตราจางชั่วคราว ประชุมพิจารณา
3. การสรรหาลูกจางชั่วคราว ครูอัตราจาง พนักงานราชการ
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา เชน ธุรการโรงเรียน บุคลากร
วิทยาศาสตร บุคลากรคณิตศาสตร เปนตน
4. การสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู
ความสามารถใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นหรือเปลี่ยนตําแหนง
ใหม เชน ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2),(1)
5. การสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
(ยาย 2 รอบ)
6. การสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส และ
ระบบเอกสาร

ต.ค. 62 – ก.ย. 63
ต.ค. 62 – ก.ย. 63
ต.ค. 62 – ก.ย. 63
ต.ค. 62 – ก.ย. 63
ต.ค. 62 – ก.ย. 63
ต.ค. 62 – ก.ย. 63
ต.ค. 62 – ก.ย. 63

5. งบประมาณ
งบดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 80,000 บาท
(แปดหมื่นบาทถวน) และรอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จํานวน 120,000 บาท โดยขอถัวจาย
งบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้
หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพรอมเกี่ยวกับ (15,200)
การบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ
(4,200)
35 บาท 60 คน
- คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 100 บาท
(6,000)
60 คน
รายละเอียดของกิจกรรม
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รายละเอียดของกิจกรรม

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
(5,000)

- คาวัสดุ ตอบแทนและใชสอยในการ
ดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ
(19,050)
บริหารอัตรากําลังขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ อัตราจางชั่วคราว
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 20 มื้อๆละ
35 บาท 10 คน
- คาอาหารกลางวัน 10 มื้อๆละ 100
บาท 10 คน
- คาวัสดุ ตอบแทนและใชสอยในการ
ดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 3 การสรรหาลูกจางชั่วคราว (28,000)
ครูอัตราจาง พนักงานราชการ เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษา เชน ธุรการ
โรงเรียน บุคลากรวิทยาศาสตร
บุคลากรคณิตศาสตร เปนตน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 10 มื้อๆละ
35 บาท 20 คน
- คาอาหารกลางวันคณะทํางาน/
ผูเกี่ยวของ 5 มื้อๆละ 100 บาท 20 คน
- คาวัสดุ ตอบแทน ใชสอย ในการ
ดําเนินการสอบ
กิจกรรมที่ 4 การสรรหาขาราชการครู (15,750)
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู
ความสามารถใหดํารงตําแหนงในระดับ
ที่สูงขึ้นหรือเปลี่ยนตําแหนงใหม เชน
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค. (2),(1)

-

(7,000)
(10,000)
(2,050)

(7,000)
(10,000)
(6,000)
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(5,000)

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 10 มื้อๆละ
(5,250)
35 บาท 15 คน
- คาอาหารกลางวันคณะทํางาน/
(7,500)
ผูเกี่ยวของ 5 มื้อๆละ 100 บาท 15 คน
- คาวัสดุ ตอบแทน ใชสอย
(3,000)
ในการดําเนินการสอบ
กิจกรรมที่ 5 การสรรหาขาราชการครู 47,000
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
(ยาย 2 รอบ)
- คาอาหารกลางวันคณะกรรมการจัดทํา
14,000
ขอมูลการยายขาราชการครู 10 มื้อๆละ
100 บาท 14 คน
- คาอาหารเย็นคณะกรรมการจัดทํา
8,400
ขอมูลการยายขาราชการครู 6 มื้อๆละ
100 บาท 14 คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
9,800
คณะกรรมการจัดทําขอมูลการยาย
ขาราชการครู 20 มื้อๆละ 35 บาท 14 คน
- คาวัสดุ ตอบแทนและใชสอยในการ
12,000
2,800
ดําเนินการยายขาราชการครู
กิจกรรมที่ 6 การสรรหาขาราชการครู 33,000
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา
- คาอาหารกลางวันคณะกรรมการจัดทํา
11,400
ขอมูลการยายผูบริหารสถานศึกษา 3
มื้อๆละ 100 บาท 38 คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
7,980
คณะกรรมการจัดทําขอมูลการยาย
ผูบริหารสถานศึกษา 6 มื้อๆละ 35 บาท
38 คน
รายละเอียดของกิจกรรม
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หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
9,500
4,120

- คาวัสดุ ตอบแทนและใชสอยในการ
ดําเนินการยายผูบริหารสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
(42,000)
จัดทําทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส
และระบบเอกสาร
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม วิทยากร/
คณะทํางาน/ผูเขาอบรม 4 มื้อๆละ 35
บาท 70 คน
- คาอาหารกลางวัน วิทยากร/
คณะทํางาน/ผูเขาอบรม จํานวน 2 มื้อๆ
ละ 100 บาท 70 คน
- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ การจัดทําทะเบียนประวัติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารายบุคคล และขอมูลทะเบียน
ประวัติในฐานขอมูลอื่นๆ ดานเอกสาร
- คาวัสดุสํานักงาน
รวมทั้งสิ้น
200,000

(9,800)
(14,000)
(15,000)

45,500

132,330

(3,200)
22,170

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีการวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให
เหมาะสมสอดคลองกับการจัดการศึกษาใหครูครบตามเกณฑ และใหมีขาราชการครูตรงตาม
มาตรฐานวิชาเอกตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด และมีการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กอยางมีคุณภาพ
2. มีการพัฒนาขอมูลสารสนเทศ ขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และขอมูลอื่น ๆ ดานการบริหารงานบุคคล สามารถนําฐานขอมูลไปใชในการพัฒนา
องคกรใหเกิดประสิทธิภาพตอไป
3. มี การบริ หารอั ตรากํ าลั งพนั กงานราชการ และลู กจ า งชั่ วคราว สั งกั ดสํ านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนไปอยางมีระบบ เหมาะสม มีความคลองตัวในการบริหาร
จัดการ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
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4. มีก ารพั ฒ นางานดา นการบริห ารงานบุ คคล เกิ ดประสิท ธิ ภาพ ช ว ยพั ฒ นางาน
ดานตางๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาชวยสงเสริมใหขวัญกําลังใจขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและสงเสริมใหมีการปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ
อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ
5. มีฐานขอมูลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนระบบ ถูกตอง สะดวก
รวดเร็วตอการคนหา และการนํามาใชตอไป
6. มีขอมูลความตองการและความขาดแคลนวิชาเอกของโรงเรียน เพื่อใชในการบริหาร
อัตรากําลัง
7. มีการดําเนินการสรรหาและบรรจุแตงตั้งไดอ ยางยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได
ตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารบานเมืองที่ดี
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7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ไดขอมูลวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 57 โรงเรียน โดยสามารถจัดการ
เรียนการสอน ครบทุกหอง และตรงวิชาเอก
2. ไดขอมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับขอมูลขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอมูลพนักงานราชการ ขอมูล
ลูกจางชั่วคราว ขอมูลลูกจางประจํา ขอมูลทะเบียนประวัติ
และพื้นฐานดานการบริหารงานบุคคลอื่นๆ ดานการบริหารงาน
บุคคล ไปใชในการพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิภาพตอไป
จํานวน 2,740 อัตรา
3. สามารถบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจาง
ชั่วคราวทุกตําแหนงที่ไดรับจัดสรรทั้งกระบวนการสรรหา
การเกลี่ยอัตรากําลังจํานวน 57 โรงเรียน
4. สามารถจัดทําขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา จํานวน 2,281 ราย
ไดตามกําหนดเวลาและทันตอความตองการของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
5. สามารถดําเนินการจัดทําขอมูลการยายขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อไปทดแทนอัตรากําลังที่วางใน
สถานศึกษา ตามสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน
6. สามารถจัดประชุมคณะทํางาน/คณะกรรมการดานตางๆ
ในการบริหารงานบุคคลได เกิดประสิทธิภาพ สําเร็จลุลวงไป
ดวยดีในทุกขั้นตอน

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
- แบบสอบถาม
- แบบประเมินความพึง
พอใจ
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ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ

เชิงคุณภาพ
1. ไดวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา นําขอมูลไปใชเพื่อบริหารจัดการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. ไดมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ขอมูลทะเบียนประวัติ
ขาราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา และขอมูลพื้นฐาน
ดานการบริหารงานบุคคลอื่นๆ ของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดที่มีประสิทธิภาพ
3. สามารถบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจาง
ชั่วคราวสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกตําแหนงที่ไดรับการจัดสรรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. ไดดําเนินการบริหารอัตรากําลังและดําเนินการสรรหา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด
และเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด
5. ไดดําเนินการบริหารอัตรากําลังและดําเนินการสรรหา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเกิดประโยชน
สูงสุด และเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด

- แบบรายงาน

8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
การบริหารงานบุคคล ทุกกระบวนการตองมีความถูกตองและตรงกับความเปนจริง
ถาขอมูลไมเปนปจจุบันและไมถูกตองจะทําใหการบริหารงานที่ผิดจากความเปนจริง จึงตองมี
การประชุมชี้แจงและทําการเกลี่ยอัตรากําลังใหเปนปจจุบัน และจําเปนตองใชบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถหลายๆ ดาน เพื่อมาประมวลผลการดําเนินการ แตหนวยงานไมเคยมีงบประมาณ
สนับสนุนในการดําเนินการดังกลาวแตอยางใด จึงเห็นควรดูแลในเรื่องการบริห ารงานหลายๆ
ดานในการบริหารงานงานบุคคล
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ดํา เนิน การพิจ ารณาและมีง บประมาณดู แ ลในสวนนี้ เพื่อ สนั บ สนุนการปฏิบัติงาน
ของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และเป น การแบ ง เบาภาระความรับ ผิ ด ชอบของผู ที่ รับ ผิ ด ชอบ
ในการปฏิบัติงานตอไป
แผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนา 233

