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ส่วนที่  ๑ 
สภาพการจัดการศึกษา 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ 
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

๒. วิเคราะห์จัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม        
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
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การจัด  และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๗. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง        

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  และสถาบันอ่ืนที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๙. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

๑๐. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง         

ส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด 

โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย 
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โครงสรา้งส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  แบ่งเป็น  10  กลุ่มงาน  ดังนี ้
๑. กลุ่มอ านวยการ 
๒. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๓. กลุ่มนโยบายและแผน 
๔. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๕. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๖. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
๗. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๘. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๙. หน่วยตรวจสอบภายใน 
๑๐. กลุ่มกฎหมายและคดี 

ในแต่ละกลุ่มงาน  มีขอบข่ายภารกิจ ดังนี้  
๑. กลุ่มอ านวยการ  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบ 

บริหารองค์การ การประสานงานและให้บริการสนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ  ในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการและด าเนินงานตามบทบาท  ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อย       
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพ้ืนฐานของความถูกต้องและโปร่งใส   ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการ     
ข้อมูลข่าวสาร  สื่ออุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษา
บริหารจัดการได้อย่างสะดวก  คล่องตัวมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
     ๑.๑  ปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงานเขต 

    ๑.๒  ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
    ๑.๓  ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะ 
    ๑.๔  จัดระบบบริหารงานการควบคุมภายในและพัฒนาองค์กรส านักงาน 
    ๑.๕  ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่กิจการและผลงานของส านักงานเขตและส่วนราชการในสังกัด 
    ๑.๖  เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
    ๑.๗  ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๑.๘  ประสานงานที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับต่าง ๆ 
     ๑.๙  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตที่มิใช่งานของส่วนราชการใด

โดยเฉพาะ 
                    ๑.๑๐  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในส านักงานเขต  สถานศึกษา  และหน่วยงาน
การศึกษา 
                    ๑.๑๑  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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๒. กลุ่มบริหารงานบุคคล   เป็นการบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาเน้นมาตรการจูงใจ          
ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักการกระจาย
อ านาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเกิดความอิสระในการ
ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ  ผู้ปฏิบัติได้รับการพัฒนา  มีความรู้ความสามารถ   มีขวัญก าลังใจ
น าไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพ
ของผู้เรียนมีมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑  วางแผนอัตราก าลัง  ก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
 ๒.๒  สรรหา  บรรจุ  แต่งตั้ง  ย้าย  โอน  และการออกจากราชการของข้าราชกรครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
 ๒.๓  ด าเนินงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 ๒.๔  พัฒนาบุคลากร  ส่งเสริม  ยกย่อง  เชิดชูเกียรติ  และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณ 
 ๒.๕  ด าเนินงานวินัย  อุทธรณ์  ร้องทุกข์  และการด าเนินคดีของรัฐ 
 ๒.๖  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒.๗  จัดท ามาตรฐาน  คุณภาพงาน  ก าหนดภาระงานขั้นต่ าและเกณฑ์การประเมินผลงาน 

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขต 
 ๒.๘ ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานประจ าปีที่เกี่ยวกับการบริหารงาน 

บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาเพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษา  และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 ๒.๙ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

๓. กลุ่มนโยบายและแผน  เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย                   
ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน          
ตามยุทธศาสตร์เป็นส าคัญ (Strategic Result Based Mangement : SRBM) ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์(SPBB) โดยเน้นความโปร่งใสทันสมัยความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพ          
และประสิทธิผล  ยึดหลักการมีส่วนร่วม (Participation) การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้ในโรงเรียนเป็นฐาน 
(School - Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผนการด าเนินการตามแผนการก ากับติดตามผล  
อย่างเป็นระบบ  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๓.๒ จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา 

แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
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 ๓.๓ วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และแจ้งการจัดสรร 
งบประมาณ 

 ๓.๔  ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมิน  และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติ 
ตามนโยบายและแผน 

 ๓.๕  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง  ยุบ  รวม  เลิก  และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓.๖  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓.๗  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 

๔.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด     
เขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นการบูรณาการการจัด
การศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย ไปสู่การศึกษาตลอดชีพ  น าแหล่งเรียนรู้และ     
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประกอบการเรียนการสอน  ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้สมบูรณ์ จัดสวัสดิการ 
สวัสดิภาพ  และกองทุนเพ่ือการศึกษาที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้เรียนปกติ  ด้อยโอกาสพิการและมีความสามารถ
พิเศษ  อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนา  สถานประกอบการ  องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นและเอกชน ร่วมจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้เรียน  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 ๔.๑  ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย  

 ๔.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  
องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

 ๔.๓  ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

๔.๔  ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
๔.๕  ส่งเสริมงานการแนะแนว  สุขภาพอนามัย  กีฬาและนันทนาการ  ลูกเสือ  ยุวกาชาด   

เนตรนารี  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร  ประชาธิปไตย  วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก          
และเยาวชน  และงานกิจการนักเรียนอื่น 

๔.๖  ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
๔.๗  ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๔.๘  ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด  และส่งเสริมป้องกัน  แก้ไขและ 

คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔.๙  ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
๔.๑๐  ประสานส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
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๔.๑๑  ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔.๑๒  ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๔.๑๓  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 

๕. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการ 
นิเทศการศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย  ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหาร  และการจัด
การศึกษา   เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้
มาตรฐานเท่าเทียมกัน  โดยยึดโรงเรียนเป็นฐานส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเกิดการ
เรียนรู้   ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 ๕.๑ ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หลักสู ตร
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

 ๕.๒  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๕.๓ วิจัย  พัฒนา  ส่ง เสริม  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและ                

การประเมินผลการศึกษา 
 ๕.๔  วิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม  มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  รวมทั้ง

ประเมิน  ติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ๕.๕  นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๕.๖  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 
 ๕.๗  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา   

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๕.๘  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

๖.  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
 ๖.๒  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
 ๖.๓  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
 ๖.๔  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 ๖.๕  ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน  งานบัญชี งานพัสดุและ    

งานบริหารสินทรัพย์ 
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 ๖.๖  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

๗.  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 ๗.๑  ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
 ๗.๒  ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 ๗.๓  ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณ 
 ๗.๔  ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
 ๗.๕  ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 
 ๗.๖  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
 ๗.๗  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

๘.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

 ๘.๑  ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการและส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
 ๘.๒  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด

การศึกษา 
 ๘.๓  ด าเนินการงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๘.๔  ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
 ๘.๕  ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๘.๖  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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๙.   หน่วยตรวจสอบภายใน   มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 ๙.๑  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชีและตรวจสอบระบบการดูแล

ทรัพย์สิน 
 ๙.๒  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการเปรียบเทียบกับผลผลิต 

หรือเป้าหมายที่ก าหนด 
 ๙.๓  ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
 ๙.๔  ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
 ๙.๕ ปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 10. กลุ่มกฎหมายและคดี   มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 10.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
 10.2 ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 10.3 ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
 10.4 ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
 10.5 ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
 10.6 ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 10.7 ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
 10.8 ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10.9 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย     

และงานคดีของรัฐ 
  10.10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง          
หรือที่ไดร้ับมอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
 

 

กลุ่ม 
บริหารงานบุคคล 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

ผอ.สพป. 
ยโสธร เขต ๒ 

คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา สพป.ยโสธร เขต ๒ 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

กลุ่ม 
อ านวยการ 

กลุ่ม 
นโยบายและแผน 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล  เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

กลุ่ม 
บริหารงานการเงิน

และสินทรัพย์ 

กลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่ม 
กฎหมายและคดี 
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สภาพทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต ๒ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัด

การศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนครอบคลุมใน ๕ อ าเภอ คือ อ าเภอกุดชุม  อ าเภอเลิงนกทา  อ าเภอไทยเจริญ  
อ าเภอป่าติ้ว   และอ าเภอทรายมูล  มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอต่าง ๆ  ดังนี้ 

ทิศเหนือ              ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมุกดาหาร      
ทิศใต้                  ติดต่อกับอ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร              
ทิศตะวันออก        ติดต่อกับจังหวัดอ านาจเจริญ              
ทิศตะวันตก          ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด 

ข้อมูลพื้นฐานของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เป็นหน่วยงานภาครัฐ  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยมีปริมาณงาน ผลการด าเนินงาน และแนวทางการพัฒนา 
ดังนี้ 

ปริมาณงาน    (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖2) 
 

รายการ จ านวน/หน่วย 
๑.โครงสร้าง ของ สพป.ยโสธร เขต ๒ 
 

9 กลุ่มงาน/๑ หน่วย 

๒.สถานศึกษาทั้งหมด ๕ อ าเภอ คือ อ าเภอกุดชุม  อ าเภอเลิงนกทา   
   อ าเภอไทยเจริญ  อ าเภอป่าติ้ว  และอ าเภอทรายมูล 
    - โรงเรียน สพป.                         ๑๘6     โรงเรียน 
    - โรงเรียน สพม.                           ๑๕     โรงเรียน 
    - โรงเรียน อปท.                             ๕     โรงเรียน 
   - โรงเรียนเอกชน                             8     โรงเรียน 
   - โรงเรียน ตชด.                              ๑     โรงเรียน 
   - ส านักงานพระพุทธศาสนา                ๒     โรงเรียน 
 

๒๑8  โรงเรียน 

๓.ห้องเรียน(หมายถึงห้องเรียนสังกัด สพป.) 
 

             ๑,๖58   ห้อง 
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รายการ จ านวน/หน่วย 
๔.นักเรียน (หมายถึงนักเรียนสังกัด สพป.) 
   - ก่อนประถมศึกษา                   3,842         คน 
   - ประถมศึกษา                       ๑2,804         คน 
   - มัธยมศึกษาตอนต้น                 ๒,140         คน 
 

           ๑8,786    คน 

๕.ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
   - ผู้อ านวยการโรงเรียน                  161         คน 
   - รองผู้อ านวยการโรงเรียน                 1          คน 
   - ครูผู้สอน                             ๑,241          คน 
 
 

             ๑,403    คน 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 

     สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา   มีจ านวน  ๑๓8   แห่ง  จัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจ านวน  ๔๘   แห่ง รวมทั้งสิ้น  ๑๘6  แห่ง  ( ๕ อ าเภอ) 

๓.๑  จ านวนโรงเรียนจ าแนกรายอ าเภอ (ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปี ๒๕๖2) 
 

 
ที ่

 
อ าเภอ สังกัด 

 

รวม 

สพป. 
สพม. อปท. เอกชน ตชด. 

ส านัก
พระพุทธศาสนา 

 
โรงเรียน สาขา 

๑ ทรายมูล ๒๔ - ๒ - - - ๑ ๒๗ 
๒ กุดชุม ๔๘ ๑ ๔ ๒ 1 - - ๕6 
๓ ป่าติ้ว ๓๐ - ๒ - - - - ๓๒ 
๔ เลิงนกทา ๖๐ - ๕ ๓ ๓ ๑ ๑ ๗๓ 
๕ ไทยเจริญ ๒๓ - ๒ - ๔ - - 29 

 
รวม 

๑๘๕ 1 - - - - - - 

๑๘6 ๑๕ ๕ 8 ๑ ๒ ๒๑7 
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๓.๒  จ านวนข้าราชการครู  ครูอัตราจ้าง  และพนักงานราชการ จ าแนกตามสังกัดและอ าเภอ   

  (ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปี ๒๕๖2) 
 

ที ่ อ าเภอ 
สังกัด รวม 

สพป. สช. 
๑ ทรายมูล ๑52 - ๑52 
๒ กุดชุม 386 23 409 
๓ ป่าติ้ว 194 - 194 
๔ เลิงนกทา ๕18 57 575 
๕ ไทยเจริญ ๑53 82 235 

รวม ๑,403 162 1,565 
 
๓.๓  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามสังกัดและอ าเภอ (ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปี ๒๕๖2) 
 

ที ่ อ าเภอ 
สังกัด 

รวม 
สพป. สช. 