โครงการ

พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานดานการเงิน การบัญชี การพัสดุ
เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
นโยบาย สพฐ. ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอที่ 2 สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับการพัฒนาใหเปน
หนวยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมที่จะปรับตัวใหทนั ตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน
สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางสาวอรุณประไพ เพ็งสลุด/กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 4
1. หลักการและเหตุผล
สื บ เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ง านด า นการเงิน การบั ญ ชี การพั ส ดุ ภ าครั ฐ ได พั ฒ นาและ
เปลี่ยนแปลงไปอยางมากโดยมีการนําเอาระบบอิเล็กทรอนิกสเขามาใชในการปฏิบัติงานตางๆ
มากขึ้น ซึ่งเปนการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหเปนไปตาม
แนวทางที่กรมบัญชีกลางกําหนดในการกระจายอํานาจการจัดการดานการเงิน และการบริหาร
งบประมาณ ใหแกสว นราชการตามแผนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ สว นราชการจํ าเปน
จะตองมีการบริห ารจัดการทางการเงิน การบัญชี และการพัสดุที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและ
ตรวจสอบได รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในภาครัฐที่เขมแข็ง เพื่อเปนกลไกในการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐในภาพรวมของสวนราชการมีความถูกตอง ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับและ
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ประกอบกับการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังภาครัฐ มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานมากขึ้น และตองดําเนินการดวยความรวดเร็ว ถูกตอง ตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ ที่เกี่ยวของเพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกทางราชการในการปฏิบัติงานดังกลาว
ดังนั้น กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ไดตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนา
ขีดความสามารถของผูปฏิบัติงานดานการเงินของสถานศึกษาในสังกัด จึงไดจัดโครงการฝกอบรม
ผูปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบี ย บ ข อ บั งคับ และวิ ธี ป ฏิบั ติ เ กี่ ย วกั บ การเงิ น การบั ญ ชี และพั ส ดุ สามารถปฏิ บั ติ ง าน
ไดอ ยางถูกตองมีป ระสิทธิภ าพ ทําใหก ารใช จ ายเงินภาครัฐของสวนราชการ มีความโปรงใส
ตรวจสอบไดและเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการรวมทั้งเสริมสรางสัมพันธภาพอันดีระหวาง
ผูเขารับการฝกอบรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และตอบสนองกับการบริหารราชการ
แนวใหมทมี่ ุงเนนการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่ อเสริมสรา งความเขา ใจในเจตนารมณข องกฎหมาย ระเบี ย บ ขอ บั งคั บ ตา งๆ
รวมถึงเขาใจในขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน ตลอดจนการดําเนินการดานความรับผิดชอบทางละเมิดอยางถูกตอง และ
สามารถนําไปปรับใชในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อ สงเสริมให เกิด การแลกเปลี่ย นความคิด เห็ น ประสบการณ ในการปฏิบัติ งาน
ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข เพื่อประโยชนตอการปฏิบัติราชการ
3. เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิ ภาพในการกํ ากับ ติดตาม การใชทรัพ ยากรทางการศึ กษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี และพัสดุ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 57 โรงเรียนๆ ละ 2 คน บุคลากร
ใน สพม.39 จํานวน 15 คน รวมทั้งหมด 129 คน
2. ขา ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา, ลู ก จา งประจํ า ที่เ กษีย ณอายุร าชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 113 คน บุคลากร สพม.39 จํานวน 15 คน รวมทั้งหมด
128 คน
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึก ษาในสัง กัด สํานั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษามั ธยมศึกษา เขต 39 สามารถ
ปฏิบั ติ ง านด า นการเงิ น การบัญ ชี และพั ส ดุ ได อ ย า งมี ป ระสิทธิ ภ าพ เกิ ด ประสิ ทธิ ผ ล และ
ทันกําหนดเวลาที่ทางราชการกําหนด
2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี และ
พัสดุ สามารถนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานมาปฏิบัติไดอยางถูกตอง
3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, ลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ มีสิทธิ
รับบําเหน็จบํานาญ ไดรับความรู มีความสามารถดําเนินการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Pensions Electronic Filing) ได อ ย า งถู ก ต อ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจา หนาที่ได ทุกขั้น ตอน พิม พเ อกสารที่เกี่ ย วขอ ง หรือ
ตรวจสอบขอมูลการเบิกจายไดตลอดเวลาผานระบบคอมพิวเตอร และโทรศัพท
4. สํา นัก งานเขตพื้นที่ การศึ กษา และสถานศึก ษาในสัง กัด สามารถรายงานตั ว ชี้วั ด
ไดอยางครบถวน และถูกตอง
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ชวงเวลา เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ณ สวนราชการ
ตามที่กําหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ระยะเวลา
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการดานการเงิน
ก.ค. 63 – ก.ย. 63
การบัญชี และพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กํากับ
ติดตามการใชทรัพยากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. แตงตั้งคณะทํางานในการพัฒนาศักยภาพ
2. วางแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3. เสริมสรางทักษะการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพใหบุคลากร
4. ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 การเสริมสรางทักษะของขาราชการครูและบุคลากรทางการ ก.ค. 63 – ก.ย. 63
ศึกษาในการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส
1. แตงตั้งคณะทํางานในการเสริมสรางทักษะและพัฒนาศักยภาพ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,
2. วางแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3. เสริมสรางทักษะการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพใหบุคลากร
4. ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดําเนินงาน
5. งบประมาณ
งบดํา เนิน งาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณ
ทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้
งบประมาณ
หมวดรายจาย
รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพ
47,040
บุคลากรทางการดานการเงิน บัญชี และ
พัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ กํากับ ติดตามการใชทรัพยากร
ทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
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รายละเอียดการใชงบประมาณ
- คาอาหาร (129 คน x 100 บาท)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (129 คน x
35 บาท x 2 มื้อ)
- คาวิทยากร ชม.ละ 600 บาทx 7 ชม.
- คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 การเสริมสรางทักษะของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวย
ตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส
- คาอาหาร (128 คน x 100 บาท)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (128 คน x
35 บาท x 2 มื้อ)
- คาวิทยากร ชม.ละ 600 บาท x 7 ชม.
- คาวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
หมวดรายจาย
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
12,900
9,030
4,200
20,910
27,960

12,800
8,960
4,200
75,000

8,400

43,690

2,000
22,910

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

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ

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

แบบสอบถามการดําเนินงาน
แบบรายงานผล
การเขารับการอบรม

8. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ปฏิบัติหนาที่ทางดานการเงิน บัญชี
และพัสดุ ขาดความรูความเขาใจเรื่องระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ เนื่องจากมีการปรับปรุงแกไข
ตลอดเวลา
2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ ขาดความชํานาญ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. จัดอบรมดานการเงิน การบัญชี และพัสดุ เปนประจําทุกป
2. จั ดทํ า คูมื อด านการเงิน การบั ญ ชี และพั สดุ ใหส ถานศึกษาสํา หรั บ ใช เ ป นคู มือ ใน
การปฏิบัติงาน
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โครงการ

พัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติราชการและบริหารจัด
การศึกษา
นโยบาย สพฐ. ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอที่ 1 - 3
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ/กลุม จาสิบตรี จิรกร บุญศรีภูม/ิ กลุมอํานวยการ
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 – 4
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึก ษาธิก าร พ.ศ. 2546 แก ไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2553 และ (ฉบั บ ที่ 3)
พ.ศ. 2562 มาตรา 6 มาตรา 34 วรรคสอง ไดกําหนดใหมีการแบงสวนราชการภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ ไดออกประกาศกระทรวงศึกษา ลงวันที่
22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เรื่อง การแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพื่อกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึก ษาให เหมาะสมกับ ภารกิ จ ปริม าณ และคุณ ภาพการจั ดการศึก ษาในแตล ะเขตพื้น ที่
การศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและงานบริหารทั่วไป ใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง เพื่อมุงใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง เพิ่มความคลองตัว
ในการบริ ห ารจั ดการศึก ษา และเป นการเพิ่ มศัก ยภาพหนว ยงานใหเ ปน ไปตามที่ กํา หนดใน
กฎกระทรวงทําใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีภารกิจรับ ผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด ทั้งดานการบริหารจัดการศึกษา การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
รวมทั้ง ภารกิจ ดานอื่นๆ ที่สามารถสง เสริมและสนับ สนุนใหสถานศึกษาบริห ารจัดการศึกษา
ขั้น พื้น ฐานในสํา นั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาที่ รั บ ผิ ดชอบใหมี ผลสั ม ฤทธิ์ ที่พึง ประสงค ดัง นั้ น
ผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาที่มีการบริหารงานการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
และนําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good - Governance) มาใชในการบริหาร
จั ด การศึ ก ษาจะทํ า ให เ ป น หน ว ยงานงานและมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี มี ค วามพร อ มใน
ทุกๆ ดานทําใหการจัดการศึกษาในการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน มีผลสัมฤทธิ์สูง
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอทางราชการ
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ดังนั้น กลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงไดจัดทํา
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติราชการและบริหารจัดการศึกษา
เพื่อใหการประสานการปฏิบัติราชการมีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบนพื้นฐาน
ของความถูกตองและโปรงใส สรางความเขาใจ ไดรับขาวสารความเคลื่อนไหว ระเบียบ ขอกฎหมาย
และแนวปฏิบัติของทางราชการที่ทําใหการพัฒนาองคกรกาวหนาเปนไปตามเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปนไปตามมาตรฐานสํานักงาน
2. เพื่อใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ประสานงาน อํานวยการ และยกระดับคุณภาพ
การบริห ารจั ดการสํา นักงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษาและสถานศึก ษาเปนไปดว ยความเรีย บรอ ย
มีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน
3. เพื่อใหบริการและเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาของ
เขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา และสถานศึก ษาในสั ง กัด ตอ สาธารณชน ก อให เกิ ดความรู ความเขา ใจ
การดําเนินงาน และใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา
4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพแกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผูบริหารการศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2. ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาไดขอเสนอแนะในการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาและหลักเกณฑ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดอยางถูกตองตามวัตถุประสงค
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ตามแผนการศึกษาแหงชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษา
ที่กําหนด
3. การประสานงานมีสวนรวมกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่น สวนราชการภายนอก
องคกรตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ณ สถานที่ราชการตาม
กําหนด ดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ
1.1 การพัฒนาศักยภาพผูบริหารการศึกษาขาราชการ
ครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษาในสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาและรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ
1.2 การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
การดําเนินงาน
1. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนดําเนินงานในสวนที่
เกี่ยวของตามภารกิจ
2. จั ดเตรี ย มข อ มู ล เอกสาร หลั กฐาน ประกอบการ
ดําเนินงานการพัฒนาศักยภาพ
3. พัฒนาศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนตามภารกิจ
4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
5. สรุปผล และรายงานผลการดําเนินงาน
กิ จ กรรมที่ 2 การบริ ห ารจั ดการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา (มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
การดําเนินงาน
1. แตงตั้งคณะทํางานการพัฒนาศักยภาพเพื่อดําเนินงาน
ในสวนที่เกี่ยวของตามภารกิจ
2. ทบทวนคูมือการประเมินตนเอง สรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment)
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจัดทําแฟมขอมูล
เอกสาร หลักฐาน สําหรับอางอิงตัวชี้วัด
4. วิเคราะห สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผล
การดําเนินงาน

ระยะเวลา
ต.ค. 62 – ก.ย. 63
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563)
กําหนดระยะเวลา 3 เดือน/ครั้ง
ต.ค. 62 – ก.ย. 63
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563)
กําหนดระยะเวลา 5 ครั้ง

เดือน เม.ย. - มิ.ย. 63
และ ก.ค. - ก.ย. 63
จํานวน 2 ครั้ง
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพดานเทคโนโลยีการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ
การดําเนินงาน
1. แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาและดูแลระบบ
2. เตรียมขอมูล เอกสาร/หลักฐานประกอบการดําเนินงาน
3. พั ฒ นาระบบการสื่ อ สารและประชาสั ม พั น ธ เ พื่ อ
ขับเคลื่อนตามภารกิจ
4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
5. วิเคราะห สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผล
การดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาปรับปรุงระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (my – office)
การดําเนินงาน
1. แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาปรับปรุงระบบ
2. วิเคราะหระบบขอมูล เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการ
ดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงระบบ
3. คณะทํางานพัฒนาปรับปรุงระบบ
4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
5. สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงาน
กิ จ กรรมที่ 5 การประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด ส ว นราชการตาม
มาตรการปรั บปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิ บั ติ ราชการ
(มาตรา 44)
การดําเนินงาน
1. แตงตั้งคณะทํางานการขับเคลื่อนเพือ่ ดําเนินงานในสวน
ที่เกี่ยวของตามภารกิจ
2. สร างความรู ความเข า ใจ กํ า หนดให มี ผู กํ ากั บดู แล
ตัวชี้วัดผูจัดเก็บขอมูลในแตละตัวชี้วัด
3. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment)
ของสํ า นั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา เอกสาร หลั กฐาน
สําหรับอางอิงตัวชี้วัดรายงานผานระบบ KRS
4. วิเคราะหขอมูล สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผล
การดําเนินงาน

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

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

ระหวางเดือน ม.ค. – มี.ค. 63
ระหวางเดือน ก.ค. – ก.ย. 63
จํานวน 2 ครั้ง
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทําระบบการ
ควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การดําเนินงาน
1. แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจ
ในสวนที่เกี่ยวของ
2. จั ดเตรี ย มข อ มู ล เอกสาร หลั กฐาน ประกอบการ
ดําเนินงาน
3. ขับเคลื่อนการจัดทําระบบการควบคุมภายในของ สพท.
และสถานศึกษา
4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
5. สรุปผลการดําเนินงาน

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

5. งบประมาณ งบดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 39 จํ า นวน 152,000 บาท (หนึ่ ง แสนห าหมื่ นสองพั น บาทถ ว น)
และรอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จํานวน 50,000 บาท โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ
รายละเอียดคาใชจายดังนี้
รายละเอียดการใชงบประมาณ

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริ ห ารจั ด การเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายสู
การปฏิบัติ
1.1 การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู บ ริ ห าร (50,000)
การศึ ก ษา ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษาในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาและร วมกับสํานั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาอื่นๆ
1.2 การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู บ ริ ห าร 100,000
สถานศึ กษา ข าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา
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รายละเอียดการใชงบประมาณ
รายละเอียดการใชงบประมาณ
1. การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู บริ ห าร
การศึ ก ษา ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษาในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาและร วมกับสํานั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาอื่นๆ (จํานวน 2 ครั้ง)
- ค าอาหาร (100 บาท x 65 คน x
1 มื้อ) 4 ครั้ง
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(35 บาท x 65 คน x 2 มื้อ) 4 ครัง้
- คาวัสดุ
2. การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู บริ ห าร
สถานศึ กษา ข าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา
- ค าอาหาร (100 บาท x 80 คน x
1 มื้อ) 5 ครั้ง
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (35 บาท x 80
คน x 2 มื้อ) 5 ครั้ง
- คาสถานที่ (2,000 x 5)
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง (2,500 x 5)
- คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการสํานั กงาน
เขตพื้ นที่ การศึ ก ษา(มาตรฐานสํ านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษา)
รายละเอียดการใชงบประมาณ
1. ค า อาหาร (100 บาท x 25 คน x
1 มื้อ) 2 ครั้ง
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (35 บาท x
25 คน x 2 มื้อ) 2 ครัง้
3. คาวัสดุ

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

(26,000)
(18,200)
(5,800)

40,000
28,000
10,000
12,500
10,000
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9,500

5,000
3,500
1,500

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิ จ กรรมที่ 3 การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ 12,000
ดานเทคโนโลยีการสื่อสารและประชาสัมพันธ
รายละเอียดการใชงบประมาณ
1. ค า อาหาร (100 บาท x 10 คน x
1,000
1 มื้อ) 1 ครั้ง
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (35 บาท x
700
10 คน x 2 มื้อ) 1 ครั้ง
3. คาวัสดุ
300
4. ค าเช า Hosting ของสํานั กงานสํ าหรั บ
10,000
เผยแพรขาวสารประชาสัมพันธ
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาปรับปรุงระบบงาน 10,000
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส (my – office)
รายละเอียดการใชงบประมาณ
1. คาเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 2 คน x 2 วัน)
960
2. คาที่พัก (600 บาท x 2 คน x 2 วัน)
2,400
3. คาน้ํามันเชื้อเพลิง (517.5 กม. x 4 บาท
4,140
x 2 เที่ยว)
4. คาปรับปรุง พัฒนา ระบบงานสารบรรณ
2,500
อิเล็กทรอนิกส (my – office)
กิ จ กรรมที่ 5 การประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด ส ว น 10,000
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
รายละเอียดการใชงบประมาณ
1. ค าอาห าร ( 100 บา ท x 20 คน
4,000
x 1 มื้อ) 2 ครั้ง
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (35 บาท x
2,800
20 คน x 2 มื้อ) 2 ครั้ง
3. คาวัสดุ
3,200
กิ จ กรรมที่ 6 การพั ฒ นาประสิ ทธิ ภ าพ 10,000
การจั ด ทํ า ระบบการควบคุ มภายในของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียดการใชงบประมาณ
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รายละเอียดการใชงบประมาณ

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รายละเอียดการใชงบประมาณ
1. ค า อาหาร (100 บาท x 57 คน x
1 มื้อ) 1 ครั้ง
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (35 บาท x
57 คน x 2 มื้อ) 1 ครั้ง
3. คาวัสดุ
รวม
202,000

5,700
3,990
-

310
181,390 20,610

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. การจั ด ระบบบริ ห ารและพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาเปนไปตามมาตรฐานสํานักงาน
2. การใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ประสานงาน อํานวยการ และยกระดับคุณภาพ
การบริห ารจั ดการสํา นักงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษาและสถานศึก ษาเปนไปดว ยความเรีย บรอ ย
มีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน
3. การใหบริการและเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
เขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา และสถานศึก ษาในสั ง กัด ตอ สาธารณชน ก อให เกิ ดความรู ความเขา ใจ
การดําเนินงาน และใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา
4. การสงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพแกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ

เชิงปริมาณ
ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการ - การตรวจสอบเอกสาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
- การประเมิน
- รายงานการประชุม
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ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ

เชิงคุณภาพ
1. สถานศึ ก ษาได ข อ เสนอแนะในการกระจายอํ า นาจ - การตรวจสอบเอกสาร
การบริ ห ารจั ด การศึก ษาและหลั ก เกณฑ ก ารบริ ห ารกิ จ การ - การประเมิน
บานเมืองที่ดีจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดอยางถูกตอง
ตามวัตถุประสงค
2. สํา นัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาและสถานศึก ษาในสั งกั ด
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร การกระจายอํานาจเปนไปตาม
นโยบายที่กําหนด
3. ประสานการมีสวนรวมกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่นๆ
องคกรตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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โครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณ และ
การรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นโยบายสพฐ,
ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดไดรับการพัฒนาให
เปนหนวยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกตําบล
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ
นางสาวอรสิณียาพ ศรีสองเมือง/กลุมนโยบายและแผน
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 - 4
1. หลักการและเหตุผล
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพรพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบั ติ
ราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนหาป ซึ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอ
รัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวของ และมาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวน
ราชการเปนแผนหาปตามมาตรา 16 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ใหจัดทําเปนแผนสามปโดยมีหวง
ระยะเวลาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจํ าป ของส วนราชการให มี ความสอดคล องกั บยุ ทธศาสตร ชาติ และแผนอื่ นที่เกี่ ยวข อง และ
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพรพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 วรรค 4 กําหนดให “เมื่อสิ้นปงบประมาณให สวนราชการจัดทํารายงาน
แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจําป......”
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีเปาหมายของการพัฒนาการศึกษา การนํา
ยุทธศาสตร นโยบาย กลยุทธ สูการปฏิบัติใหบรรลุผลนั้นเปนเรื่องสําคัญ ซึ่งจําเปนตองอาศัยเงื่อนไข
หรือปจจัยแหงความสําเร็จหลายประการ เชน การเริ่มตนดวยการกําหนดยุทธศาสตร นโยบาย กลยุทธ
ที่ดี การบริหารการเปลี่ยนแปลง การออกแบบการดําเนินงานที่ดี เหมาะสม เอื้อตอการประสานงาน
การวางรูปแบบกํากับดูแล ควบคุม การสรางแรงจูงใจที่เหมาะสม การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร
การมีภาวะผูนํามุงมั่น จริงใจ รวมถึงการกระตุนใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
นโยบาย กลยุทธ สูการปฏิบัติ จึงจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ การจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ การติดตาม ประเมินผลตามนโยบายตัวชี้วัด และการรายงานผลการดําเนินงาน
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ประจําป เพื่อนําแผนไปสูการปฏิบัติ การใชงบประมาณอยางคุมคา ตลอดจนนําผลการดําเนินงานมา
ปรับปรุงพัฒนางาน และรายงานตอหนวยงานตนสังกัดตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่ อ จั ดทํา แผนปฏิบั ติร าชการประจํ า ปง บประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิ บั ติ
ราชการระยะ 3 ป ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไวใชเปนกรอบและ
แนวทางในการบริหารจัดการ โดยมีการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ
และแผนงาน/โครงการ/กิจรรม ไวอยางชัดเจน
2. เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ และสรางความมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพทุกหนวยงานในสังกัดและหนวยงานอื่น ๆ ในการสนับสนุนกิจกรรมดานการจัด
การศึกษา
3. เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณใหสอดคลองตอการดําเนินงาน และการใชงบประมาณ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. เพื่อติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
วางแผนแนวทางการปฏิบัติงาน ใหเกิดประสิทธิภาพในปงบประมาณตอไป
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. มีแผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป
(พ.ศ. 2563 - 2565)
2. สถานศึกษาทุกแหงไดรับจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณ เปนไปตามเปาหมาย
3. มี ร ายงานผลการดํ า เนิ น งานประจํ า ป เ ผยแพร แ ละใช เ ป น ข อ มู ล ในการพั ฒ นา
การดําเนินงานในปถัดไป
เชิงคุณภาพ
1. สํา นักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธ ยมศึก ษา เขต 39 มีแผนปฏิบัติร าชการประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีคุณภาพใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และสถานศึกษาในสังกัดมีความรู
ความเขาใจในการบริหารจัดการงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. นําผลการปฏิบัติงานเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารจัดการ
และปรับปรุงพัฒนาใหเกิดคุณภาพตอไป
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 สถานที่ดําเนินการ
ในสถานที่ราชการ และสถานที่เอกชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ชั้นตอนการดําเนินงาน
1. วางแผนดําเนินการ/แตงตั้งคณะกรรมการฯ
2. จัดทําแผนปฏิบัตริ าชการประจําป, แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป
3. จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ และบริหารงบประมาณที่สอดคลอง
กับการดําเนินงาน และการใชงบประมาณ
4. ติดตามเก็บขอมูลดานโครงสรางพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด
5. รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6. กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ทบทวน/
ปรับแผนปฏิบัติราชการ
7. กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และการรายงานผล
การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติราชการประจําป
8. สรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําป

ระยะเวลา
ต.ค. 62
ต.ค. 62 – ม.ค. 63
ต.ค. 62– ก.ย. 63
ม.ค. – ก.ย. 63
มี.ค. - ก.ย. 63
พ.ค. – ก.ย. 63
มิ.ย. – ก.ย. 63
ก.ย. 63