๑ ทรายมูล 1,960 - 1,960 
๒ กุดชุม ๕,511 ๕32 6,043 
๓ ป่าติ้ว ๒,553 - ๒,553 
๔ เลิงนกทา ๗,465 1,272 8,737 
๕ ไทยเจริญ ๑,873 1,587 3,460 

รวม ๑๙,362 3,391 22,753 
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ผลการด าเนินงาน  จากการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖2  สรุปผลไดด้ังนี้ 

๑. ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป (O-Net) รายวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕9 – ๒๕61 ดังนี้ 
ตารางท่ี ๑  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.๖    ปีการศึกษา ๒๕๕9 – ๒๕61 
 

กลุ่มสาระวิชา 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๙(O-Net) ๒๕60(O-Net) ๒๕61(O-Net) 
ภาษาไทย ๔๙.๖๕ 42.42 51.65 
คณิตศาสตร์ ๓๔.๖๔ 32.87 32.35 
วิทยาศาสตร์ ๓๗.๗๑ 36.38 37.58 
ภาษาอังกฤษ ๒๗.๙๐ 30.39 32.46 
สังคมศึกษา ๔๑.๗๙ - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - - 
ศิลปะ - - - 
การงานอาชีพฯ - - - 

ค่าเฉลี่ย ๓๘.๓๓๘ 35.515 38.51 
 

ตารางท่ี ๒  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕9 – ๒๕61 
 

กลุ่มสาระวิชา 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๙(O-Net) ๒๕60(O-Net) ๒๕61(O-Net) 
ภาษาไทย ๔๒.๒๑ 45.60 47.76 
คณิตศาสตร ์ ๒๓.๘๙ 23.05 24.27 
วิทยาศาสตร ์ ๓๒.๕๓ 30.87 33.56 
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๙๙ 28.22 26.58 
สงัคมศึกษา ๔๕.๑๙ - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - - 
ศิลปะ - - - 
การงานอาชีพฯ - - - 

เฉลี่ย ๓๔.๑๖๒ 31.935 33.04 
  
 
 
 



 

 

                                                           แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 หน้า ๑๓ 

 

๑.๒  ผู้เรียนได้รับการฝึกฝน  และพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  ๑.๓  หน่วยงานทุกระดับได้ด าเนินการส่งเสริม  สนับสนุนให้เกิดทักษะการอ่านและการ
แสวงหาความรู้ ขึ้นกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
  ๑.๔  อิทธิพลของสื่อและสิ่งยั่วยุที่ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน 
ที่ไม่พึงประสงค ์
  ๑.๕  การจัดการเรียนรู้บางส่วนไม่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของนักเรียน คร ู
ยังขาดทักษะการใช้สื่อ  และเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน สมศ. รอบ ๓  
ตารางท่ี ๓  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านการรับรองมาตรฐาน (ไม่รวมระดับปฐมวัย) 
       ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 
 

จ านวนโรงเรียน 
ที่เข้ารับการประเมินฯ 

จ านวนโรงเรียน 
ที่ผ่านการรับรองฯ 

จ านวนโรงเรียน 
ที่ไม่ผ่านการประเมิน 

๑๘๕ ๑๘๕ - 
 
ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ตารางท่ี ๔  ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหรือระบบ KRS (KPI Report System)         
ปี ๒๕๕๕-๒๕61 
 

ปี 
สพป.ยโสธร เขต ๒ 

หมายเหตุ 
ค่าคะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 

๒๕๕๕ ๔.๖๘๙๙๕ ๙๓.๗๙๙  
๒๕๕๖ ๔.๔๙๙๑๓ ๘๙.๙๘๒๖  
๒๕๕๗ ๓.๘๑๕๔๑ ๗๖.๓๐๘๒  
๒๕๕๘ ๓.๗๘๓๗๕ ๗๕.๖๗๕  
๒๕๕๙ ๔.๔๖๕๔๑ ๘๙.๓๐๘๒  

2560 4.66573 93.3146  

2561 4.18991 83.7982  
 

ที่มา : ระบบรายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหรือระบบ KRS (KPI Report System) 
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ตารางท่ี ๕  ผลการด าเนินงานในระบบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบตัิการ หรือระบบ  ARS (Action plan Report System)          
ปี ๒๕๕๕ – ๒๕61 
 

ปี 
สพป.ยโสธร เขต ๒ 

หมายเหตุ 
ค่าคะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 

๒๕๕๕ ๓.๙๔๐๖๕ ๗๘.๘๑๓  
๒๕๕๖ ๔.๖๐๑๕๐ ๙๒.๐๓  
๒๕๕๗ ๔.๒๘๑๘๑ ๘๕.๖๓๖๒  
๒๕๕๘ ๓.๙๙๖๕๙ ๗๙.๙๓๑๘  
๒๕๕๙ ๓.๗๘๙๖๘ ๗๕.๗๙๓๖  

2560 ไม่มีการรายงานระบบ ARS (Action plan Report System) 

2561 ไม่มีการรายงานระบบ ARS (Action plan Report System) 
 

ที่มา : ระบบรายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหรือระบบ ARS (Actionplan Report System) 

๒.  ด้านโอกาสทางการศึกษา 
        ประชากรวัยเรียนบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงบริการการศึกษา  โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในท้องถิ่น
ห่างไกลและทุรกันดาร ยากจน ถูกทอดทิ้ง  มีเด็กออกกลางคันร้อยละ ๐.๐๒ 

๓.  ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  ๓.๑ การกระจายอ านาจจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา ยังไม่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์  ของกฎหมาย  โดยเฉพาะการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพ 
  ๓.๒ การพัฒนาบุคลากรยังไม่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาของหน่วยงานและผู้รับการพัฒนา 
  ๓.๓ การให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่สัมพันธ์กับ
คุณภาพนักเรียน 
  ๓.๔ โรงเรียนบางแห่งมีครูไม่ครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ขาดแคลนครูที่มีวุฒิตาม        
กลุ่มสาระการเรียนรู้ส าคัญ และครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานสอน 

แนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา 

๑. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียน 
๑.๑  พัฒนาฐานข้อมูลการรับนักเรียน และการติดตามเด็กเข้าเรียน ประสานความร่วมมือกับ  

หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.๒  สร้างความตระหนักและให้ความรู้กับผู้ปกครอง พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตาม   

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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๑.๓  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑.๔  จัดท าเขตบริการของโรงเรียนร่วมกันทั้งเขตพ้ืนที่การศึกษาเขตอ่ืนที่มีเขตบริการต่อต่อกัน 

และหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาภาคบังคับ 
๑.๕  จัดท าบันทึกข้อตกลงกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 

อัธยาศัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้เด็กที่มีปัญหาในการศึกษาในระบบ 
๑.๗  เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง 

๒. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒.๑  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O-NET ให้สูงขึ้น 
๒.๒  เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.๓  ส่งเสริมและร่วมจัดระบบประกันภายในของทุกโรงเรียนให้เข้มแข็ง 
๒.๔  จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนด้านวิชาการ 
๒.๕    ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา ๑ คน / ๑ นวัตกรรม / ๑ ปีการศึกษา 
๒.๖  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ 

๓. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
๓.๑  น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดท าฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.๒  พัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓.๓  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๔  เสริมสร้างทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และการแสวงหา 

ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด 
๓.๕  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท าการวิจัยเพื่อพัฒนา 

การเรียนการสอน 
๓.๖  สร้างขวัญและก าลังใจ ความก้าวหน้า และความม่ันคงในวิชาชีพ 

๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและการจัดการศึกษา 
๔.๑  เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานตามบทบาทหน้าที่ขององค์คณะบุคคล ในการบริหารงาน 

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา และเน้นการท างานร่วมกันแบบบูรณาการ 
๔.๒  ส่งเสริมให้สถานศึกษา เป็นผู้น าในการพัฒนาชุมชน และศูนย์วิชาการชุมชน 
๔.๓  ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์การเอกชน องค์กร 

วิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน จัดการศึกษาได้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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๕. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา 
๕.๑  สร้างกระบวนการท างานให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม คุ้มค่าและตรวจสอบได้ และเป็นไป 

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.๒  พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๕.๓  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ครอบคลุมทุกด้านที่ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ถูกต้อง  

ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
๕.๔  สร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง 

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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                                              ส่วนที่  ๒ 
 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2580    

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
 วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช 
อธิปไตย และบูรณาภาพแห่งเขต อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถานบันหลักของชาติ การด ารง
อยู่อยา่งมั่นคงของชาติ และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น 
มีความมั่งคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโต
ของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศร ี
 ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง   เช่น  ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่
น าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี 
สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน   มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  ประชาชันมีความมั่นคง
ในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงทางอาหาร  
พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

ความมั่งค่ัง  หมายถึง  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่ม 
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก        
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน
ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือสามารถสร้าง
รายได้ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย และเป็นจุดส าคัญของ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน  และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังใน      
การพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้  ได้แก่  ทุนมนุษย์      
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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 ความยั่งยืน  หมายถึง  การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนใน
สังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปูาหมายการพัฒนา
ประเทศข้างต้น  จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติ
ทุกรูปแบบและทุกระดับ  ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนา
ยกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนากลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของประชาชนใน
ภาพรวมและการกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี 
เก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยี
ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการและกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน 
โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดย
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโดบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละ
ยุทธศาสตร์มีเปูาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 

ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตยและมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ
เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ 
และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม 
และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและ
เปูาหมายที่ก าหนด 
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2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

มีเปูาหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบน 
พ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์
วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับ
บริบทของเศรษฐกิจลังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (3) “สร้างคุณค่า
ใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการต่อยอด
อนาคตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้
และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกิน
ดีอยู่ดีรมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนไทยได้ในคราวเดียวกัน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มีเปูาหมาย การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมี 

คุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย 
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมือง
ดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม 
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่
มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ  โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
มีเปูาหมาย การพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน 

ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท า 
เพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น        
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งใน
มิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท า
ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มี
คุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้าน 

สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ให้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการ
เติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 
3  ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
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6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อ 
ประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะ บทบาท 
หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึด
หลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกัน
ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิ
ชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล 
มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
 จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 
  การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้น
การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม     
มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลอด
แรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การ
เตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทาง
สุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อม
ล้ าให้ความส าคัญกับการจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่
อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล การจัดสรรที่ดินท ากิน สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพ่ิมผลิต
ภาพ ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งใน
เชิงปริมาณ และคุณภาพ 
 การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 
  สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย โครงสร้างประชากรไทย เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยปี 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจ านวนสูงสุดและเริ่ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ใน
ระดับค่อนข้างต่ านอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความส าคัญ
ของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ 
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 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
  เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี     
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพ 
ในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่
ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ 12 วัฒนธรรมได้อย่าง
เหมาะสม ซี่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตการพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้
ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยที่มีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมี
ความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) 
ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ 
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบ
วินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมท่ีเหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  อาทิ ปรับ
ระบบบริหารจัดการ สถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
 เปูาหมายการพัฒนาที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด 1.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง 
 เปูาหมายการพัฒนาการพัฒนาที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
  2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
  2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 4 ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี 
 เปูาหมายการพัฒนาที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นเป็นร้อยละ 85 ตัวชี้วัด 
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 แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม  
ที่พึงประสงค์ 

- ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพ่ึงพาตัวเอง มีความซื่อสัตย์ มีวินัย 
มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน และให้พ่อแม่
หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างท่ีดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิต 

- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  
ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุข
อย่างจริงจริง 

2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
- ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม พัฒนา 

หลักสูตรการสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้าน ความคิดความจ า ทักษะการควบคุม 
อารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ สนับสนุน การผลิต
สื่อสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบหลากหลายที่ให้ความรู้ในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิครอบครัวศึกษา 
อนามัยแม่และเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนา
สุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัย และการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน 

- พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด สร้างสรรค์ 
มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ สนับสนุนให้เด็กเข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ      
การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิตสร้าง
แรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาท่ีมุ่งการฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีขนาดและจ านวนผู้เรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 

มาตรฐานให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสมตามความจ าเป็นของพ้ืนที่ และ
โครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง 

- ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน า และ 
สามารถ กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างสามารการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู ปรับระบบประเมิน 
วิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 
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- ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน า และ 

สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู ปรับระบบประเมิน 
วิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 

- พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้าน 
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา 

- ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้าร่วมระบบ 
ทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้ ร่วมวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 

- ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญ 
ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ  การพัฒนา งานวิจัย ไปสู่
นวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดท าและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น 

- จัดท าสื่อการเรียนรู้ ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ สื่อสาร 
เคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษีจูง
ใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและกาเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ 90 โดยไม่มีความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพ้ืนที่ 
ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 มีจ านวน
เพ่ิมข้ึนและความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง 
 แนวทางการพัฒนา ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกายการดูแลนักเรียน
ยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยัง
สถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ของ สพฐ. ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น เพ่ือปูองกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียน
กลางคัน 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใช้เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาว ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนวทาง        
การพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยมุ่งหมายที่ส าคัญของ
แผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและ
สร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดังประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับ 
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บรรลุเปูาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5  ประการ  ได้แก่  การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความ
เท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15  ปีข้างหน้า โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
 วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 
 ยุทธศาสตร์     
   1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
ของประเทศ 
   3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ 

 การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา
แห่งชาติจะประสบผลส าเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานทั้งระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาต้องยึดถือเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เปูาหมายความส าเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมใน          
การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 