5. งบประมาณ
งบดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 130,000
บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้
งบประมาณ
หมวดรายจาย
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิ จกรรมที่ 1 พั ฒนางานนโยบายและ 80,000
แผน
- การวิเคราะห นโยบาย สรุ ปผลการ
9,350
ดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
จํานวน 55 คน (อาหาร 100 บาท x 55
คน + อาหารวางและเครื่องดื่ม 35บาท
x55คนx2มื้อ)
- การจั ดทํ าแผนปฏิบั ติ การประจํ าป
65,250
และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปจํานวน
75 คน 2 วัน (คาอาหาร, อาหารว าง,
คาพาหนะ, คาที่พัก, คาเบี้ยเลี้ยง) และ
จัดทํารูปเลม
รายละเอียดของกิจกรรม
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งบประมาณ
หมวดรายจาย
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
- การติ ด ตามโครงการ/กิ จ กรรม
5,400
ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ (20คนx
135บาทx2ครั้ง)
กิ จ กรรมที่ 2 พั ฒ นางานวิ เ คราะห 20,000
งบประมาณการจั ด ตั้ ง จั ด สรร และ
บริหารงบประมาณ
- การวิเคราะหสังเคราะหจัดตั้งและ
16,300
700
จัดสรรงบประมาณ จํานวน 10 ครั้งๆ 1
วัน (อาหารวางเครื่องดื่ม 35บาทx9ครั้ง
x20คน, อาหาร 4มื้อx20คนx100บาท)
- การติ ดตาม เก็ บ ข อ มู ล ด า น
3,000
โครงสรางพื้นฐาน จํานวน 5 คน 2 ครั้ง ๆ
ละ 1 วั น (240บาทx5คนx2ครั้ ง,
คาพาหนะ 800บาทx2ครั้ง)
กิ จกรรมที่ 3 การกํ า กั บ ติ ดตาม 30,000
ประเมิ นผลการดํ า เนิ นงาน และ
การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตาม
แผนปฏิบัติการประจําป
- การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
3,500
ดํ าเนิ นงาน (คาอาหารว าง 50คนx35
บาทx2ครั้ง)
- การรายงานติดตามฯ ตามตัวชี้วัด
17,000
จํานวน 2 ครั้ง (คาอาหาร 100บาทx50
คนx2มื้อ คาอาหารวางเครื่องดื่ม 35บาท
x50คนx4มื้อ)
- การวิเคราะห สังเคราะห ผลการ
9,500
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พรอมทั้งจัดทํารายงานผล
จํานวน 100 เลมๆ ละ 95 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
130,000
119,800 10,200
รายละเอียดของกิจกรรม
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6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และสถานศึกษาในสังกัด สามารถ
บริหารจัดการศึกษาไดอยางมีเกิดประสิทธิภาพ มีความเขมแข็ง ผานการประเมินตามตัวชี้วัด
สพฐ. และมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดําเนินการบริหารงบประมาณ
การจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณไดอยางถูกตองบรรลุตามวัตถุประสงค
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ กิจกรรม เปนเครื่องมือในการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ

เชิงปริมาณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และ
การรายงานผลการดําเนินงาน
สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 57 โรงเรียน ปฏิบัติงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สอดคลองตามนโยบาย จุดเนน และตัวชี้วัดของหนวยงาน
มัธยมศึกษา เขต 39
ตนสังกัด รอยละ 100
เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ผาน
การประเมินตามตัวชี้วัด สพฐ.
การประเมินตัวชี้วัด สพฐ. และมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่ และมาตรฐานสํานักงานเขต
การศึกษาในระดับดีขึ้นไป
พื้นที่การศึกษา
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โครงการ
นโยบาย สพฐ.
ตัวชี้วัด สพฐ.

เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ขอที่ 2 สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับการพัฒนาใหเปน
หนวยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน
สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล
ลักษณะโครงการ ใหม
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางสุภรีย หอมสะอาด/กลุมบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 - 4
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญ
ของขา ราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึก ษา ที่ไดรับ พระราชทานเครื่องราชอิ สริย าภรณฯ
ประจําป พ.ศ. 2561 - 2562 และขาราชการที่จะเกษียณอายุราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ไดปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความวิริยะอุตสาหะ เสีย สละ อุทิศตน สมควรไดรับ การยกยอ ง
เชิดชูเกียรติใหเปนแบบอยางที่ดี
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ และที่จะเกษียณอายุราชการ
2. เพื่ อ เป น ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจแก ข า ราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และที่จะเกษียณอายุราชการ
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
จํานวน 300 คน
2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ จํานวน 101 คน
เชิงคุณภาพ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
และขา ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จ ะเกษี ยณอายุราชการ เกิดความภาคภูมิใ จ
ในการปฏิบัติหนาที่ของตน
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ณ สถานที่ราชการ
และเอกชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ระยะเวลา
ศึกษาและวิเคราะหขอมูล
ธ.ค. 62
วางแผนการดําเนินการ
ธ.ค. 62
จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ
ธ.ค. 62
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
- กิจกรรมที่ 1
เม.ย. 63 - ก.ย. 63
- กิจกรรมที่ 2
ก.ค. 63 - ก.ย. 63
5. งบประมาณ
งบดํา เนิน งาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 126,500 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหารอยบาทถวน) โดยขอ
ถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจาย ดังนี้
รายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 พิจารณาจัดสรร
เครื่องราชอิสริยาภรณใหแก
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 1 วัน
- คาอาหารวาง (2มื้อx35บาทx9คน)
- คาอาหารกลางวัน (1มื้อx100บาท
x9คน)
กิจกรรมที่ 2 เชิดชูเกียรติโดยจัดพิธี
มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ จํานวน
300 คน จํานวน 1 วัน
- คาอาหารวาง (1มื้อx35บาทx
300คน)
- คาอาหารวางฯและอาหาร
กลางวัน สําหรับคณะทํางาน (1มื้อ
x100บาทx20คน)

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1,500
-

600
900
25,000

-
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10,500
2,000

รายละเอียดของกิจกรรม
- คาจางเหมาบริการจัดสถานที่
- คาพาหนะ
กิจกรรมที่ 3 สรางความรูความ
เขาใจแกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
- คาอาหารวาง (110คนx50บาท
x2มื้อ)
- คาอาหารกลางวัน (110คน
x250x2มื้อ)
- คาตอบแทนวิทยากร (7.5ช.ม.
x600บาท)
- คาเอกสาร (100ชุดx45บาท)
- คาของที่ระลึก (100ชุดx200บาท)
รวมเงินทั้งสิ้น

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
10,000
2,500
100,000

11,000
55,000
4,500

126,500

4,500

82,500

4,500
25,000
39,500

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
และที่จะเกษียณอายุราชการไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ เกิดความภาคภูมิใจแกตนเองและ
วงศตระกูล
2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
และที่จ ะเกษีย ณอายุราชการมีขวัญ และกําลัง ใจในการทํางาน การดําเนินชีวิต รวมถึงรักษา
คุณงามความดีเปนแบบอยางใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุนหลังตอไป
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7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เขารวม
กิจกรรมไมต่ํากวารอยละ 95
เชิงคุณภาพ
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ไดรับการเชิดชูเกียรติ
2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และที่จะเกษียณอายุ
ราชการ มีขวัญและกําลังใจ
3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และที่จะเกษียณอายุ
ราชการ มีความพึงพอใจ

วิธีการประเมิน
บัญชีลงเวลา
แบบสอบถาม

8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
กลุมเปาหมายไมสามารถเขารวมกิจกรรมครบ 100 %
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สรางความตระหนักในบทบาทหนาที่และความสําคัญของการเขารวมกิจกรรม
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โครงการ
สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพฐ. ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอที่ 1, 2, 6, 8, 9
ลักษณะโครงการ ใหม
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางวราภรณ สนสกล/กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 2 - 4
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งการนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากร
ภายในโรงเรีย นเกิด การพัฒ นาทั้งด านสมรรถนะ ศัก ยภาพ คุณ ธรรมและจริย ธรรม ซึ่ง ตอ ง
ดําเนินการนิเทศโดยใชโรงเรียนและเครือขายโรงเรียนเปนฐานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูรับการนิเทศเห็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
คุณภาพครู คุณภาพสถานศึกษา และคุณภาพของการบริหารจัดการ มีความรูความสามารถที่จะ
ปฏิบัติง านใหบ รรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรูที่กํา หนด กอ ใหเ กิด
การทํางานทีเ่ ปนระบบมีประสิทธิภาพ
จากหลักการดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงไดจัดทํา
โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาขึ้น เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
2. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
โรงเรีย นในสัง กั ด สํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษามั ธ ยมศึก ษา เขต 39 จํ า นวน 57
โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา

1. สงเสริม สนับสนุนการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานวิชาการใน
การบริหารจัดการศึกษา
2. นิเทศ ติดตามการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
3. ยกยอง เชิดชูนวัตกรรมสรางสรรคที่เดนเปนแบบอยาง
4. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

ม.ค. – ก.ค. 63
ม.ค. – ก.ค. 63
มิ.ย. – ก.ค. 63
ส.ค. 63

5. งบประมาณ
งบดําเนินงาน ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 39 จํ า นวน 150,000 บาท (หนึ่ง แสนห า หมื่ น บาทถ ว น) และรอจั ด สรร
งบประมาณเพิ่ ม เติ ม อี ก จํ า นวน 530,000 บาท โดยขอถั ว จ า ยงบประมาณทุ ก รายการ
รายละเอียดคาใชจายดังนี้
หมวดรายจาย
งบประมาณ
รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1. กิจกรรม สงเสริม สนับสนุนการใช
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานวิชาการ
ในการบริหารจัดการศึกษา
2. กิจกรรม นิเทศ ติดตามการพัฒนาการ 150,000
150,000
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
จํานวน 9 สหวิทยาเขต
3. กิจกรรม ยกยอง เชิดชูนวัตกรรม
สรางสรรคที่เดนเปนแบบอยาง
4. กิจกรรม ขับเคลื่อนเครือขายคุณภาพการ (360,000)
(360,000)
บริหารจัดการการศึกษาอยางมีสวนรวม
- พัฒนาเครือขายการจัดการศึกษาโดย
ใชรูปแบบสหวิทยาเขต (30,000 บาท/
สหวิทยาเขต 9 สหวิทยาเขต =
270,000)
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รายละเอียดการใชงบประมาณ
- พัฒนาเครือขายโดยใชศูนยพัฒนา
วิชาการ (5,000 บาท/ศูนยฯ 18 ศูนย =
90,000 บาท)
6. กิจกรรม สรุปรายงานผล
การดําเนินงาน
รวมเงินทั้งสิ้น

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

510,000

-

-

-

510,000

-

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีนวัตกรรมสรางสรรคที่เดนเปน
แบบอยาง
7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด
เชิงคุณภาพ
โรงเรี ย นในสัง กั ด สพม.39 มี ร ะบบบริ ห ารการจั ด
การศึ ก ษาและการจั ด การเรี ย นรู ใ ห กั บ ผู เ รี ย นอย า งมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั น สมั ย ทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลง สามารถขั บ เคลื่ อ นสู
ความสําเร็จ ตามเปาหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษา

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
การรายงาน/
รายงานผลการดําเนินงาน
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โครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
นโยบาย สพฐ. ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาให
เปนหนวยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมที่จะปรับตัวใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน
สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล
ลักษณะโครงการ ใหม
ผูรับผิดชอบ/กลุม ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน และนางสาวสินีนาถ เส็งหนองแบน/
กลุมนโยบายและแผน
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 - 4
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการสงเสริม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ซึ่งเปนแผนที่วางกรอบเปาหมาย
และทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาส
และความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนาคนใหมีสมรรถนะในการทํางานที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห งชาติ ยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษา
ประกอบด วย หลั กการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจั ดการศึ กษาเพื่ อ
ความเทาเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency
Economy) และหลักการมีสวนรวมของสังคม (All For Education) โดยนํานโยบายและจุดเนนของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาดําเนินการ
ปฏิบัติใหบรรลุผล
ทั้ งนี้ เพื่ อให การประสาน ส งเสริ ม สนั บสนุ น และพั ฒนาประสิ ทธิ ภ าพการบริ หาร
จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เปนไปโดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบ านเมื องที่ ดี มี ความยืดหยุ น คล องตัวในการดําเนินงาน สามารถปรั บองคกรให ทันต อ
การเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคมโลก โดยมีการวัดผลสําเร็จของงานไดอยางเปนรูปธรรม โปรงใส
สามารถตรวจสอบได ทําใหผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่มีสวนเกี่ยวของ ไดรับ
การบริ หารจั ดการและการบริ การที่ ดี สรางภาพลั กษณ อั นดี งามและความเป นที่ น าเชื่ อถื อต อ
สาธารณชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงไดจัดทําโครงการนี้ เพื่อพัฒนา
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ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
และสถานศึกษาในสังกัดใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ตามนโยบายและเปาหมายของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่ อ ให สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 39 ได พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตลอดจนสามารถ
แกไขปญหาในการบริหารจัดการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผูบ ริห ารการศึกษา ผูบ ริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
2. องคคณะบุคคล และผูมีสวนไดสวนเสียในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เชิงคุณภาพ
1. สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึก ษา เขต 39 และสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
มีการบริหารจัดการศึกษาที่ไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2. สํา นัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธ ยมศึก ษา เขต 39 สามารถแกไขปญหาเรงดว น
ในการบริหารการจัดการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ในสถานที่ราชการและ
เอกชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา

1. การแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวนของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในการบริหารจัดการศึกษา
และเพื่อรองรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน

ต.ค. 62 ก.ย. 63
ก.ย. 63

5. งบประมาณ
งบดําเนินงาน ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน
400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้
หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมขับเคลื่อน 100,000
100,000
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
กิจกรรมที่ 2 สงเสริม พัฒนา
200,000
200,000
บุคลากรในสังกัด
กิจกรรมที่ 3 สงเสริม สนับสนุน
100,000
100,000
ภารกิจเรงดวน และแกไขปญหา
ความจําเปนในการจัดการศึกษา
รวมเงินทั้งสิ้น
400,000
400,000
รายละเอียดการใชงบประมาณ

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษาโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีความยืดหยุน คลองตัวในการดําเนินงาน
สามารถปรับองคกรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคมโลก โดยมีการวัดผลสําเร็จของงาน
ไดอยางเปนรูปธรรม โปรงใส สามารถตรวจสอบได ทําใหผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนที่มีสวนเกี่ยวของ ไดรับการบริหารจัดการและการบริการที่ดี สรางภาพลักษณอันดีงาม
และความเปนที่นาเชื่อถือตอสาธารณชน
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7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ

เชิงปริมาณ
ผูบริหารการศึกษา ผูบริห ารสถานศึกษา ครูและบุคลากร แบบประเมินความพึงพอใจ
ทางการศึกษา และผูเกี่ยวของไดรับประโยชนจากการพัฒนา
การสัมภาษณ
ประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 39
ผลการประเมินจาก
ได พั ฒ นาคุณ ภาพการบริ ห ารการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
2. สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 39
หนวยงานอื่นๆ
สามารถแกไขปญ หาเรงดวนในการบริหารการจัดการศึกษา
ที่เกี่ยวของกับ
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดการศึกษา
8. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
ปญหาเฉพาะหนาและความจําเปนตามนโยบายเรงดวนที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาได
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. การเฝาระวังและติดตามสถานการณตางๆ ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด
รวมถึงติดตามนโยบายของรัฐบาลและหนวยงานตนสังกัด
2. การระดมความคิด ในการวางแผนตัดสินใจ และกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ
เพื่อหาวิธีการแกไขปญหาที่ดีที่สุด เกิดประโยชนสูงสุด และมีความคุมคาตอภารกิจ
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โครงการ

พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบาย สพฐ. ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความโปรงใส
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางสุวณี นอยผา และนางจารุนันท โพธิ์ทอง/หนวยตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 2 – 4
1. หลักการและเหตุผล
ดวยโรงเรียนในสังกัดเป นหนวยงานยอยที่ไดรับจั ดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับโรงเรียนมีการเก็บเงินบํารุงการศึกษา
จากนั ก เรี ย นและผู ป กครองมี ก ารระดมทรั พ ยากรจากทุ ก ภาคส ว น เพื่ อ การบริ ห ารจั ดการ
ดานการศึกษาและดานการบริหารจัดการภายในโรงเรียนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่ อง อี กทั้ง
การดําเนินการตองเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ จุดเนน และหลักธรรมภิบาล
ทั้งนี้ เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค
ตลอดจนความตอ งการชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึก ษา เพื่อ แกไขใหการดํา เนินงานถูกตอ ง
ครบถวน ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชนสูงสุด
แกทางราชการ มีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนวยตรวจสอบภายในดําเนินการคัดเลือกโรงเรียน จํานวน
20 โรงเรียนเปนหนวยรับตรวจ จากทั้งหมด 57 โรงเรียน โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบ
ของปที่ผานมา ซึ่งเปนโรงเรียนที่ยังมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณตลอดจน
การควบคุมดูแลรักษาทรัพยสินของสวนราชการใหมีความเสี่ยงลดลง
2. วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านด า นการเบิ ก จ า ยงบประมาณ การจั ด ทํ า บั ญ ชี
ของโรงเรียนถูกตองครบถวนเปนไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ
2. เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจายเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและเงินปจจัยพื้นฐานยากจน
3. เพื่ อ ตรวจสอบความมี จ ริง การใชป ระโยชน การบํ า รุ ง รั ก ษา และการควบคุ ม
ทรัพยสินของโรงเรียนใหถูกตอง ครบถวน เปนไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ
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3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
ตรวจสอบดําเนินงานและตรวจสอบตามกฎระเบียบ จํานวน 20 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนสามารถเบิกจายงบประมาณ จัดทําบัญชี ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ควบคุมดูแล
รักษาและจําหนายทรัพยสินของโรงเรียนไดถูกตอง ครบถวน เปนไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 สถานที่โรงเรียน
เปาหมาย จํานวน 20 โรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.

แจงปฏิทินการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลงภาคสนาม/ตรวจสอบภายในโรงเรียน
สรุปขอตรวจพบพรอมแจงโรงเรียน
ตรวจสอบกํากับ/ติดตามผลการตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบพรอมแจงโรงเรียน

ระยะเวลา
ม.ค. 63
ก.พ. – มิ.ย. 63
มิ.ย. 63
ก.ค. – ส.ค. 63
ส.ค. 63

5. งบประมาณ
งบดํา เนินงาน ประจํา ป งบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสํานัก งานเขตพื้น ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 50,000 บาท โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียด
คาใชจายดังนี้
หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 แจงปฏิทินการตรวจสอบ
ภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมที่ 2 ลงภาคสนาม/ตรวจสอบ
50,000
ภายในโรงเรียน
26,080
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 20 ร.ร. (ระยะทาง
3,260 กม. x กม.ละ 4 บาท x 2 เที่ยว)
21,920
- คาเบี้ยเลี้ยง 19 ร.ร. (38 วัน x 240
2,000
บาท x 3 คน)
รายละเอียดการใชงบประมาณ
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รายละเอียดการใชงบประมาณ
- คาที่พัก (1 คืน x 1 หอง x 1200
บาท) + (1 คืน x 1 หอง x 800 บาท)
กิจกรรมที่ 3 สรุปขอตรวจพบพรอม
แจงโรงเรียน
กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบกํากับ/ติดตาม
ผลการตรวจสอบ
กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการตรวจสอบ
พรอมแจงโรงเรียน
รวมทั้งสิ้น

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

50,000

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถเขาตรวจสอบโรงเรียนตามเรื่องที่กําหนดไว ครบตามจํานวน 20 โรงเรียน
2. ผูบริหารและครูที่รับการตรวจสอบ มีความพึงพอใจตอการเขาตรวจสอบ อยางนอย
รอยละ 60
7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
เชิงปริมาณ
ตรวจสอบการเงิน บัญชีและพัสดุโรงเรียน 20 โรงเรียน ตรวจสอบ สอบทาน สอบถาม
เชิงคุณภาพ
ผูบริหารและครูที่ไดรับการตรวจสอบ มีความพึงพอใจ
แบบสอบถาม
มีความรู ความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานการเงิน บัญชี
และพัสดุไดอยางนอยรอยละ 60
8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
เปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานใหม มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ งานที่นอยมาก ทําให
การปฏิบัติงานไมถูกตอง ไมครบถวนตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
แนะนําคูมือเพื่อศึกษาคนควาและอธิบายวิธีการปฏิบัติระหวางเขาตรวจสอบ
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โครงการ

บูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
นโยบาย สพฐ. ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีความโปรงใส
ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ขอที่ 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดผานการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางธันยรดา พันธพุทธรัตน/กลุมอํานวยการ
นายสมเจตน พันธุพรม/กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
นางสาวณัชชนิฎฐา พุมชุม/กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 2 – 4
1. หลักการและเหตุผล
ดวย ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –
2564) ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance &
Clean Thailand)” มีพันธกิจในการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลใน
การบริ หารจัดการทุกภาคส วนแบบบูรณาการและปฏิรู ปกระบวนการปองกั นและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบใหมีมาตรฐานสากล โดยมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร คือ ประเทศไทยไดรับ
การประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ
50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
ยังมีความสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร
ที่ 6 ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(ยุทธศาสตรการปลูกฝง “คนไทยไมโกง” และยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคม
ธรรมาภิบาล) อีกดวย ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสําคัญที่เกี่ยวของกับ
การดํ าเนินงานของสํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุ ทธศาสตรที่ 6
ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสรางกลไก “ยับยั้ง”
และ “สรางความตระหนักรู” เพื่อปองกันการทุจริต ที่กลาวถึงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใตกรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสรางองคความรูและ
กระบวนการเรียนรูที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสํานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย
ซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตระหนักในความสําคัญของการเตรียม
การดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อรวม
สรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัว ละอายตอการทุ จริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
โดยดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพื่อวางรากฐาน
การปลูกจิตสํานึก ซึ่งเปนกลไกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรม
รวมตานการทุจริตในวงกวาง ทั้งในระดับสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน
2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมปองกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 40,684 คน
2. ครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39 จํานวน 2,915 คน
3. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 57
โรงเรียน ประกอบดวย
1) โรงเรียนสุจริตตนแบบ
จํานวน 1 โรง
2) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 10 จํานวน 5 โรง
3) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 20 จํานวน 11 โรง
4) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 30 จํานวน 17 โรง
5) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 40 จํานวน 24 โรง
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานการปองกันการทุจ ริต สรา ง
ความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหนักเรียน ครูและผูบริหาร มีทัศนคติ
และคานิยมรวมตานทุจริตในวงกวาง ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับหนวยงาน และระดับชุมชน
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2. สถานศึ ก ษาและสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ รั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุง
หรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปรงใส
ในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหวา งเดือ นมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือ นกัน ยายน พ.ศ. 2563 ณ สํา นัก งาน
เขตพื้นที่ การศึกษามัธ ยมศึก ษา เขต 39 และสถานที่ร าชการ, เอกชน ตามที่กํ า หนด โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวม
ในการตอตานการทุจริต ป.ป.ช.สพฐ. นอย
2. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวม
ในการตอตานการทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน
3. กิจกรรมสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานบริษัทสรางการดี
สู Marketing 4.0
4. กิจกรรม คายเยาวชน "คนดีของแผนดิน" (เยาวชนไทยหัวใจSTRONG)
5. กิจกรรมสรางจิตสํานึกพลเมือง (Project Citizen)
6. กิจกรรมสรางคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ใหแกสังคมดวยนวัตกรรมสื่อ
สาธารณะเชิงสรางสรรค (สื่อภาพยนตรสั้น)
7. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีในการนําหลักสูตรตานทุจริต
ศึกษาไปใช
9. การติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

ระยะเวลา
ม.ค. 63 – มี.ค. 63
ม.ค. 63 – มี.ค. 63
ม.ค. 63 - ก.ย. 63
ม.ค. 63 - ก.ย. 63
ม.ค. 63 – มิ.ย. 63
เม.ย. 63 – มิ.ย. 63
ม.ค. 63 - ก.ย. 63
ก.ค. 63 – ก.ย. 63
ม.ค. 63 – ก.พ. 63
ก.ค. 63 – ส.ค. 63
ม.ค. 63 – มี.ค. 63
เม.ย. 63 – มิ.ย. 63

10. กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ดานความโปรงใส
11. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียน
สุจริต
12. กิจกรรมนิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ม.ค. 63 - ก.ย. 63
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
13. กิจกรรมเสริมสรางธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- พัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
- รับการติดตาม และใหคําปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใส ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
14. กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA Online
15. กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซตหนวยงานในสังกัดเพื่อรองรับ
การประเมิน ITA
16. กิจกรรมการประเมิน ITA สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
17. กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา

ระยะเวลา
ม.ค. 63 - ก.ย. 63

ม.ค. 63
ม.ค. 63 – ก.พ. 63
มี.ค. 63 – ก.ค. 63
ก.พ. 63 – มี.ค. 63

5. งบประมาณ
งบดํ า เนิ น งาน ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน จํ า นวน 400,000 บาท (สี่ แสนบาทถ วน) โดยขอถั ว จา ยงบประมาณ
ทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้
รายละเอียดการใชงบประมาณ
1. พัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขาย
และการมีสวนรวมในการตอตาน
การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. นอย
2. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสราง
เครือขายและการมีสวนรวมใน
การตอตานการทุจริต ป.ป.ช. สพฐ.
ชุมชน
3. กิจกรรมสนับสนุนสงเสริม
การดําเนินงานบริษัทสรางการดี
สู Marketing 4.0

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
5,000
5,000
-

5,000

-

5,000

-

5,000

-

5,000

-
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รายละเอียดการใชงบประมาณ

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

5,000
4. กิจกรรม คายเยาวชน "คนดีของ
แผนดิน" (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG)
5,000
5. กิจกรรมสรางจิตสํานึกพลเมือง
(Project Citizen)
5,000
6. กิจกรรมสรางคานิยมความซื่อสัตย
สุจริต ใหแกสังคมดวยนวัตกรรมสื่อ
สาธารณะเชิงสรางสรรค
(สื่อภาพยนตรสั้น)
7. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริต 15,000
ศึกษาของสถานศึกษาสังกัดในสังกัด
8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติ 15,000
ที่ดีในการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
ไปใช
10,000
9. กิจกรรมการติดตามและประเมินผล
การใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
10,000
10. กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริต
พระราชทาน ดานความโปรงใส
10,000
11. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการถอด
บทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต
10,000
12. กิจกรรมนิเทศ กํากับ ติดตามผล
การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
200,000
13. กิจกรรมเสริมสรางธรรมาภิบาล
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- พัฒนาและยกระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

-

5,000

-

-

5,000

-

-

5,000

-

-

15,000

-

-

15,000

-

-

10,000

-

-

10,000

-

-

10,000

-

-

10,000

-

-

200,000

-
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รายละเอียดการใชงบประมาณ

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

- รับการติดตาม และใหคําปรึกษาใน
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
10,000
14. กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือ
การประเมิน ITA Online
15,000
15. กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต
หนวยงานในสังกัดเพื่อรองรับ
การประเมิน ITA
25,000
16. กิจกรรมการประเมิน ITA
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
50,000
17. กิจกรรมการประเมิน ITA
สถานศึกษา
รวมเงินทั้งสิ้น
400,000

-

10,000

-

-

15,000

-

-

25,000

-

-

50,000

-

-

400,000

-

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
2. สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกลไกและกระบวนการปองกันการทุจริต
ที่เขมแข็งและเทาทันตอสถานการณการทุจริต
3. ดั ช นี ก ารรั บ รู ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
มีแนวโนมที่ดีขึ้น
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7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ

เชิงปริมาณ
1.รอยละ 50 ของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตยสุจริต
2. รอยละ 50 ของประชาชนที่มีวัฒนธรรม คานิยมสุจริต
มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอตานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
3. รอยละ 80 ของหนวยงานที่ผานเกณฑการประเมิน ITA
เชิงคุณภาพ
1.รอยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตยสุจริต
2. รอยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม คานิยมสุจริต
มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
3. รอยละของหนวยงานที่ผานเกณฑการประเมิน ITA
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แบบประเมิน
แบบสํารวจ

โครงการ
นโยบาย สพฐ.
ตัวชี้วัด สพฐ.

เสริมสรางประสิทธิภาพดานวินัยใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ขอที่ 4 สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรงใส
ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ขอที่ 5 สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผานการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
ลักษณะโครงการ ใหม
ผูรับผิดชอบ/กลุม ส.ต.ท.ธีระ ลิ้มสุวรรณ และนายสวิท ชัยอํานาจ/กลุมกฎหมายและคดี
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 3
1. หลักการและเหตุผล
ดวยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได
กําหนดนโยบายโดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศในอนาคตเปนแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนปฏิรูป ประเทศดานการศึกษา แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคม
แหง ชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแหง ชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ซึ่งมี
นโยบายที่สํ าคัญได แก นโยบายที่ 6 ด านการปรั บสมดุลและพั ฒนาระบบบริ หารจั ดการศึกษา
ซึ่ ง ในการดํ า เนิ น การตามนโยบายดั ง กล า วสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา
ในสังกัดผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความโปรงใส
ปลอดการทุจ ริตและประพฤติมิช อบ บริห ารจั ดการตามหลักธรรมาภิบ าล และบุ คลากรทาง
การศึกษาจะตองปฏิบัติหนาที่อยูในกรอบของวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดวย และการดําเนินการทางวินัยขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษานั้น เป นเครื่องมือ ที่สําคัญ ของผูบ ริห ารสถานศึกษาในการสง เสริม ปอ งกันและ
ปราบปรามมิให บุคลากรทางการศึกษากระทํ าผิดวิ นัย ซึ่งจะสงผลตอการเสริมสร างการปรั บ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น แตเนื่องจาก
ในช ว งที่ ผ า นมาพบวา สถานศึ ก ษาบางแห ง มี การดํา เนิ น การทางวินัย กับ ข า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาที่ไมถูกตอง ตามระเบียบและแนวทางที่กฎหมายกําหนด ดําเนินการลาชา
และสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและครู และยังพบวาปจจุบันมี
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีความสุมเสี่ยงที่จะกระทําผิดวินัยเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกิด
จากความไมรูกฎหมาย หรือการดําเนินการทางวินัยไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตาม
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานในดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษา เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการยกระดับการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น จึงไดจัดใหมีการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให มีความรูความสามารถ และ
เพิ่มพูนทักษะในการดําเนินการทางวินัย
2. เพื่ อ ส ง เสริ มและสนั บสนุ นให ส ถานศึ กษาสามารถบริ ห ารงานด านบุ คคลอย างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรทางการศึกษามีความรูดานกฎหมายดีขึ้นและกระทําผิดวินัย
ลดลง
4. เพื่อสนับสนุนมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการ
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง รวมจํานวน
57 คน (โรงเรียนละ 1 คน) ไดรับการพัฒนาความรูดานการดําเนินการทางวินัย (100%)
เชิงคุณภาพ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษามีความรูความสามารถ และ
ทักษะในการดําเนินการทางวินัยอยางมีประสิทธิภาพ
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา

1. พัฒนาเสริมสรางประสิทธิภาพดานวินัยใหแกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูปฏิบัติงานทางดานวินัยของสถานศึกษาในสังกัด
จํานวน 65 คน จํานวน 2 วัน ใหความรูทางดานกฎหมายที่เกี่ยวกับ
เม.ย. – มิ.ย. 63
การดําเนินการทางวินัย โดยมีการแบงกลุมฝกภาคปฏิบัติ และ
แบงกลุมอภิปราย
2. การสรุปและรายงานผล
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มิ.ย. 63

5. งบประมาณ
งบดําเนินงาน ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 40,000 บาทโดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียด
คาใชจายดังนี้
รายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาเสริมสรางประสิทธิภาพ
ดานวินัยใหแกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยจัดอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการใหกับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูปฏิบัติงาน
ทางดานวินัยของสถานศึกษาในสังกัด
จํานวน 65 คน ระยะเวลา 2 วัน
1. คาอาหารกลางวัน 2 มื้อ 65 คนๆ ละ
100 บาท (65 คน X 100 บาท X 2 วัน)
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 4 มื้อ
65 คน (65 คน X 35 บาท X 4 มื้อ)
3. คาตอบแทนวิทยากร (3 คน X 600
บาท X 9 ชม.)
4. คาวัสดุและเอกสารที่เกี่ยวของใน
การสัมมนา
รวมเงินทั้งสิ้น

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

13,000

-

13,000

-

9,100

-

9,100

-

16,200

16,200

-

-

1,700

-

-

1,700

40,000

16,200

22,100

1,700

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความสามารถและทักษะที่เพิ่มพูน
ในการดําเนินการทางวินัย
2. สถานศึกษาไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหสามารถบริหารงานดานบุคคลอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนมีความรูดานกฎหมายดีขึ้นและกระทําผิด
วินัยลดลง
4. มีการดําเนินการสนับสนุนมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในระบบราชการ
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7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกแหงที่สังกัด สพม.39 จํานวน 57 คน
(โรงเรียนละ 1 คน) ไดรับการพัฒนาความรูดานการ
ดําเนินการทางวินัย (100%)
เชิงคุณภาพ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ และ
ทักษะในการดําเนินการทางวินัยอยางมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
ประเมินผล
ตามแบบสอบถาม

ประเมินผล
ตามแบบสอบถาม
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โครงการ
นโยบาย สพฐ.
ตัวชี้วัด สพฐ.
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบ/กลุม