2. การสร้างความเข้าใจในเปูาหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯของผู้ปฏิบัติทุก 
หน่วยงานทุกระดับ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเปูาหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา มีคณะกรรมการก ากับดูแลแต่ละ
ยุทธศาสตร์ให้เกิดการน าไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 
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3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็น 

การจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive 
Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่ งสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 

4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ 
ระบบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเปูาหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปใน
ทิศทางและเปูาหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดงานและ
ประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่ก าหนด 

5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการ 
บริหารงานให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับ
ภูมิภาคและสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มี
มาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชนจะเป็น
กลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความ
รับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทาง 
การเงนิในการก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 
 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
บทน า 

รั ฐ ธ รรมนูญแห่ ง ร าชอาณาจั กร ไทย  พ .ศ .  2560 หมวด  5  หน้ าที่ ของรั ฐ  มาตรา  54  
บัญญัติว่า “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่ างมีคุณภาพโดยไม่ เก็บค่า ใช้จ่ าย ” และค าสั่ งหั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ 3 ก าหนดว่า  
“ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี  
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตามหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 บัญญัติว่า 
“ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดการผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมาย
ดังกล่าว”  

อนึ่ ง  ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.  2560 - 2580) ประกาศ ณ วันที่  8 ตุลาคม พ.ศ.  2561  
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
ตามวิสัยทัศน์ไว้  6 ยุทธศาสตร์ คือ 
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1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่ งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ 
ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีใน
ทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และ
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ 
ภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น
คนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความ
ถนัดของตนเอง” 

ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ื นฐ าน  จึ ง ไ ด้ ก าหนดน โยบายส านั ก ง านคณะกรรมการการศึ กษ าขั้ น พ้ื นฐ าน  ปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 - 26 
กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ก าหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ 

“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
พันธกิจ 

1.จั ดการศึ กษา เ พ่ือ เส ริ มสร้ า งความมั่ นค งของสถาบันหลั กของชาติ และการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.พัฒนาผู้ เ รี ยนให้มีความสามารถความเป็น เลิศทางวิชาการเ พ่ือสร้ างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

3 . พัฒ นา ศั ก ย ภ า พแล ะคุ ณภ า พผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี ส ม ร ร ถ นะต าม หลั ก สู ต ร แ ละคุ ณลั กษ ณ ะ 
ในศตวรรษท่ี 21  

4.สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 
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5.พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

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

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 

เป้าหมาย 
1. ผู้ เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

3. ผู้ เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริ เริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้  มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้ เรียนในศตวรรษที่  21 มีสุขภาวะที่ เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง  
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

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

5 .  ผู้ บ ริ ห า ร  ค รู  แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า เ ป็ น บุ ค ค ล แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้  มี ค ว า ม รู้ 
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

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

7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีสมดุลใน
การบริ หารจั ดการ เชิ งบู รณาการ  มี การก ากับ  ติ ดตาม  ประ เมินผล  มี ร ะบบข้ อมู ลสารสน เทศ 
ที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และการรายงานผลอย่ า ง เป็ นระบบ ใช้ ง านวิ จั ย  เทคโน โลยี และนวั ตกรรม  
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน  และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 
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นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

   มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
มาตรการและแนวด าเนินการ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

เป้าประสงค์ 

1.ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม   
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัวผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

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

4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น 
พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ 
และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ ดีต่อบ้ านเมือง  มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง  เป็นพลเมืองดีของชาติ  และพลเมืองโลกที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมที่ พึงประสงค์  
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
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  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
  1.2 สถานศึกษา  

(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนด 

(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน 
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

2. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความ 
รุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 
  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบ
ใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง  เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย ์อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม 

สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
  2.2 สถานศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ 
เข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จัก
วิธีการปูองกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 

(2) มีมาตรการและแนวทางการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้รับค าปรึกษา 

ชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 

3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์
การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตาม
ยุทธศาสตร์ 6 ข้อ คือ 
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  1. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง 
  2. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
  3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
  5. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในพื้นที่จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพ้ืนฐานความหลากหลายในวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน 

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัยของ 
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ 
  เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ เรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการ
บริการด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

4.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่สูงในถิ่น 

ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และท่ีดูแลหอพักนอนตามความจ าเป็นและ เหมาะสมกับบริบท 
(2) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 

ชายแดนชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

(3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม 
กับสภาพบริบทของพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวที
เสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ 

4.2 สถานศึกษา 
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่ 

เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร 

(2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 
(3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต 

ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
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นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด 

เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ ความสนใจ 

มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจากหน่วยงานต่าง ๆ 

ทีเ่กี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง 
น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จ านวนงบประมาณใน 
การสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธ ีการด้านระบบบัญชี       
การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือกระจายอ านาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดท าแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ 

1.5  ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. สถานศึกษา  
2.1 ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด โดย

จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน
หรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา 
(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดย
ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอ งผ่านระบบดิจิทัล (Digital 
Learning Platform) 
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2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทาง 
วิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคน
ที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

2.3  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวน    
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความ
ถนัดของผู้เรียน 

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา 
ที่ 3 เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 

2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตามสมรรถนะ
รายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 

นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์ 

1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้ม 
การพัฒนาของประเทศ  

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

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท ามีทักษะอาชีพที่สอดคล้อง 

กับความต้องการของประเทศ   
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ

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

ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
       เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้อง
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย  
        มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์  
และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อ านวยการ 
การเรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร 
            1.2 สถานศึกษา  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  
เน้นการพัฒนาผู้ เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้  
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ 
            2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 

2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
  เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล 

พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 
  โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

2.1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(1) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี 

สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(2) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อ 

ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

(3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่ก าหนด 
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ ๆ  

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ   
(5) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผล 

การด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
2.1.2 สถานศึกษา 
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอก 

ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
(2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข 
(3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน  

มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 
(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ไข้ เจ็บ 
(6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการมีส่วนร่วมและ 

การสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
  (7)  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
  ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
          โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

2.2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา
พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มี
คุณลักษณะ   
    - เป็นไปตามหลักสูตร  
    - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
    - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าสอดคล้องกับความ  
                                            ต้องการของประเทศ   
    - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
    - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือใน 
                                            การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
    - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรัก 
                                            การอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
   (2) จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้น 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการ
เรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
   (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
   (5) ด าเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
   (6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม 
รวมทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

2.2.2 สถานศึกษา 
   (1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
   (2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
   - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
   - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
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   - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
   - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 

(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ     
ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ เป็นการวางพ้ืนฐาน   
การเรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

(4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานใน 
การด ารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

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

(6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน(Coding) 
(7) ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลัก 

โภชนาการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง      
   (8) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ใน
การเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า น าไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม           

มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตมีสุขภาวะที่ด ีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
           โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

2.3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา       
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 
    - เป็นไปตามหลักสูตร  
    - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
    - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3   
                                            เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
    - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
    - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
                                            ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรัก 
                                            การอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3    
                              (2)  ประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน     
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนา
นักเรียนทุกระดับชั้น 
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           (3)  ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้
เพ่ือการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
   (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
   (5) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต  รวมทั้ง
จัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
   (6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 

2.3.2 สถานศึกษา    
    (1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

(Active Learning) 
(2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 

ขั้น (Independent Study : IS) 
                            (3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ ฐานความรู้และ
ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
    - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
    - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
    - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
    - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
    - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
   (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด      
นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลัง
กาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือ     
การประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 

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

           (6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
  เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  ในรูปแบบที่
หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
    โดยแนวทางการด าเนินการ 
   (1 )  ส านั ก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน  พัฒนาระบบการวั ด 
และประเมินผลตามสภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
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   (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่
หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
   (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
   (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษาน าระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 
   (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลังครูและบุ
คลกรให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส 
   (7 )  ส านั ก งานคณะก รรมการการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐ าน  ส่ ง เ สริ ม  สนั บสนุ น 
ให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดี  
ต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
   (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการให้บริการ
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย 
(Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 

3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา 
   เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   โดยแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

                     (1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ 
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 

                     (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

                     (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมอื 
ในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 

                     (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ 
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
   3.2 สถานศึกษา 
   (1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
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 (2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนอง 
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน        
การเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 

4.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องด าเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให้
เป็นไปตามเปูาประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา 
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน 
และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้าน
การสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

4.1  การผลิตครูที่มีคุณภาพ 
  การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ให้ผลิตครูที่
มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน สร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู  
วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา 
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผน
วิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ 

          (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู 

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิต 
ครูอย่างเป็นระบบ 

 4.2  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของ
ตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อ านวยการการ
เรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที่
กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
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(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment)       
เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดท าหลักสูตรการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดที่เชื่อมโยง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(5) ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) 

          (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล 
(Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 

          (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม  
พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา  
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

         (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
และพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะ
การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

        (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและ 
พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนที่มีความแตกต่าง ( Differentiated 
Instruction) 

        (10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
และพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้น
สูง (Higher Order Thinking) 

       (11) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
และพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        (12) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริ 
และพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่       
ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

        (13) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face 
Training 
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        (14) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับปรุง 
ระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 

        (15) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหารครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น      
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความ
แตกต่าง เป็นต้น 

3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนา 
ตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 

4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทาง  
การศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

5) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ 
 
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ      
                    การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
เป้าประสงค์ 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for  
Sustainable Development) 

2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ร่วมมือ 
ในการจัดการศึกษา 

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
4. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา   

บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน   

การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาท่ีมี

คุณภาพของประชาชน 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
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  1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น  ภาคเอกชน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

(2) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา 
วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  1.2 สถานศึกษา 

(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน 
วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ 

(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดับพ้ืนที่ จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

(๓) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0 - 6ปี)  
เพ่ือในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 

(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง 
บริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 

(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน 
บริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่าง 
เพียงพอ มีคุณภาพ 

(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล 
ได้เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของ
สถานศึกษา 4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา
ด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็น
ส าคัญ 

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม  
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภท
อ่ืน ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับต าบล โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล 
และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ 

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม  
สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 
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3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท  อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
  เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพ
พ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  และจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม 
และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 

(๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาด
แคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณ และติดตาม  
ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 

4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา ส่ ง เสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ที่ ใช้ เป็น เครื่องมือ 
ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
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 (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่  
การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่ 
การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) 
ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance 
Learning Technology: DLT) 

นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็น 

มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง  ฉลากสี 

เขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand 4.0 
3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค  

สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน  

ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มี
บริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริม 
ความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

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

สิ่งแวดล้อม จ านวน 6,000 โรงเรียน 
9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินทางการให้องค์ความรู้และสร้าง
จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ 
3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้
เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นกับ
สิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 
5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน 
6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค 
7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค 
8. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพื่อด าเนินการต่อ
ยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงานสี
เขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 
10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต 
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท้ังระบบ เช่น การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มี
ฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส านักงานและ
สถานศึกษา 
11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
12. ขยายผลผ่านระบบ  DLTV ส่งเสริมความรู้ เรื่อง การผลิตและบริโภคที่ เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ 
และสิ่ งแวดล้อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและฉลาก 
ที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ลดการใช้เผาและลด
ใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี Green 
city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิ เวศ และหน่วยงานส่งเสริม  
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  จัดค่ายเยาวชนวัย
ซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ 
ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชมุชน 
17. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบรางวัล
เกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 

นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
เป้าประสงค์ 

1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม  
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 

2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความ 
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  

4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระใน 

การบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่ว ไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา 
อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิ เ คราะห์  หลั ก เกณฑ์  รู ปแบบ หน้ าที่  อ านาจ  และโครงสร้ า งการก ากับดู แลของสถานศึ กษา  
หรือกลุ่มสถานศึกษา 
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  (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ หน้าที่และอ านาจ องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือก
ประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้ค านึงถึงหลัก
ธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่าง
ของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่ 
  (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ สถานศึ กษา  หรื อกลุ่ มสถานศึ กษาจั ดหา เจ้ าหน้ าที่ เ พ่ือปฏิบั ติ หน้ าที่ สนั บสนุน งาน  
ด้ านธุ รการ  ด้ านการ เงิน  การบัญชีและพัสดุ  และด้ านบริ หารงานบุ คค ล เ พ่ือมิ ให้ ง านดั งกล่ า ว 
เป็นภาระท่ีเกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
  (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท า
แผนปฏิบัติ การและด า เนินการส่ ง เสริม  สนับสนุน  และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่ มสถานศึกษา  
ให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่ม
โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 
  (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกระดับ
สถานศึ กษ า ให้ เ ป็ นแหล่ ง เ รี ย นรู้ ต ล อดชี วิ ต ขอ งทุ กคน ในชุ ม ชน  เ ป็ น ศู น ย์ กล า ง ในกา ร พัฒนา  
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
  (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้มีการศึกษา วิ เคราะห์  ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบ บริหารจัดการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดอบรม 
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติหน้าที่ 
   (11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระ 
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้าน            
การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา 
อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
  (12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือท า
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
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2. พัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
  เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานทั้งระดับส านักงาน
ส่วนกลาง  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้ เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย  พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ                

การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา    
เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

           (2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบ    
การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

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

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

(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย 

เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์ พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  สหวิทยาเขต  
กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 

 
(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 

ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

3. ปฏิรูปการคลังด้านการศกึษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา     
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 
  เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเปูาประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลด
ความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่
ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไป
ยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุน 
ผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง 

(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  

(3)  พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของ 
ผู้เรียน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
กับกระทรวงมหาดไทย  

(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่าน 
ระบบธนาคาร 
 

4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล 
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Technology)  เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ 
และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น มาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศ น า Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และ
พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานส านักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ 
ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร 
 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ 

ทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียน 

ในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ 
(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัด 

การศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้ง
ภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการท างาน
ร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ 
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(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง 

และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีว ิต       
เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน
จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากร 
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 
ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
ผลผลิต 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีการด าเนินงาน 6 ผลผลิต ดังนี้ 

1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
3) ผู้จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4) เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
5) เด็กด้อยโอกาสและเด็กขาดโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6) เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

โดยมีหน่วยงานก ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
จ านวน 183 เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ โดยมีสถานศึกษาเป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา 
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   ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
   

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  ปรากฏว่ามี “อุปสรรค”  มากกว่า “โอกาส” โดยสรุป  คือ 
 

โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
๑. ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีที่มีอยู่
สามารถน าไปสอดแทรกในหลักสูตรสร้างคนให้เป็น 
คนดี รักบ้านเกิด และสืบทอด วัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งามให้คงอยู่ตลอดไป 
๒. เขตพ้ืนที่/สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น  ศาสนสถาน 
ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น 
๓. มีสถานประกอบการในแหล่งชุมชนเป็นจ านวน 
มากและหลากหลาย เช่น ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย 
ส านักงานกฎหมาย เป็นต้น 
๔. ทุกหมู่บ้ านมีปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท าให้ประชาชนมีที่ พ่ึงในการเรียนรู้ เ พ่ือ
สามารถพ่ึงตนเองอย่างหลากหลาย 
๕. ชุมชนตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
และแก้ไขปัญหา ส่งผลต่อการพัฒนาด้านการศึกษา 
ในพ้ืนที ่
๖. การคมนาคมสะดวกท าให้การติดต่อประสานงาน 
รวดเร็ว 
๗.  มี วั ดและองค์ กรศาสนา เป็นสถานที่ อบรม        
ด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างพอเพียง 
 

๑. ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ท าให้ วัฒนธรรม
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เกิดค่านิยมทางวัตถุ                 
ที่เน้นความฟูุงเฟูอ ฟุุมเฟือย ท างานไม่เป็น ไม่เคารพ
กฎหมายและระเบียบของสังคม 
๒. ชุมชนรอบโรงเรียนเป็นสภาพเสื่อมโทรมและเป็น
อบายมุข ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
๓. ผู้ปกครองมีค่านิยมเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติ 
ส่งผลต่อพฤติกรรม เด็กและเยาวชน 
๔. ประชากรกลุ่มอายุการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลดลง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  ท า ให้ มี ส ถานศึ กษาขนาด เล็ ก         
เพ่ิมมากข้ึน 
๕. เด็กและเยาวชนมีภาวะเสี่ยงต่อการติดสารเสพติด
มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน 
๖. ผู้ปกครองมีค่ านิยมส่งลูกหลานเข้าไปเรียน        
ในสถานศึกษาในตัวเมือง 
๗. ผู้ปกครองขาดข้อมูลและองค์ความรู้ในการส่งเสริม
การเรียนต่อของลูกหลาน 
๘. สถาบันระดับอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษาไม่เอ้ือ
และไม่สนับสนุนต่อการจัดการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
๘. ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร (ICT) ท าให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้
สะดวกและหลากหลาย 
๙. รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนน าไปใช้ในวิถีชีวิตที่ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน 
๑๐. ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การ
สนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์การเรียนการสอน
ให้สถานศึกษาท าให้การจัดการศึกษามีความคล่องตัว
มากขึ้น 
๑๑. มีกฎมายระเบียบรองรับการกระจายอ านาจ  
ทางการศึกษาให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
๑๒. นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น ลดความ
เลื่อมล้ าในการจัดการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพ 
โครงการ DLTV  DLIT /เรียนฟรี ๑๕ ปี /การพัฒนา
ครูแบบครบวงจร/โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ในโรงเรียน เป็นต้น 
๑๓. โรงเรียนระดับประถมศึกษามีเกือบทุกหมู่บ้าน 
สามารถส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง 
๑๔. การประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ.ท าให้
โรงเรียนสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
 
 
 

๙. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารแต่ไม่สามารถน ามาใช้ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษา
เท่าท่ีควร 
๑๐. สื่อและเทคโนโลยีที่ไม่สร้างสรรค์และขาดการ
ควบคุมก ากับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท าให้ผู้ เรียนมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์
๑๑. ผู้ปกครองมีรายได้ต่ า และมีหนี้ภาคครัวเรือน
สูงขึ้น ท าให้มีผลต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของลูกหลาน 
๑๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา 
ส่งผลท าให้ไม่มีทุนทรัพย์ในการส่งบุตรหลานเรียน  
ต่อในระดับสูงได้ 
๑๓. ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน กระทบ
ต่อรายได้ และการสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
ผู้ปกครอง 
๑๔. การลงทุนภาครัฐในการจัดการศึกษาไม่เพียงพอ
ต่อการด าเนินงานให้มีคุณภาพได้ 
๑๕. ความล้มเหลวในการบริหารจัดการศึกษา                    
ในโรงเรียนขนาดเล็กมีค่าใช้จ่ายสูงไม่สมดุลกับผลลัพธ์
และผลผลิต 
๑๖. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นผลให้นโยบาย
การศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย การท างานไม่ต่อเนื่อง 
๑๗. ส่วนกลางก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานมาก
เกินไป ท าให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดกิจกรรมสนอง
ต่อความต้องการของพ้ืนที่ได้ 
๑๘. นโยบายการกระจายอ านาจยังไม่ด าเนินการ
อย่างจริงจัง 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  ปรากฏว่ามี “จุดอ่อน” มากกว่า “จุดแข็ง”  
โดยสรุป  ดังนี ้
 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่/สถานศึกษา มีการวางแผน
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์ชัดเจน 
๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่/สถานศึกษา มีการน าแผนไปสู่
การปฏิบัติ มีการก ากับนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ
การประกันคุณภาพภายใน 
 
๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่/สถานศึกษา มีการมอบหมาย
งานบุคลากร รับผิดชอบภาระงานชัดเจน ตรงตาม
ความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับระเบียบที่ก าหนด 
๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษา 
มีนโยบายในการบริหารจัดการคุณภาพและจัดการที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์ภายใต้การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่
ชัดเจน 
๕. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสเข้ารับการศึกษา   
ทั้งในระดับก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้นอย่างทั่วถึง 
๖. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
อย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง  ส ามา รถปฏิ บั ติ ง า น ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
๗. ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะ
ผู้น า ส่งผลให้การบริหารและการจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

๑. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่/สถานศึกษา 
ไม่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ท าให้เกิดความไม่
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
๒. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบายทางการ
ศึกษา ท าให้การบริหารจัดการและการจัดการศึกษา
ขาดความต่อเนื่อง 
๓. ผล NT , ONET โดยรวมต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 
๔. ผู้ เรียนขาดทักษะในการคิด วิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
๕. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษยังไม่ได้รับการพัฒนา
ให้เต็มตามศักยภาพ 
๖.ผู้เรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่
คล่อง มากกว่าร้อยละ ๑๐ 
๗. ผู้ เรียนบางส่วนมีค่านิยมเลียนแบบวัฒนธรรม
ต่างชาติ มีพฤติกรรม ที่ไม่พึงประสงค์ 
๘.  ครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา/สถานศึกษา มีจ านวนไม่เพียงพอ สอนไม่
ตรงวุฒิและมีภาระงานมาก 
๙. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ยังขาด
ทักษะในการบริหารเชิงกลยุทธ์ ท าให้การบูรณาการ
แผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง 
๑๐. ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนยังไม่ปรับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
๑๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดการวิจัยและ
สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
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จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
๘. ส านักงานเขตพ้ืนที่/สถานศึกษามีระบบบริหารด้าน
งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นไป 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
๙. ชุมชนมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดหา
วัสดุ  อุปกร ณ์สื่ อ  ประกอบการ เ รี ยนการสอน        
และจัดสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ 
๑๐. สถานศึกษามีและใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 
๑๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่มีการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมโดยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๑๒. สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 

๑๒. สถานศึกษาขนาดเล็กบุคลากรมีน้อยรับผิดชอบ
หลายภาระงาน ส่งผลให้ยังไม่เข้าใจระเบียบและแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน เกี่ยวกับงานพัสดุและการเงิน 
๑๓. ระบบการบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร
เรียน อาคารประกอบ ไม่มีประสิทธิภาพ 
๑๔.อาคารเรียน อาคารประกอบ ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
๑๕. ระบบเครือข่าย ICT ขาดประสิทธิภาพ 
๑๖. สถานศึกษามีขนาดและความพร้อม 
แตกต่างกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  หน้า ๕๔ 

 

                                              

   ส่วนที่  ๓ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (SWOT)  ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เพ่ือส่งเสริม/พัฒนาจุดแข็งและโอกาส  แก้ไขปรับปรุงจุดอ่อนและอุปสรรค           
ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จึงร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนา ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
“ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้           

จัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับวิถอีีสาน  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ  (MISSION) 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานการศึกษาในสังกัดทุกระดับเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและ    

ได้มาตรฐาน 
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคน มีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์       

ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย  
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเสริมสร้างความ 

รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถีอีสาน ตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ (GOALS) 
           เพ่ือให้การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีคุณภาพ
และมาตรฐาน สอดคล้องกับวิถีอีสาน บนพื้นฐานความเป็นไทยก้าวไกลสู่สากล จึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 

๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับ พัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบ 
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๒.  พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
โดยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional learning community : PLC) 

๓.  ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม 
ตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

๔.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
๕.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีคุณธรรม จริยธรรม  

ปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๖.  ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม 

หลักของคนไทย  
๗.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

และตามหลักธรรมาภิบาล 
๘.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีกลไกขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีประสิทธิภาพ 
๙.  ครูและบุคลกรทางการศึกษา และผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ วิถีอีสาน และ 

ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ค่านิยมองค์กร 
  องค์กรทันสมัย  ใส่ใจบริการ  งานสัมฤทธิ์ผล  พัฒนาตน   ทุกคนตรวจสอบได ้

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้ก าหนดนโยบายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

   มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์เชิงนโยบาย 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
เป้าประสงค์ 

1.ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัวผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

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

4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ      มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี     มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 

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

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

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

6. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 



 
 

                                                          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  หน้า ๕๗ 

 

ประเด็นกลยทุธ ์

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ ดีต่อบ้ านเมือง  มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง  เป็นพลเมืองดีของชาติ  และพลเมืองโลกที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมที่ พึงประสงค์  
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษา
ตามมาตรการที่ก าหนด 
  1.2 สถานศึกษา  

(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 

  (2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี   มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่
พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

2. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความ
รุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 
  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบ
ใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย ์อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                                  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
  2.2 สถานศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการ
ป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 
  (2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย 

(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้รับ 

ค าปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมท้ังการอบรมบ่มนิสัย 
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นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค ์

1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพเป็นนักคิด  

เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

 

ตัวช้ีวัด 

1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

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

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

ประเด็นกลยทุธ ์

 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ ความสนใจ 

มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

    1. ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
           1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจาก 

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการวัดแววความถนัดทางการ 

เรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียน
ค้นหาตนเอง น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่
ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จ านวน 
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้าน
ระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น  เพื่อกระจายอ านาจให้สถานศึกษา มีความเป็น
อิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดท าแผนงาน  
โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ 
ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

1.5  ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อ 
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2. สถานศึกษา  
2.1 ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความ 

ถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 
5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็ม
ศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น 
โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital 
Learning Platform) 
  2.2 ปรับเปลี่ ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่ ง เน้นการจัดการ เรียนรู้ ให้ผู้ เ รี ยน 
มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้ เรียน และจัดกิจกรรม  
เพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

2.3  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

          2 . 4  ส่ ง เ ส ริ ม  สนั บ สนุ น  ใ ห้ ค รู แ ล ะบุ ค ล าก ร ทา งก า รศึ ก ษ า  ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒน า 
เ พ่ือปรับเปลี่ ยนกระบวนการจัดการ เรี ยนรู้ ให้ แก่ผู้ เ รี ยนโดยเน้นการจัดการ เรี ยนรู้ ให้ แก่ผู้ เ รี ยน  
เป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 

           2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ 3 เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 

         2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุ คคล  โ ดยการ จั ด ให้ มี ก า ร วั ดประ เมิ นจ ากส่ ว นกลา ง ในชั้ นมั ธ ยมศึ กษาปี ที่  3  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าประสงค ์
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้ม

การพัฒนาของประเทศ  
2 . ผู้ เ รี ย น ได้ รั บ กา ร พัฒนาต ามจุ ด มุ่ ง หมายขอ งหลั กสู ต ร  แล ะมี ทั กษะคว ามสามารถ 

ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วง
วัยและน าไปปฏิบัติได ้

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท ามีทักษะอาชีพที่สอดคล้อง

กับความต้องการของประเทศ   
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 



 
 

                                                          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  หน้า ๖๐ 

 

6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ตัวช้ีวัด 

1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 

(NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       

มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไป
ปฏิบัติได ้

5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุ
วัฒนธรรม 

6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

ประเด็นกลยทุธ ์

1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
       เ ป็ น ม า ต ร ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง ใ ห้ เ ป็ น ห ลั ก สู ต ร 
เชิ งสมรรถนะ  สอดคล้องกับทักษะที่จ า เป็นในศตวรรษที่  21  เ อ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ เรี ยน 
เป็นรายบุคคลอย่ าง เหมาะสมทุกด้ านทั้ งทางด้ านร่ า งกาย  จิต ใจ  อารมณ์  สั งคม  และสติปัญญา  
มีทักษะสื่อสารภาษาไทย  
        มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ 

สติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร 
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                     1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  
เน้นการพัฒนาผู้ เ รียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ 
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ 

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 

2.1 การพฒันาศกัยภาพและคณุภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 

   เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ 

อารมณ์  สั งคม  และสติปัญญา  มีวินัย  มีทักษะสื่ อสารภาษาไทย  และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  
(ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 
  โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

2.1.1 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(1) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็ก 

ปฐมวัยปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(2) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 

สถานศึกษาเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหาร 
สถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

(3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่ก าหนด 
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี และ 

องค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ   
(5) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงาน 

ผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
2.1.2 สถานศึกษา 

   (1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและ 
นอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
   (2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข 
   (3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน       
มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   (4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 
   (5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ไข้ เจ็บ 
   (6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการมีส่วนร่วม 
และการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
   (7)  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง 
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2.2 การพฒันาศกัยภาพ และคณุภาพผู้เรียนระดบัประถมศกึษา 

            ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
          โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

2.2.1 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัด 
การศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ให้มีคุณลักษณะ   
    - เป็นไปตามหลักสูตร  
    - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
    - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ   
    - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
    - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
    - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการ
อ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 
        (2) จ ัดท าเครื ่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้น 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการ 
เรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
   (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
   (5) ด าเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่าง 
ครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
   (6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้ง 
สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

 2.2.2 สถานศึกษา 
   (1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
   (2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะ 
สหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
 



 
 

                                                          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  หน้า ๖๓ 

 

   - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
   - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
   - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
   - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
   (3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความ 
ถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ เป็นการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้  
การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

      (4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการ 
ด ารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
   (5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional  
Learning : SEL) 
   (6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน(Coding) 

      (7) ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลัก 
โภชนาการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง      
   (8) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.3 การพฒันาศกัยภาพ และคณุภาพผู้เรียนระดบัมธัยมศึกษา 
  ผู้ เ รี ย น ร ะดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ท า ง ด้ า น ร่ า ง ก า ย  จิ ต ใ จ  อ า ร ม ณ์  
สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  
มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  และภาษาที่ 3 มีความสามารถ 
ในการใช้ เทคโนโลยี  ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า  น าไปสู่ 
การมีทักษะอาชีพที่ สอดคล้องกับความต้ องการของประเทศ  มีความยืดหยุ่ นทางด้ านความคิด  
สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้  ภายใต้สั งคมที่ เป็นพหุวัฒนธรรม  มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
มีสุขภาวะที่ด ีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
           โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

2.3.1 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
      (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัด 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ 
สติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม       
ให้มีคุณลักษณะ 
    - เป็นไปตามหลักสูตร  
    - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
    - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3   
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
    - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
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    - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรัก    
การอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3                                              
    (2)  ประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน          
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนา
นักเรียนทุกระดับชั้น 
             (3)  ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวาง
พ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
         (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการ 
เรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
         (5) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และ 
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต 
 รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง 
ให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
        (6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 

2.3.2 สถานศึกษา    
       (1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

(2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 
ขั้น (Independent Study : IS) 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ ฐานความรู้ 
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
    - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
    - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
    - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
    - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
    - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์  
                               (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด  
นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลัง
กาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือ    
การประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 
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                      (5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)  
                      (6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มคีวามต้องการดแูลเป็นพเิศษ 

    เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อย
โอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
    โดยแนวทางการด าเนินการ 
    (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการวัด 
และประเมินผลตามสภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
    (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
ในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
เฉพาะบุคคล 
    (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน 
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
    (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากร  
และจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
    (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษาน า
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 
    (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลัง
ครูและบุคลกรให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส 
    (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดี  
ต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
    (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการ
ให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
    (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนการพัฒนา 
ภาคีเครือข่าย (Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็ก
ด้อยโอกาส 

3. น้าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ   
การจัดการศึกษา 
  เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนา
วิธีการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้ เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  โดยแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
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  3.1 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 (1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ 
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีก าหนด 

 (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อ
ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 

 (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
ผู้เรียนเรียนรูด้้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
  3.2 สถานศึกษา 
    (1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดี โอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ  
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
  (2)จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้ เ รียน ให้ผู้ เ รียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 

4.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พค รู  จึ ง ต้ อ ง ด า เ นิ น ก า ร ตั้ ง แ ต่ ก า ร ผ ลิ ต  แ ล ะก า ร พั ฒ น า ค รู 
อย่างต่อเนื่อง โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู  
ในการผลิต และพัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามา  
เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสาย
อาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการ
พัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผล
งานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

4.1  การผลิตครูทีม่ีคณุภาพ 

  ก า ร ผ ลิ ต ค รู ที่ มี คุ ณ ภ า พ  เ ป็ น ม า ต ร ก า ร ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ส ถ า บั น 
การผลิ ตครู  ให้ ผ ลิ ตครู ที่ มี จิ ต วิญญาณของความ เป็ นครู  มี ค ว ามรู้ ค ว ามสามารถอย่ า งแท้ จ ริ ง  
และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

  (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู 
วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา 

  (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผน 
วิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ 
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            (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู 

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิต 
ครูอย่างเป็นระบบ 

 4.2  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของ
ตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อ านวยการการ
เรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที่
กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวาง
แผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ท่ีเช่ือมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดท าหลักสูตรการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดที่เช่ือมโยง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community: PLC) 
(6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอน
ดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่
ของตน 

(7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทาง   

ด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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(8)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส่งเสริมและพัฒนาครูใหส้ามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ใหส้อดคล้องกบัการวัดประเมินผล     
ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสงู (Higher Order Thinking) ผ่านกจิกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

(9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated 

Instruction) 
           (10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

(11) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(12) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียน
แต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
          (13) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face 
Training 
          (14) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทาง  

การศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้านคุณภาพ และแผน  

การศึกษาแห่งชาติ 
          (15) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา น า
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ระบบ ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทาง   

การศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 

2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น 

การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสงู การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ 

จ าเปน็พิเศษ และผูเ้รียนที่มคีวามแตกตา่ง เป็นต้น 

3) สง่เสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนา 

ตนเองอยา่งต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 

4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 

5) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ 
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นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ   
                    การลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา  

เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 

Sustainable Development) 
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ ร่วมมือ

ในการจัดการศึกษา 
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
4. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา

บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน

การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาท่ีมี

คุณภาพของประชาชน 
ตัวช้ีวัด 
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ

ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 
และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

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

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

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

การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้

ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นกลยทุธ ์

1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
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  1.1 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น  ภาคเอกชน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

(2) จัดท าฐานข้อมลูประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เช่ือมโยงข้อมูล ศึกษา 

วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจดับริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรยีน 

  1.2 สถานศึกษา 
(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชน 

วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ 

(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ระดับพื้นที่ จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ0-6ปี)  
เพื่อในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 

(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง 

บริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 

(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน 

บริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียน 

อย่างเพียงพอ มีคุณภาพ 

(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลได้ 
เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบท 
ของพ้ืนที่ 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านตา่ง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของ
สถานศึกษา 4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา
ด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็น
ส าคัญ 

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และ
สถานศึกษาประเภทอ่ืน ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับต าบล โรงเรียน
ขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 
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3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท  อย่างเหมาะสม และ 

เพียงพอ 
  เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพ
พ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษา  
วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นที่ 

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาด
แคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณ และติดตาม 
ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 

4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม 

สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้
ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
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(5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส่งเสริมสนบัสนนุอุปกรณ์ดิจทิัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาอยา่งเหมาะสม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ 

            (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดจิิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) ส าหรับครู
อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

             (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance 

Learning Technology: DLT) 

นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง  ฉลากสี

เขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand 4.0 
3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค     

สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน            

ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มี
บริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

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

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

1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ ในรูปผลิตภัณฑ์และพลั งงานเพ่ือลดปริมาณขยะ 
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน  
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์    
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

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

6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการสร้าง
ส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

7. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัด    
การเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชน  

ประเด็นกลยทุธ ์
1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินทางการให้องค์ความรู้และสร้าง

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

เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นกับ

สิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ใน
รูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon 
emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 

5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 

6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน 
6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค 
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7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค 

8. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพ่ือด าเนินการต่อ
ยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 

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

11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อ
ความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

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

14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี Green 
city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  จัดค่ายเยาวชนวัย
ซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอด
สารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน 

17. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ  
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
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นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม    

ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความ

ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก   
ธรรมาภิบาล  

4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด 

1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงาน

ที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 

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

4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติ  มิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน       
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์
เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
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ประเด็นกลยุทธ ์
1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

     เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ  
ในการบร ิหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด ้านการบร ิหารงบประมาณ  
ด ้านการบร ิหารงานบ ุคคล และด ้านการบร ิหารงานทั ่ว ไป  โดยด า เน ินการ เป ็นรายสถานศึกษา 
หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้  
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิ เ คราะห์  หลั ก เกณฑ์  รู ปแบบ หน้ าที่  อ านาจ  และโครงสร้ า งการก ากับดู แ ลของสถานศึ กษา  
หรือกลุ่มสถานศึกษา 
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิ เ ค ร า ะ ห์  ห น้ า ที่ แ ล ะ อ า น า จ  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  จ า น ว น ก ร ร ม ก า ร  คุ ณ ส ม บั ติ  ห ลั ก เ ก ณ ฑ์  
และวิธี การสรรหาการ เลื อกประธานและกรรมการ  คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา  
หรือของกลุ่ มสถานศึกษา โดยให้ค านึ งถึ งหลักธรรมาภิบาลและความเป็น อิสระของสถานศึกษา  
หรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการ  
และข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่ 
  (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ สถานศึ กษา  หรื อกลุ่ มสถานศึ กษาจั ดหา เจ้ าหน้ าที่ เ พ่ือปฏิบั ติ หน้ าที่ สนั บสนุน งาน  
ด้ านธุ รการ  ด้ านการ เงิน  การบัญชีและพัสดุ  และด้ านบริ หารงานบุ คคล เ พ่ือมิ ให้ ง านดั งกล่ า ว  
เป็นภาระท่ีเกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
  (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท า
แผนปฏิบัติ การและด า เนินการส่ ง เสริม  สนับสนุน  และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่ มสถานศึกษา  
ให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่ม
โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 
  (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกระดับ
สถานศึ กษ า ให้ เ ป็ นแหล่ ง เ รี ย นรู้ ต ล อดชี วิ ต ขอ ง ทุ กคน ในชุ ม ชน  เ ป็ น ศู น ย์ กล า ง ในกา ร พัฒนา 
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
  (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
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  (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้มีการศึกษา วิ เคราะห์  ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา  
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดอบรม 
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติหน้าที่ 
   (11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระ 
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้ านการบริหารงบประมาณ  
ด้ านการบริหารงานบุคคล และด้ านการบริหารงานทั่ ว ไป  โดยด า เนินการ เป็นรายสถานศึกษา  
หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
  (12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือท า
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