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ 4 และ 6
นโยบายที่ 4 ขอที่ 8 และนโยบายที่ 6 ขอที่ 3, 6, 7, 9
ใหม
นายคณิน อุดมความสุข/กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 - 4
1. หลักการและเหตุผล
รัฐบาล มีนโยบาย Thailand 4.0 ในการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศใหมีความกาวหนา
ด วยเทคโนโลยี และนวั ตกรรม เช นเดี ยวกั นกั บนโยบายและจุ ดเน นของกระทรวงศึกษาธิ การ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวสูการปฏิบัติ ดวยการจัดทําฐานขอมูล
(Big Data) ให ค รบถ ว น ถู กต อ ง ทั นสมั ย และปรั บ สมดุ ล พั ฒ นาระบบบริ หารจั ดการศึ กษา
โดยใชเทคโนโลยีดิ จิทัล (Digital Technology) ให เป นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบเน น
การเรียนรูและการบริหารจัดการ รวมถึงการรายงานขอราชการตางๆ ที่ตองรับผิดชอบในการกํากับ
ติดตามและรายงานผล
อี กทั้ งตอบสนองนโยบายที่ 4 ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน
ด านการสร างโอกาสในการเข าถึ ง บริ การด านการศึ กษาที่ มี คุ ณภาพ มี ม าตรฐานและการลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปนเครื่องมือในการติดตาม สนับสนุนและ
ประเมิ น ผลเพื่ อ สร า งหลั ก ประกั น และสิ ท ธิ ก ารได รั บ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพของประชาชน
และนโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยสงเสริมสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการและ
ตัดสินใจทั้งระบบ โดยมี ระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด และสนับสนุนใหสถานศึกษามีขอมูลรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง
ขอมูลตางๆ นําไปสูการวิเคราะหเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียน (Big Data Technology)
รวมถึงทําใหมีระบบสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผนการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่ อ จั ด ทํ า ระบบข อ มู ล Big Data SPM 39 ให ค รอบคลุ ม ทุ ก ประเด็ น สํ า หรั บ
การบริหารและจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
2. เพื่อ พัฒนาขีดความสามารถของครู เจา หนาที่ ที่รับ ผิดชอบระบบจั ดเก็บ ขอมูล
นักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) จํานวน 57 โรงเรียน
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3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สาร ใหไ ด รับ การพัฒ นาศัก ยภาพการปฏิบั ติร าชการตาม
ความจําเปน
4. เพื่อสงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา โดยใชรูปแบบการประชุมทางไกล
และการติดตามขอราชการที่สําคัญ เรงดวนตางๆ ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. เพื่อสงเสริม สนับ สนุนใหบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา
เขต 39 ใชวัสดุ ครุภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ มีความเสถียร
อยางตอเนื่อง
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีระบบขอมูล Big Data SPM 39
ในการบริหารจัดการศึกษา
2. ครู เจาหนาที่ ที่รับผิดชอบระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) จํานวน 57
โรงเรียน เขารวมโครงการ
3. กลุ ม ส ง เสริ ม การศึ ก ษาทางไกล เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารได รั บ
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการตามความจําเปน
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีระบบการจัดประชุมทางไกล
การติดตามสําหรับขอราชการที่สําคัญ เรงดวน ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รองรับการดําเนินการ
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีครุภัณฑคอมพิวเตอรสวนกลาง
มีวัสดุ ครุภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีความเสถียร เพียงพอ
ตอการใชงาน
เชิงคุณภาพ
1. การบริห ารจัด การศึก ษาของสํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึก ษา เขต 39
โดยใชระบบขอมูล Big Data SPM 39 ชว ยใหการบริหารจัดการศึกษาเปนไปอยา งมีคุณภาพ
มีประสิทธิภาพ
2. ครู เจาหนาที่ ที่รับผิดชอบระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) จํานวน 57
โรงเรียน ทุกคนที่ผานการพัฒนาทักษะ สามารถสนับสนุนการดําเนินงานใหสถานศึกษามีขอมูล
รายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลตางๆ นําไปสูการวิเคราะหเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียน
(Big Data Technology) ตอไป
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3. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีศักยภาพ
ในการนํ านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิ จิทัลมาใชในการบริหารจัดการและตัดสิ นใจเพื่อวางแผน
การทํางาน
4. สํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึก ษา เขต 39 สามารถประสานการปฏิบัติ
ราชการ การรายงานผล ไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง ครบถวน ทันเวลาที่กําหนด
5. บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 39 สามารถปฏิบัติ
ราชการโดยมีร ะบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ชว ยให การทํา งานบรรลุตามเปา หมายและ
วัตถุประสงคของภารกิจในการพัฒนาการจัดการศึกษา
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ณ สถานที่ราชการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา

กิจกรรมที่ 1 การจัดทําระบบขอมูล Big Data SPM 39
ธ.ค. 62 – เม.ย. 63
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
ก.พ. – มี.ค. 63
กิจกรรมที่ 3 การประชุมทางไกล การติดตาม และการพัฒนาศักยภาพ
ธ.ค. 62 – ก.ย. 63
ตนเอง
กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุง ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑเทคโนโลยี
ธ.ค. 62 – ก.ย. 63
สารสนเทศและการสื่อสาร
5. งบประมาณ
งบดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 80,000 บาท
(แปดหมื่นบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้
รายละเอียดการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 การจัดทําระบบขอมูล
Big Data SPM 39
- ประชุมครั้งที่ 1 (27 คน x คาอาหาร
วาง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
170 บาท)

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
50,000
-
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4,590

1,100

หมวดรายจาย
งบประมาณ
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
- ประชุมครั้งที่ 2, 3 (60 คน x 2 ครั้ง x
20,400
4,900
คาอาหารวาง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
170 บาท)
- ประชุมครั้งที่ 4 (90 คน x คาอาหาร
15,300
3,710
วาง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 170
บาท)
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบจัดเก็บ
16,000
11,050
4,950
ขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) (65 คน
x คาอาหารวาง 2 มื้อ และอาหาร
กลางวัน 170 บาท)
กิจกรรมที่ 3 การประชุมทางไกล
14,000
การติดตาม การพัฒนาศักยภาพตนเอง
- ประชุมทางไกล 2 ครั้ง
3,400
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
10,600
เพื่อติดตามประเมินผล และเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุง ซอมแซมวัสดุ
ครุภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
รวมเงินทั้งสิ้น
80,000
65,340 14,660
หมายเหตุ : คาวัสดุกิจกรรมที่ 4 จํานวน 71,000 บาท ประกอบดวย ซอฟตแวร Antivirus 55
ชุด 40,000 บาท แบตเตอรี่เครื่องสํารองไฟ 25 กอน 25,000 บาท , Switch Hub แบบ
GIGABIT 16 port จํานวน 1 ชุด 6,000 บาท (คาใชจายกิจกรรมนี้ ขอใชงบกลางของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39)
รายละเอียดการใชงบประมาณ
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6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สามารถพัฒนาระบบขอมูล Big Data
SPM 39 ใหครอบคลุมทุกประเด็น สําหรับการบริหารและจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
2. ครู เจ า หน า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบระบบจั ด เก็ บ ข อ มู ล นั ก เรี ย นรายบุ ค คล (Data
Management Center : DMC) จํ า นวน 57 โรงเรี ย น ร ว มดํ า เนิ น การให สถานศึกษามีข อมู ล
รายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลตางๆ นําไปสูการวิเคราะหเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียน
(Big Data Technology) ตอไป
3. บุ ค ลากรดา นเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สาร ไดรั บ การพัฒ นาศั ก ยภาพ
การปฏิบัติราชการตามความจําเปน เพียงพอในการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใน
การบริหารจัดการและตัดสินใจเพื่อวางแผนการทํางาน
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีการประสานการปฏิบัติราชการ
โดยใชรูปแบบการประชุมทางไกล ในขอราชการที่สําคัญ เรงดว นตางๆ ผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ชวยใหเกิดความคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุดกับทางราชการ
5. บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธ ยมศึก ษา เขต 39 มีวัส ดุ ครุภัณฑ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ มีความเสถียร ใชงานอยางตอเนื่อง
7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ครู เจาหนาที่ ที่รับผิดชอบระบบจัดเก็บขอมูล
นักเรียนรายบุคคล (Data Management Center :
DMC) จํานวน 57 โรงเรียน เขารวมการประชุม
2. บุคลากรกลุม ICT ไดเขารับการพัฒนา
ศักยภาพ
3. วัสดุ ครุภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ไดรับการปรับปรุง ซอมแซม ใหสามารถใช
งานไดเพียงพอ

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
1. แบบลงชื่อเขารวมการประชุม
2. รายงานการเขารวมประชุม
อบรม ฯลฯ
3. แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชงาน
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ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
1. มีระบบขอมูล Big Data SPM 39 ใชงาน และมี
ความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวนของระบบขอมูล
นักเรียนรายบุคคล (DMC) รอยละ 100
2. มีการประชุมทางไกล ในการติดตาม
ขอราชการที่สําคัญเรงดวน ใหบรรลุตามเปาหมายของ
ภารกิจ

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
1. รายงานสรุปขอมูล
2. รายงานเสนอผูบริหาร

8. การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
การดําเนินกิจกรรมตามโครงการขางตนอาจเกิดภาวะแทรกซอนจากภารกิจสําคัญอื่น
ที่ถูกมอบหมายดว ยเหตุเปนเรื่องเรงดวน หรือสําคัญ ทําใหความเชื่อ มโยง ประสานสัมพันธ
ทั้งกิจกรรมและบุคคล ไดรับผลกระทบที่สงผลตอการเบี่ยงเบนของวัตถุประสงคที่ตั้งไว
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ควรเรงประสานความรวมมือของบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ
กิจกรรมตางๆ ใหสําเร็จลุลวง ดวยกลวิธีหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม
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โครงการ

สงเสริมการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา
นโยบาย สพฐ. ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด สพฐ.
ขอที่ 1 - 5
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ/กลุม นางทิพ วรรณ ถาวรโชติ และคณะ/กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 - 4
1. หลักการและเหตุผล
ดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ไดกําหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 มาตรา 20 วรรค 3 กําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทําหนาที่ในการกํากับ ดูแล
การบริหารและจัดการศึกษาดานวิชาการที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและการดําเนินงานโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหนวยงาน
ภายนอก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษามีบทบาทหนาที่ทํางาน
รวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการดําเนินงานแบบองครวม เพื่อใหการจัดการศึกษามี
การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง มีการประสานงาน ความรวมมือในการนําไปขับเคลื่อนกําหนด
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดังนั้ น เพื่อใหการดําเนินงานมีพลังขั บเคลื่อนไปสู จุดหมายที่ทรงคุณคาตอการพั ฒนา
คุณภาพผูเรียน ตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของคุณภาพการศึกษาที่อยูในการกํากับ
ดูแล รับผิดชอบของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในฐานะบทบาท “ผูเชื่อมโยง” จึงเห็นความสําคัญของ
การสงเสริมการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเปนเรื่องสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่ง จึงจัดทําโครงการสงเสริม
การดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดขึ้น
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อ ส ง เสริ ม ประสิ ทธิ ภ าพการดํา เนิ นงานของคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ใหส ามารถพัฒนาระบบการบริห าร
จัดการดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
2. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ในการขับเคลื่อนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดใหพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามบริบทเพิ่มขึ้น
3. เพื่อสรางชองทางรับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหาร
การศึกษา การดําเนินงานตามแผนและใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จํานวน 12 คน
มีสวนรวมในการสงเสริมและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
2. โรงเรียนในสัง กัด สํา นักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธ ยมศึกษา เขต 39 จํ านวน 57
โรงเรียน ไดรับการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ไดมีสวนรวมใน
การสงเสริมเพิ่มประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา มีสว นรว มใน
การนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดให
พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามบริบทเพิ่มขึ้น
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา

กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. รวมกับคณะ
ศึกษานิเทศก

ม.ค. – มี.ค. 63
ม.ค. – ก.ย. 63

5. งบประมาณ
จากงบดํ า เนิ น งาน ของสํา นัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษามั ธ ยมศึก ษา เขต 39 จํ า นวน
50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจาย
ดังนี้
รายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
จํานวน 2 ครั้ง
1. คาตอบแทน คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
(ประธาน 1,250 บาท กรรมการคนละ
1,000 บาท)
2. คาอาหารกลางวัน 12 คนๆ ละ 80
บาท
3. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ
ละ 35 บาท
4. คาพาหนะ 10 คน (คนละ 500,
300 และ 200 บาท)
5. คาเอกสารประกอบการประชุม
กิจกรรมที่ 2 การติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. รวมกับคณะ
ศึกษานิเทศก จํานวน 2 ครั้ง
1. คาเบี้ยเลี้ยง 12 คนๆ ละ 240
บาท

งบประมาณ
หมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

13,800

9,250
960
840
1,800
950

36,200

-
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-

5,760

รายละเอียดของกิจกรรม
2. คาพาหนะในการนิเทศฯ 3 สาย
3. สรุปรายงาน-คาจัดทําเอกสารสรุป
รายงานโครงการ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
หมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

28,440
2,000
50,000

9,250

40,750

-

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มี ก ารดํ า เนิน การของคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผลและนิ เ ทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ที่ส ามารถขับ เคลื่อนระบบงานตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลตอการดําเนินงานของเขตพื้นที่และสถานศึกษาในสังกัดที่มีคุณภาพ
2. การดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เ ทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เปนแบบอยางที่ดีใหกับเขตพื้นที่อื่นๆ
7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ

เชิงปริมาณ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จํานวน 12 ทาน มีสวนรวมใน
การสงเสริมและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัด
สพม.39 จํานวน 57 โรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัด สพม.39 ไดรับการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาทําใหไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง มีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นและบรรลุเปาหมาย
ตามมาตรฐานการศึกษา
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รายงานการประชุม
ก.ต.ป.น.