2. พัฒนาส้านักงานส่วนกลาง และส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของส านั กงานทั้งระดับส านักงาน
ส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย  พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เ ปลี่ ย นแปล งขอ ง โ ลกอยู่ ต ล อด เ ว ล า  มี ค ว าม โป ร่ ง ใ ส  ปลอด กา รทุ จ ริ ต  และประพฤติ มิ ช อบ  
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน  ส่งเสริม  ตรวจสอบ  ติดตาม  
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
สถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

           (2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบการ
บริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 

(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 

 (Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 

(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ 
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย 

เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต 
กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 

(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 

ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่ 
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(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

 และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 

(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา         
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 
  เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลด
ความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่
ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไป
ยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุน 

ผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง 

(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
(3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของ 

ผู้เรียน เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

กับกระทรวงมหาดไทย  
(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่าน 

ระบบธนาคาร 

4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท้างานที่เป็นดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data Technology)  เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ และข้อมูล อ่ืน  ๆ ที่ จ า เป็น  มาวิ เคราะห์ เ พ่ือให้ สถานศึ กษาสามารถจั ดการ เรี ยนรู้  
เ พ่ือพัฒนาผู้ เรี ยนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิ เคราะห์ เป็นข้อมูล  
ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ น า Cloud Technology มาให้บริการ 
แก่หน่วยงานทุกระดับท้ังระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบ
บริหารงานส านักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพ่ือ
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
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(1) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ 

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

(2) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเช่ือมโยงข้อมูลของนักเรียน 

ในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ 
(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดจิิทัล (Digital Platform) เพื่อสนบัสนนุภารกิจด้านบริหาร 

จัดการศึกษาทัง้ระบบพร้อมให้บริการ (Services) เช่ือมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและบรูณาการข้อมูลภาครัฐ
ทั้งภายในและนอกสงักัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการ
ท างานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลตา่ง ๆ 

(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ดา้นการศึกษาขัน้พื้นฐาน ที่สามารถเช่ือมโยง 

และบูรณาการข้อมูลดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยการ
เช่ือมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วง
ชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
ประเมินจุดอ่อน จุดแขง็ และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตดัสนิใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดจิิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรูข้องผู้เรียน และ 

บุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถงึการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความกา้วหนา้  ใน
อาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตัง้แต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษา
ของประเทศ 
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                                  ส่วนที่  ๔ 
        

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต ๒  ก าหนดกลยุทธ์  มาตรการ  
โครงการ  กิจกรรม  งบประมาณ  บทบาท และวิธีการ  และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานเ พ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์  งบบริหารจัดการ  (แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) ดังน ี้ 
 

ล าดับ 
ที ่ นโยบาย 

งบประมาณ 
รวม 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 
๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง

ของมนุษย์และของชาติ 
 

40,000 - - 40,000 

๒ ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ความสามารถในการแข่ งขั นของ
ประเทศ 

460,000 - - 460,000 

๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

990,500 100,000 - 1,090,500 

๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึ ง
บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี คุ ณ ภ า พ             
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้้ า
ทางการศึกษา 
 

170,000 - - 170,000 

5 ด้ านการจั ดการศึ กษา เ พ่ือ พัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

110,000 - - 110,000 

6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา 

763,800 - - 763,800 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,534,300 100,000 - 2,634,300 
 
รายละเอียดกลยุทธ์  มาตรการ  โครงการ  งบประมาณ  บทบาท  วิธีการ และผู้รับผิดชอบดังนี้ 
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สรุปแผนงาน / โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 
งบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

 งบบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคงของมนุษย์และของชาติ 
 

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
๑ ประกวดโครงงานคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษามูลนิธิเปรม 
ติณ สู ล า น น ท์  ป ร ะ จ้ า ปี
การศึกษา 2563 

2๐,๐๐๐ - - กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ

ศึกษา 

๒ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้ บ ริ ห า ร  ค รู  นั ก เ รี ย น       
สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

- - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๓ โรงเรียนประชารัฐ - - - กลุ่มนิเทศ 

ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๔ ประชุม เสริมสร้ า งความ

เข้าใจและเพ่ิมประสิทธิภาพ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 

10,0๐๐ - - กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ

ศึกษา 

5 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง สู่
สถานศึกษา 

10,000 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
รวมงบประมาณ 40,000 - -  
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
๑ พัฒนาคุณภาพการเรียนการ

สอนภาษาไทย ก้าวไกลสู่ยุค 
Thailand 4.0 

4๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๒ อ่านออกเขียนได้และคิดเลข

เป็น 
2๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 

ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๓ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ

พัฒนาห้ อ ง สมุ ด มี ชี วิ ต ใ น
โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

- - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๔ มหกรรมความสามารถ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
40๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 

ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
รวมงบประมาณ 460,000 - -  
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
                    

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
๑ เ ส น อ ข อ พ ร ะ ร า ช ท า น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2๐,๐๐๐ - - กลุ่มพัฒนาครู

และบุคลากร
ทางการศึกษา 

2 รอยยิ้มครูเพื่อเด็กไทย 30,000 - - กลุ่มอ านวยการ 
 

3 อบรมครูนักเรียนเพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้สาระ
การ เ รี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ 
(Kids คิดสนุก) สู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน 

- - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

4 พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลทุกระดับ 

- 100,000 - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
5 เสริมศักยภาพกลุ่มเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่
กา รยกระดับผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน ปีการศึกษา 
2562 

- - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

6 ศึ ก ษ า ส ภ า พ ปั ญ ห า
ผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่า
ร้อยละ 30 เพ่ือยกระดับ
ผลสั มฤทธิ์ ข องนั ก เ รี ยน     
ปีการศึกษา 2562 

40,000 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 
                    

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
7 ประชุมปฏิบัติการพัฒนา

บุคลากรด้านงานวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา
โ ป ร แ ก ร ม  SchoolMIS       
ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 3      
สพป.ยโสธร เขต 2 

40,000 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

8 ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
และถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีบรมราชภิเษก 4 
พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 2       
(ค่ายคุณธรรม น้าชีวี เพ่ือ
ศักดิ์ศรีข้าราชการไทย) 

200,000 - 
 

- กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

9 ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2 

290,500 - - กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

10 การให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
วิ ท ย ฐ า น ะ แ ล ะ เ ลื่ อ น      
วิทยฐานะ 

20,000 - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

11 ประเมินประสิทธิภาพและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา 

120,000 - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

12 พัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ส าหรับโรงเรียน 

80,000 - - กลุ่มบริหารงาน
การเงนิและ
สินทรัพย์ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 
                    

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
13 ยกระดับคุณภาพทางด้าน

ภาษาอังกฤษครูสู่ห้องเรียน
คุณภาพ 

100,000 - - กลุ่มนเิทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
14 พัฒน าค รู แ ล ะบุ ค ล าก ร

ทางการศึกษาด้านการกีฬา 
50,000 - - กลุ่มอ านวยการ 

รวมงบประมาณ 990,500 100,000   
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน  
        และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   
                    

ล าดับ 
ความส าคัญ 

โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

๑ ระบบดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา 

90,0๐๐ - - กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

2 พัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนที่จัด 
การเรียนการสอนทางไกล  
New DLTV 

80,000 - - กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

รวมงบประมาณ 170,000 - -  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  
                            

ล าดับ 
ความส าคัญ 

โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

1 YST2 Pleasant office, 
Green and Clean Garbage  
(สพป.ยโสธร เขต 2 ส้านักงาน
น่าอยู่ ขยะสีเขียว และสะอาด) 

100,000 - - กลุ่มอ านวยการ 

2 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภา
นักเรียน 

10,000 - - กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

3 โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership 
School Project) 

- - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
รวมงบประมาณ 110,000 - -  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
                            

ล าดับ 
ความส าคัญ 

โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

๑ นิเทศติดตามการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้สู่การ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ศตวรรษ
ที่ 21 

200,000 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
2 บูรณาการเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์ 
20,000 - - กลุ่มอ านวยการ 

3 การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา 

120,000 - - กลุ่มอ านวยการ 

4 ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

50,000 - - กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

5 เพ่ิมประสิทธิภาพแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2563 

25,000 - - กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

6 ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 และสถานศึกษา
ในสังกัด 

50,000 - - หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

7 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร และบริการข้อมูล
สารสนเทศ (Big Data 
System) สพป.ยโสธร เขต 2 

100,000 - - กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

8 สภากาแฟ คุยกันเช้าวันพุธ 58,800 - - กลุ่มอ านวยการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (ต่อ) 
                    

ล าดับ 
ความส าคัญ 

โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

9 การบริหารจัดการพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราวใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 

50,000 - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

10 สพป.ยโสธร เขต 2 เข้มแข็ง 40,000 - - กลุ่มอ านวยการ 

11 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

50,000 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
 รวมงบประมาณ 763,800 - -  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น   

(6 ยุทธศาสตร์) 

 

2,534,300 
 

100,000 
 

- 
 

 



                                                          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 90 
 

      ส่วนที่  ส่วนที่  55  

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

งบบริหารจัดการ : งบประจ า   2,965,700  บาท  จากแผนงานพืน้ฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน 
 
ที ่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณปี 2563 
1 ค่าตอบแทน  

1.1  ค่าอาหารท าการนอกเวลา 100,000 
1.2  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 15,400 

รวม 115,400 
2 ค่าใช้สอย  

2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ/ค่าเช่าที่พัก) 

400,300 

2.2  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000 
2.3  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000 
2.4  ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 100,000 
2.5  ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 50,000 
2.6  ค่าตอบแทนกรรมการสอบสวน - 

รวม 700,300 
3 ค่าวัสดุ  

3.1  ค่าวัสดุส านักงาน 300,000 
3.2  ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 
3.3  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  - 

รวม 500,000 
4 ค่าสาธารณูปโภค 900,000 

รวม 900,000 
๕ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จ านวน  5  อัตรา 750,๐๐๐ 
 รวม 750,๐๐๐ 
 รวมทั้งสิ้น 2,965,700 

 

หมายเหตุ      ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

ของมนุษย์และของชาติ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคงของมนุษย์และของชาติ 
 

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
๑ ประกวดโครงงานคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษามูลนิธิเปรม 
ติณ สู ล า น น ท์  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2563 

2๐,๐๐๐ - - กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ

ศึกษา 

๒ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้ บ ริ ห า ร  ค รู  นั ก เ รี ย น       
สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

- - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๓ โรงเรียนประชารัฐ - - - กลุ่มนิเทศ 

ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๔ ประชุม เสริมสร้ า งความ

เข้าใจและเพ่ิมประสิทธิภาพ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 

10,0๐๐ - - กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ

ศึกษา 

5 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง สู่
สถานศึกษา 

10,000 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
รวมงบประมาณ 40,000 - -  
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โครงการ   ประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที ่(1) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ผู้รับผิดชอบ   นางขวัญจิตต์  อังกระโทก     

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  สิงหาคม ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาการศึกษาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทุกระบบ  การที่จะด าเนินกิจกรรมในอันจะ

สนับสนุนการพัฒนาทั้งในระยะสั้นระยะยาวได้นั้น  การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็นแนวทางที่ส าคัญ และในหมวด ๔ ในเรื่อง แนว   
การจัดการศึกษาเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น   การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  คือ  การน าพาไปสู่ความส าเร็ จ    
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ที่มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา  เน้นประสบการณ์และ      
การปฏิบัติจริง  การคิดนอกระบบภายใต้พ้ืนฐานความเป็นไปได้  จัดระเบียบความคิดผลิตเป็นงาน  จาก
กระบวนการที่กล่าวนี้  หากน ามาบูรณาการเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาขยายการศึกษา รูปแบบของกิจกรรม            
การประกวดโครงงานการศึกษาจะเกื้อกูลต่อแนวทางต่อไป  และจากผลการพัฒนาประเทศในระยะผ่านมา
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจท าให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราสูง  มีความก้าวหน้าทางวัตถุและเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว ประกอบกับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีบทบาทในสังคมไทย ท าให้เกิดปัญหา
สังคมที่สลับซับซ้อน ท าให้เกิดปัญหาความย่อหย่อนของคุณธรรม จริยธรรม มีการประพฤติปฏิบัติที่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม การขาดคุณธรรมจริยธรรม  ปัญหายาเสพติดและปัญหาอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานนักเรียน  เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนให้เป็นคนดีในสังคมต่อไป 

๒.วัตถุประสงค ์
  ๒.๑ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกความเป็นชาติไทย 
  ๒.๒ เพ่ือพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
  ๒.๓ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา 
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๓. เป้าหมาย 
                   ๓.๑ เชิงปริมาณ  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
จ านวน ๑๘4  โรงเรียน  (สังกัด สพฐ. จ านวน ๑๘4 แห่ง) 

๓.๒  เชิงคุณภาพ  โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  
เขต ๒  พัฒนานักเรียนทุกคนให้มีจิตส านึกความเป็นไทย ได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
 
๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 
ต.ค. 
 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
๒. ประชาสัมพันธ์การประกวด 
   โครงงาน 

            

๓ .  แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินงาน 

            

๔. จัดท าหลักเกณฑ์การประกวด/
ข้ อมู ล / เอกสาร เกี่ ย วกับการ
ด าเนินงาน 

            

๕.  จั ดกิ จกรรมการประกวด
โครงงานระดับเขตพ้ืนที่ 

            

๖. ประมวลผล/ประกาศผล             
๗. ประกวดโครงงานระดับ
แบ่งกลุ่ม 

            

๘. ประกวดโครงงานระดับภาค             
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน   2๐,๐๐๐   บาท        
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม หมวดค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

๑. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 
    (๕ คน x๔๐๐บาท) 
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มครู/
คณะท างาน(๔๐x๖๐ บาท) 
๓. ค่าอาหารครู/คณะท างาน (๔๐x๑๒๐บาท) 
๔. ค่าอาหารนักเรียน (๔๘x๑๐๐ บาท) 
5. ค่าพาหนะกรรมการ (15 x 400 บาท) 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 

๒,๔๐๐ 
 

๔,๘๐๐ 
๔,๘๐๐ 
6,000 

 

 ๒,๐๐๐ 
 

๒,๔๐๐ 
 

๔,๘๐๐ 
๔,๘๐๐ 
6,000 

 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 18,000 - 20,000  
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
๖.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑ .ส ถ า น ศึ ก ษ า ที่ เ ปิ ด ส อ น ใ น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษาตอนปลาย(ช่วงชั้นที่๒) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ ๓) ส่งผล
งานเข้าประกวด 
๒.โครงงานนักเรียนในระดับประถมศึกษา
และระดับมั ธยมศึ กษาตอนต้น ได้ รั บ      
การคัดเลือกในระดับจังหวัด ระดับรอบ
แบ่งกลุ่ม และระดับภาค 

จัดการประกวดโครงงานคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน ในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยประกวดนักเรียน
ระดับช่วงชั้นที่ ๒ และช่วงชั้นที่ ๓ 
เพ่ือคัดเลือกโครงงานนักเรียนระดับ
ละจ านวน ๑ โครงงาน 
 

หลักเกณฑ์การประกวด
โ ค ร ง ง า น คุ ณ ธ ร ร ม 
จ ริ ย ธ ร ร ม นั ก เ รี ย น 
(Moral Project) 
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๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ด าเนินกิจกรรม 
เสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียน  ได้น าหลักวิชา ประสบการณ์  และจินตนาการ  ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนน าเอา
กระบวนการเรียนรู้กระบวนการคิดด้วยตนเองมาใช้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๗.๒ มีการเผยแพร่โครงงานนักเรียนในระดับจังหวัด และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิด 
ความภาคภูมิใจในผลงาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๗.๓ นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เป็นคนดีด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย 
๗.๔ นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะและเกิดจิตส านึกในความเป็นไทย 
๗.๕ ผู้บริหาร ครู นักเรียน มีศีลธรรม ลด ละ เลิก อบายมุข ลดปัญหาสังคม 
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โครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร ครู นักเรียนสู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (1) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสุจิราภรณ์   เงาศรี   และนางสาวบุษกร   ศรีชนะ 
                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล                  

   การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร  ครู  นักเรียนเป็นการด าเนินงานเพ่ือสืบสานพระราช
ปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และตามพระราช
ประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  10  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบ กลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม  โดย
ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาส าหรับเยาวชน
ส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เยาวชนทุกคน      
มีความรู้  ความสามารถ  เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนั้นการพัฒนา
คุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจึงมีความจ าเป็นมากจึงได้จัดท าโครงการ “พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร  
ครู  นักเรียนสู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” ขึ้นเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้นักเรียน  ครู  
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนตระหนักรู้  เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  และซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ   

 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1  เพ่ือให้ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ตระหนักรู้  เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  มีความ

รักในสถานบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข        
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้อง  เป็นพลเมืองดีของชาติ  และพลเมืองที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
   2.2  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม สามารถเป็น
แบบอย่างได ้
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 

1.  ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตระหนักรู้  
เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  มีความรักในสถานบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้อง  เป็นพลเมือง
ดีของชาติ  และพลเมืองที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

2.  กลุ่มเครือข่ายมีสถานศึกษาเป็นเครือข่ายองค์กรแห่งคุณธรรม  จริยธรรม ทั้ ง 17  กลุ่ม
เครือข่าย 
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  3.2  ด้านคุณภาพ   
1 .ร้อยละ 100 ของ  ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์  ตระหนักรู้  เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  มีความรักในสถานบันหลักของชาติและยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่
ถูกต้อง  เป็นพลเมืองดีของชาติ  และพลเมืองที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

2. ร้อยละ 100  ของกลุ่มเครือข่ายมีสถานศึกษาเป็นเครือข่ายองค์กรแห่งคุณธรรม  จริยธรรม  
  

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่
ห้องเรียน 
กิจกรรมแสดงผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
นิเทศติดตามและ
ประเมินผล 
สรุปและรายงานผล 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

1 ม.ค.63 – 
30 ก.ย.63 
1 ต.ค.62 –  
30 ก.ย. 63 
1 ต.ค.62 –  
30 ก.ย. 63 
1 ก.ย. 63 – 
31 ต.ค. 63 

น.ส.สุจิราภรณ์ เงาศรี 
และคณะ 

 รวม - - -   
 

5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 5.1  งบประมาณ  2563  จ านวน - บาท 
       
6.  การประเมินผล   
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนมีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนาในโรงเรียนคุณธรรม 
2. โรงเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ฯเพ่ิมขึ้น  
3.   โรงเรียนมีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมฯและบูรณาการไว้ 
     ในชั้นเรียน 
4.  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
 

นิเทศ ประเมิน 
นิเทศ ประเมิน 

นิเทศ ประเมิน 
 
นิเทศ ประเมิน 
 

แบบประเมิน 
แบบนิเทศ 
แบบประเมิน 
แบบนิเทศ 
แบบประเมิน 
แบบนิเทศ 
แบบประเมิน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

7.1  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้นและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง 
7.2  โรงเรียนมีองค์ความรู้ นวัตกรรม  ด้านคุณธรรมฯ  และบูรณาการไว้ในชั้นเรียน 
7.3  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ได้ 
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โครงการ โรงเรียนประชารัฐ 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (1) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี  นางสาวบุษกร  ศรีชนะ และน.ส.จริยา  กรุณา 
                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล                  

   “โครงการโรงเรียนประชารัฐ” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชา
รัฐ เพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนผ่านทางการด าเนินงานของ 12 คณะท างาน 
สานพลังประชารัฐกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาของประเทศและเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนร่วมกันคณะท างานสานพลังประชารัฐ 2 คณะ ได้แก่ E2 การยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพ ร่วมกับ และ E5 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า โดยกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้องค์กร
หลัก 2 แห่งด าเนินการร่วมกับคณะท างานดังกล่าว โดย E2 ได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) และ E5 ได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) โดย สพฐ.ได้
จัดท าโครงการโรงเรียนประชารัฐ และจัดท าบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการ
พัฒนาผู้น า ระหว่างภาครัฐ 3 หน่วยงาน (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ภาคเอกชน 19 หน่วยงาน และภาคประชาสังคม 4 คนเพ่ือร่วม
ขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาของประเทศไทย 

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้รับมอบหมายนโยบายจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
ประชารัฐ ให้บรรลุตามเป้าหมายเพ่ือร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีส่วนส าคัญในการ
สร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยเร่งด าเนินการโครงการให้เป็นรูปธรรมและมีความ
ยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้าน
การจัดการศึกษาของประเทศต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค ์
   2.1 เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และโรงเรียนให้มีคุณภาพ และ

สมรรถนะตามมาตรฐานโรงเรียนประชารัฐ 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการของ

โรงเรียนในโครงการ 
 2.3 เพ่ือสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้พัฒนาและด าเนินการส่งเสริม ก ากับดูแล การตรวจสอบ 

การประเมินผล และการประกันคุณภาพให้โรงเรียนประชารัฐมีมาตรฐาน 
 2.4 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานในโครงการโรงเรียนประชารัฐ 

 



                                                       แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า ๑๐๐ 

 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จ านวน  39 
โรงเรียน ด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ 

 

  3.2  ด้านคุณภาพ   
  3.2.1 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สื่อการเรียนการสอน 
และระบบฐานข้อมูล ร้อยละ 100 
  3.2.2 ผู้บริหารได้รับการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้น าและการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ ร้อยละ 
100 
  3.2.3 ครูได้รับความรู้และประสบการณ์การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ร้อยละ 80 
  3.2.4 นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีความรู้คู่คุณธรรม ร้อยละ 80 
  3.2.5 ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ร้อยละ 80
  3.2.6 โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร้อยละ 100  
 
4. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก เป้าหมาย รวมงบประมาณ 
ที่เสนอขอ 

ระยะเวลา 

รายการที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน สื่อการเรียนการสอน และ
ระบบฐานข้อมูล 

39 โรงเรียน   
 

มิ.ย.63 
รายการที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะความเป็น
ผู้น าและการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ 

ร้อยละ 80  

รายการที่  3 การส่ง เสริมสนับสนุน ครูและ
บุ ค ล า ก ร  ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

ร้อยละ 80 50,000  

รายการที่ 4 การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีความรู้คู่
คุณธรรม 

ร้อยละ 80   

รายการที่  5 การนิ เทศ ก ากับ ติดตามการ
ด า เ นิ น ง าน โ ค ร งก า ร โ ร ง เ รี ย น ร่ ว ม พัฒนา 
(Partnership School Project) 

ร้อยละ 100  ส.ค.63 

รายการที่ 6 สรุปและรายงานผล ร้อยละ 100  ก.ย.63 
รวม 6 กิจกรรม  50,000  
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5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 5.1  งบประมาณ  2563  จ านวน - บาท 
       
6.  การประเมินผล  
 ผลผลิต (Output) 
 1. โรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 1-2 ร้อยละ 80 ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สื่อการเรียนการสอน และระบบฐานข้อมูล 
 2. ผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 1-2 ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้น าและ
การบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ 
 3. ครูในโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 1-2 ร้อยละ 80 ได้รับความรู้และประสบการณ์การพัฒนารูปแบบ 
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 4. นักเรียนในโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 1-2 ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมี
ความรู้คู่คุณธรรม 
 5. โรงเรียนประชารัฐ ระยะท่ี 1-2 ร้อยละ 80 ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 ผลลัพธ์ (Outcome)  

1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ระยะที่ 1-2 ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
สื่อการเรียนการสอน และระบบฐานข้อมูล 
 2. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารโรงเรียน ระยะที่ 1-2 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้น าและการ
บริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ 
 3. ร้อยละ 80 ของครูในโรงเรียน ระยะที่ 1-2 ได้รับความรู้และประสบการณ์การพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
 4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนในโรงเรียน ระยะที่ 1-2 ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีความรู้คู่
คุณธรรม 
 5. ร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 
7.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ระยะที่ 1-2 ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สื่อ
การเรียนการสอน และระบบฐานข้อมูล 
 2. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารโรงเรียน ระยะที่ 1-2 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้น าและการ
บริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ 
 3. ร้อยละ 80 ของครูในโรงเรียนระยะที่ 1-2 ได้รับความรู้และประสบการณ์การพัฒนารูปแบบ การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
 4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนในโรงเรียน ระยะที่ 1-2 ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีความรู้คู่
คุณธรรม 
 5. ร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
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โครงการ ประชุมเสริมสร้างความเข้าใจและเพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (1) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ผู้รับผิดชอบ   นางแก้ว   ฉัตรจอหอ  และคณะ 
                         กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖3  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล                  

    กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดย
ก าหนดนโยบายให้ผู้บริหารองค์กรหลัก หน่วยงานและสถานศึกษาด าเนินการตามโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน มีการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้า
ระวัง มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงานต้องมีระบบข้อมูล 
ต้องมีเครือข่าย และ 2 ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก เป็นแนวทางการด าเนินงาน 