ผล O-NET
รายงานประจําป
กลุมนิเทศฯ

โครงการ
นโยบาย สพฐ,
ตัวชี้วัด สพฐ.,

พัฒนาระบบบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณขององคกรที่มีประสิทธิภาพ
ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ขอที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดไดรับการพัฒนาให
เปนหนวยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกตําบล
ลักษณะโครงการ ใหม
ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน และเจาหนาที่ทุกคน
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาสที่ 2 – 4
1. หลักการและเหตุผล
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เผยแพรพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริห ารกิ จการบ านเมืองที่ ดี (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2562 ให สวนราชการจั ดทําแผนปฏิ บัติ ราชการ/
แผนปฏิบัติการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผน 5 ป ซึ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
แผนแม บ ท แผนการปฏิ รู ป ประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ นโยบาย
ของคณะรั ฐมนตรีที่ แถลงตอรั ฐสภา และแผนอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ และมาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการเปนแผนระยะ 5 ป และตามมาตรา 16 แหงพระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ใหจัดทําเปนแผนระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565) พรอมทั้ง
การบริหารจัดการงบประมาณ การเสนอขอตั้งงบประมาณประจําป และการจัดทําเอกสารเพื่อ
ประกอบการของบประมาณ ตองใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ
และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารงบประมาณ ส ว นการจั ด ซื้ อ การจั ด จ า ง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวง
การคลั ง วา ด ว ยการจั ดซื้ อจั ดจ างและการบริ ห ารพั สดุ ภ าครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่ งต องถื อปฏิ บั ติ
และดําเนิ นการอย างเคร งครั ด เพื่อประโยชน สูงสุดตอทางราชการ และเพื่ อใช เป นกรอบและ
แนวทางในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และทันตอสภาวการณปจจุบันตอไป
จากหลักการที่กลาวมาขางตนนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึง
ไดจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณของ
องคกรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึ กษาในสัง กั ด มีค วามรู ความเขา ใจ ในการจั ดทํ า แผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม และ
การบริหารจัดการงบประมาณ อันจะนําไปสูการเปนองคกรที่ขับเคลื่อนการศึกษา/จัดการเรียน
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การสอนตนแบบ โดยมีแผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติราชการ และระบบการบริหารงบประมาณที่ดี
เอื้อและชวยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู ยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์
ตลอดจนทักษะการเรียนรูที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ของผูเรียน ไดอยางเต็มศักยภาพ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ พั ฒ นาความรู ค วามสามารถด า นการบริ ห ารงบประมาณของบุ ค ลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบตั ิการฯ จํานวน 220 คน ประกอบดวย
- วิทยากรหลัก จํานวน 3 คน จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ผูบริหาร จํานวน 57 คน ครูผูรับผิดชอบงานแผนของโรงเรียน จํานวน 57 คน
ครูผูรับผิดชอบงานงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 57 คน และบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฯ จํานวน 46 คน
เชิงคุณภาพ
บุคลากรที่เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ไดรับความรูและสามารถดําเนินการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และการบริหารงบประมาณ ไดอยางถูกตอง
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางเดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 สถานที่ดําเนินการ ณ หองประชุม
พุทธนเรศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา

1. วางแผนจัดทําโครงการฯ
2. ประสานวิทยากรหลักจาก สพฐ.
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการแผนงาน
และงบประมาณขององคกรที่มีประสิทธิภาพ
4. ประเมินและสรุปรายงานผลโครงการฯ

มี.ค. – เม.ย. 63
เม.ย. – พ.ค. 63
พ.ค. – ก.ค. 63
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ส.ค. – ก.ย. 63

5. งบประมาณ
งบดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 90,000
บาท (เกาหมื่นบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ รายละเอียดคาใชจายดังนี้
รายละเอียดของกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ
ขององคกรที่มีประสิทธิภาพ
(ผู เ ข า ร ว มประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารฯ
จํานวน 220 คน)
- คาอาหารกลางวัน 100 บาท x 220
คน x 1 มื้อ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 35 บาท
x 220 คน x 2 มื้อ
- คาที่พักวิทยากร 1,200 บาท x 3
หอง x 1 คืน
- คาพาหนะวิทยากร 4,000 บาท x 3 คน
- คาวิทยากร 1,200 บาท x 3 คน x 2
ชั่วโมง
- คาวัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ
หมวดรายจาย
ที่ใช คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
90,000

22,000
15,400
3,600
12,000
7,200
90,000

7,200

53,000

29,800
29,800

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และสถานศึกษาในสังกัด สามารถ
บริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคของ
โครงการ และสามารถชวยสนับสนุนการจัดการเรียนสอนของครู และยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของผูเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และสถานศึกษาในสังกัด สามารถ
บริหารจัดการงบประมาณ ตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑที่เกี่ยวของ ไดอยางถูกตอง
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7. การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- รอยละ 100 ของผูที่เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ไดรับการพัฒนาตามภาระหนาที่ของตนเอง
เชิงคุณภาพ
- ผูที่เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรู
ความสามารถและนําความรูที่ไดไปดําเนินงานได
อยางถูกตอง และเปนไปตามกฎ ระเบียบ มติ และ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
- แบบสํารวจความพึงพอใจใน
การเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
- Pre-test และ Post-test
การบริหารจัดการแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณ
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สวนที่ 5
การบริหารแผนสูการปฏิบัติ
การบริหารงานของสํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ใหเปนไปตาม
พันธกิจ เปาหมาย นโยบาย โดยมีการวางแผนการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม โดยมีแนวทาง
มี กรอบการทํางาน เพื่ อให บรรลุวั ตถุ ป ระสงค เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ของภารกิ จ รวมถึ งมี การบริ หาร
งบประมาณอย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ช าติ นโยบายและจุ ด เน น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ ทั้งยังเปนเข็มทิศที่จะขับเคลื่อนกรอบแนวคิดในการทํางานไปสูการปฏิบัติราชการใหเกิด
ประโยชน อยางชัดเจน เป นรูปธรรม เกิ ดความคุ มคา และเป นกลไกในการขั บเคลื่ อนประเทศ
ใหพัฒนาสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํ า
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2563 เพื่อบริหารจัดการ งบประมาณตามโครงการ
กิจกรรม โดยขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ จุดเนน แนวทางการดําเนินงานและ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดังนี้
1. งบประมาณสํ าหรั บ เป น ค าใช จ ายในการบริ ห ารจั ด การของสํ านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 3,000,000 บาท
2. งบประมาณสํ าหรับ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาของสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 39 โดยการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จํานวน 4,922,000 บาท ที่สอดคลองนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายของสํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน และบริบทของสํานั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ
1. สรางความเขาใจทั้งวิสัยทั ศน พั นธกิ จ เป าประสงค จุ ดเน น มาตรการและตั วชี้วั ด
ความสําเร็จรวมกันกับบุคลากรทุกระดับรับรูและมีความเขาใจที่ตรงกันในการนําไปปฏิบัติอยางทั่วถึง
2. มอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และกําหนดบทบาทความรับผิดชอบ
3. ผูรับผิ ดชอบโครงการ เสนอโครงการเพื่ อขออนุ มั ติ การใช เงินตามแผนปฏิ บั ติการ
ประจําปตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และดําเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรมที่กําหนด
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4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนงบประมาณในการจัดทํา
โครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจ
ปจจัยความสําเร็จ
1. บุ คลากรทุ กระดั บมี ความเข าใจที่ ตรงกั นและให ความสํ าคั ญในการบริ หารจั ดการ
และนํ าไปปฏิบัติโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการทํางานเป นทีมและเนนการมีสวนรวมที่ เอื้อ
ต อการพั ฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค ให การปฏิ บั ติ งานบรรลุตามวัตถุ ประสงคและเป าหมาย
ที่กําหนดไว
2. เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล
3. มีการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร โดยการประสานความรวมมือในการปฏิบัติงาน
ตามความรับผิดชอบกับหนวยงานที่เกี่ยวของและเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ
สรุปการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน
1. บุ ค ลากรให ค วามสํ า คั ญ กั บ การกํ ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานตาม
โครงการ/กิจกรรมอยางจริงจัง ตอเนื่อง
2. พัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ และผลการเบิกจายงบประมาณประจําป
3. สรุป ประเมิ นผล และรายงานผลการดํ าเนิ นงานตามโครงการ เมื่ อดํ าเนิ นการตาม
โครงการเรียบรอยแลวใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ทราบและ
สํ าเนาให กลุ มนโยบายและแผนทราบ เพื่ อรวบรวมไวจั ดทํ ารายงานผลการดํ าเนิ นงานประจํ าป
สูสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณให คํานึงถึงความคุมคา คุมทุน ประหยัด และเกิดประโยชน
ตอผูเรียนสูงสุด สอดคลองกับนโยบาย จุดเนน มาตรการและและแนวทางการดําเนินการ ตัวชี้วัด
ความสํ าเร็จของสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยการดําเนินงานตองถูกตอง
ตามวัตถุประสงคของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณของทางราชการ
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ภาคผนวก

แผนปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภาคผนวก

แผนปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภาคผนวก

แผนผังแสดงกระบวนการจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจําปงบประมาณ 2563
พระบรมราโชบายดานการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และ
รัชกาลที่ 10

วิเคราะห
ขอมูล
วิสัยทัศน พันธกิจ
เปาประสงค ตัวชี้วัด
มาตรการ สพม.39

แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจําป 2563

จุดเนน
กระทรวงศึกษาธิการ

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
นโยบาย, ตัวชี้วัด, มาตรการ สพฐ.

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

ผลการดําเนินงานในปที่ผานมา

นโยบายจังหวัด,
ศึกษาธิการภาค และ
จังหวัด

นําแผนไปสูการปฏิบัติ

ติดตาม/ทบทวน/ปรับ
แผนปฏิบัติราชการระยะ
3,6,9,12

ประเมินและสรุปรายงานผล
การดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภาคผนวก

แผนปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภาคผนวก

แผนปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภาคผนวก

แผนปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภาคผนวก

รูปภาพการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

แผนปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภาคผนวก

แผนปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภาคผนวก

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นายสุชน วิเชียรสรรค
นายสุทธิดล พุทธรักษ
นายวณัฐพงศ ทองคํา
นายศราวุธ คําแกว
นายกฤษฎา พรหมอินทร

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

ตรวจสอบขอมูล
นางสาวอรสิณียาพ ศรีสองเมือง
นายวรศักดิ์ กันสุทธิ
นางสาวสินีนาถ เส็งหนองแบน
นางสาวจํานงจิต วิทยานันท

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รวบรวมขอมูลและจัดทํารูปเลม
นางสาวสินีนาถ เส็งหนองแบน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ออกแบบปก
นายวรรณุกร แพงนอย

เจาหนาที่ ICT

ถายภาพ
นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์

เจาหนาที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ
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