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน
ได้ตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติด ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้รับกระบวนการเรียนรู้ และการป้องกัน
และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาท่ีมีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้าน
เกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้าไป
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความคิด การแก้ไขปัญหาตาม
กระบวนการคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค ์

   1. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
 2. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 3. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ

อบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีกระบวนการที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 4. ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพ้ืนที่ 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
  สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เข้าร่วม
โครงการและรับการประเมินประจ าปีการศึกษา เพ่ือประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 



                                                       แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า ๑๐๓ 

 

 

  3.2  ด้านคุณภาพ   
  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกร่วมกันในการดูแล
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษา 
   
4. วิธีด าเนินการ 
 4.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
 4.3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมพร้อมในการประเมิน 
 4.4 จัดนิทรรศการ/น าเสนอผลงาน/ประเมินเชิงประจักษ์ 
 4.5 ประกาศผลการประเมิน 
 4.6 สรุปและรายงานผล 
 
5.  กิจกรรม 
 5.1 ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจในการด าเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ให้โรงเรียนในสังกัด มีจิตส านึกร่วมกันในการดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มค้า และเฝ้าระวังไม่ให้มีการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
 5.2 จัดกิจกรรม/นิทรรศการและน าเสนอผลงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพ่ือ
คัดเลือกสถานศึกษาสีขาว ในระดับเงิน ทอง เพชร 
 
6. งบประมาณ จ านวนเงิน  10,000 บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) 
 - ถั่วจ่ายทุกรายการ -  
       
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด และนักเรียนแกนน า มีความรู้และทักษะในการ
ด าเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 7.2 สถานศึกษาในสังกัดมีการด าเนินงานตามแนวทางสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
 7.3 มีสถานศึกษาต้นแบบในการจัดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 
8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
- ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
- ร้อยละสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

- การสอบถาม 
 
- การสอบถาม 

- แบบสอบถาม 
 
- แบบสอบถาม 
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โครงการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (1) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวบุษกร   ศรีชนะ ,นางสาวจริยา  กรุณา  และคณะ 
                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

  ด้วยจังหวัดยโสธรมีนโยบายและจุดเน้นในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่ภาคประชาชน และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองของชาติและเป็น
พลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมีประเด็นกลยุทธ์ คือ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ และ
พัฒนาทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายโลกเพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  จึงจัดให้มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดการขับเคลื่อนตามเป้าหมายบรรลุผลอย่างเป็น
รูปธรรม 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ 
ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
            ๒. เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และ
สามารถพ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่สามารถป้องกัน
ตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 
            ๓. เพ่ือสร้างความเข้าใจ ให้สถานศึกษาทราบแนวทางด าเนินงานจัดการศึกษา การบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            ๔. เพ่ือคัดกรองส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและรับรองการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
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3. เป้าหมาย 
 

1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
             ๒. สถานศึกษาท่ีเสนอตัวเข้ารับการพัฒนา สามารถบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดสถานศึกษาพอเพียง ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
            ๓. สถานศึกษาพอเพียงสามารถพัฒนาผ่านการประเมินรับรองเป็นสถานศึกษาพอเพียงและเป็น
ศูนย์การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อย 5 แห่ง 
 
4. กิจกรรมขั้นตอนและการด าเนินงาน 
 

   1. สร้างและพัฒนารูปแบบ เครื่องมือในการพัฒนาสถานศึกษา ในการบริหารจัดการเรียนรู้  
และการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  2. คัดกรองสถานศึกษาพอเพียงพัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3. อบรมปฏิบัติการ/ศึกษาดูงานโรงเรียนที่ผ่านการคัดกรองเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การ 

เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. นิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

   5. ประเมินรับรองสถานศึกษาทั่วไป เป็นสถานศึกษาพอเพียง 
   6. ประเมินผล สรุปรายงานผล 
 
5. ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ปี 2562 ปี 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  สร้างและพัฒนาเครื่องมือ             
2. คัดกรองศูนย์การเรียนรู้             
3. อบรม/ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้
พอเพียง 

            

4.ประเมินรับรองสถานศึกษา
พอเพียง 

            

5.  นิเทศติดตามและประเมินผล             
6. ประเมิน/สรุปรายงานผล             
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6. งบประมาณ 
 จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

ที่ กิจกรรม งบประมาณทีใ่ช ้
งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 จัดอบรมปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน

กลุ่มเป้าหมาย 
3,000 - 3,000 - 

2 ประเมินรับรองสถานศึกษาพอเพียง ๗,000 - ๗,000 - 
3 นิเทศติดตามและประเมินผล - - - - 

รวม 10,000 - 10,000  
  
7. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 
1.  มีเครื่องมือ / รูปแบบการพัฒนา ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 
2. มีกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมาย ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 
3.  มีเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตสามารถพ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตท่ีซับซ้อนและการป้องกันตนเอง  
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2. สถานศึกษาได้จัดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาตรงตามตัวชี้วัดและผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถใน 

การแข่งขันของประเทศ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
๑ พัฒนาคุณภาพการเรียนการ

สอนภาษาไทย ก้าวไกลสู่ยุค 
Thailand 4.0 

4๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๒ อ่านออกเขียนได้และคิดเลข

เป็น 
2๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 

ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๓ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ

พัฒน าห้ อ ง สมุ ด มี ชี วิ ต ใ น
โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

- - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๔ มหกรรมความสามารถ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
40๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 

ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
รวมงบประมาณ 460,000 - -  
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โครงการ   พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ก้าวไกลสู่ยุค Thailand 4.0 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (2) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ   นางเพ็ญประภา   มีเพียร และคณะ 
             กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภาษาไทย ให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง สื่อสารได้ มีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
ตามช่วงวัย และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3  
 

 จากผลการทดสอบการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ของนักเรียนในสังกัด พบว่ายัง
มีกลุ่มนักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการอ่านสูงขึ้น อีกทั้งผลการทดสอบระดับชาติ NT และ O-Net   
ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ ประกอบกับในยุคปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่ต้องใช้ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
ในการแสวงหาความรู้ สร้างนิสัยรักการอ่าน และน าความรู้ที่ได้จากการอ่านมาประยุกต์ออกแบบผลงาน         
เชิงสร้างสรรค์ และน าเสนอ เขียน สื่อสารแนวคิดของตนเองให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ ซึ่งเป็นการเตรียมเด็กให้พร้อม        
เข้าสู่สังคมยุค Thailand 4.0  
 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับความส าคัญจ าเป็นดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการการเรียนการสอนภาษาไทยสู่ Thailand 4.0 ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถใช้ทักษะทางภาษาไทยเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านและ
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยอย่างมีคุณภาพตามบริบทของพื้นที่ 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถอ่านออกเขียนได้ และอ่านคล่องเขียนคล่อง 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในสังกัด 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาในสังกัด 

2.4 พัฒนาครูให้มีเทคนิค/วิธีสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิด เขียนเชิงวิเคราะห์ 
2.5 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 

NT  และ O-Net ให้สูงขึ้น 
2.6 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ในยุค 

Thailand 4.0 
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๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนให้มีความสามารถใช้ทักษะทางภาษาไทยเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน
และการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยอย่างมีคุณภาพตามบริบทของพ้ืนที่ 
 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถอ่านออกเขียนได้ และอ่านคล่องเขียน
คล่อง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในสังกัด 
 3. ร้อยละ 80 นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาในสังกัด 

4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ในยุค 
Thailand 4.0 

5. ร้อยละ 100 ของครูมีการพัฒนาเทคนิค/วิธีสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิด 
เขียนเชิงวิเคราะห์ 

6. ร้อยละ 80 ของครูมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทย NT  และ O-Net ให้สูงขึ้น 
 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนให้มีความสามารถใช้ทักษะทางภาษาไทยเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับวัยอย่างมีคุณภาพตามบริบทของพ้ืนที่ 
 2. นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถอ่านออกเขียนได้ และอ่านคล่องเขียนคล่อง ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาในสังกัด 
 3. นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในสังกัด 

4. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ในยุค Thailand 4.0 
5. ครูมีการพัฒนาเทคนิค/วิธีสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิด เขียนเชิงวิเคราะห์ 
6. ครูมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย NT  และ O-Net ให้สูงขึ้น 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
  ๑. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ หลักเกณฑ์ โครงการ 
  ๒. ประเมิน ทดสอบ นักเรียน ด้วยเครื่องมือของสถาบันภาษาไทย/ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  

๓. สรุปผลการประเมิน การทดสอบนักเรียน 
  ๔. จัดการแข่งขันตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ 
  ๕. จัดประกวดครูต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
  ๖. รวบรวมข้อมูล สรุปรายงาน 
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๕. ปฏิทินการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. 
๒. 
 

๓. 
 
 

๔. 
 

๕. 
 

๖. 

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ หลักเกณฑ์ โครงการ 
จัดประกวดครูต้นแบบการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
ประเมิน ทดสอบ นักเรียน ด้วยเครื่องมือของสถาบัน
ภาษาไทย/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2  
สรุปผลการประเมิน การทดสอบนักเรียน 
จัดการแข่งขันตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับ
เครือข่ายคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ 
รวบรวมข้อมูล สรุปรายงาน 

ต.ค – ธ.ค. 62 
ม.ค – เม.ย.63 
 
มิ.ย – พ.ย. 63 
 
 
มิ.ย – มี.ค. 63 
 
พ.ค – ก.ค 63 
 
ก.ย. – ธ.ค 63 

น.ส.เพ็ญประภา มีเพียร 
พร้อมคณะ 

 

 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
  5.1 งบประมาณ 2563  จ านวนทั้งสิ้น   40,000      บาท    
 

 กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงิน 
งบประมาณ 

เงินนอก รวมทั้งสิ้น 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ งบประมาณ 

1. จัดประกวดครูต้นแบบการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

 7,000  7,000  7,000 

2. จัดการแข่งขันตาม
โครงการรักษ์ภาษาไทย 
ระดับเครือข่ายคุณภาพ
การศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือเป็นตัวแทน
เข้าร่วมแข่งขัน
ระดับประเทศ 

 30,000  30,000  30,000 

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
แข่งขัน 

  2,000 2,000  2,000 

4. รวบรวมข้อมูล สรุป
รายงาน 

  1,000 1,000  1,000 

รวม  37,000 3,000 40,000  40,000 
**หมายเหตุ งบประมาณขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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๗.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิด เขียน จากการฝึกผ่านเรื่องราว 
ประสบการณ์ สถานการณ์จริงในชีวิตและสามารถใช้การอ่านเป็น
เครื่องมือแสวงหาความรู้ในยุค Thailand 4 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

2. ครูมีการพัฒนานวัตกรรม/สื่อการอ่าน คิด เขียน ตามสภาพ
ปัญหาของนักเรียน 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

3. เกิดชุมชนครูมืออาชีพเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ประสบ
ผลส าเร็จ 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเติมเต็มตามศักยภาพ 
  ๒. นักเรียน/ครู/ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลการจัดการศึกษาเป็นเลิศ ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
  ๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า ๑๑๓ 

 

 
โครงการ   อ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (2) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ   นางรัชฎาภรณ์  สามารถ และคณะ 
             กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

วิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และ
ลดความเหลื่อมล้ าอย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล        
บนพื้นฐานของความเป็นไทยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและ
เหมาะสมเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการด ารงชีวิตในอนาคต โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 
2559 กระทรวงศึกษาธิการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย และมีคุณภาพ และส่งเสริมสนับสนุนการน าการทดสอบ NT, O-NET การประเมินของ PISA และระบบ
การทดสอบมาตรฐานกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้
เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้สามารถ     คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่ อเนื่อง พร้อมทั้งมีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การแสวงห าความรู้ อย่าง
ต่อเนื่อง การรับรู้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ จึงเป็น
สิ่งจ าเป็น ดังนั้น การจัดการเรียนกรสอนที่มุ่งเน้นแต่ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป โดยเฉพาะผู้เรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องมีทักษะอ่ืนอีกหลายด้าน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ไปวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการประเมิน เพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี  

 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ืออ านวยความ
สะดวก ตั้งแต่การวางแผน การก ากับและตรวจสอบการทางานของโรงเรียน  และต้องพัฒนาโรงเรียนที่มีผล     
O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖1 ที่ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 

        เพ่ือพัฒนาโรงเรียนผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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3.  เป้าหมาย    
 1.  ด้านคุณภาพ 

   - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนในโรงเรียนโรงเรียนผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐    
ในสังกัด ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ให้สูงขึ้น 

2.  ด้านปริมาณ 
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทีผ่ลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ 
 

4. กิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรมหลัก เป้าหมาย รวมงบประมาณ
ที่เสนอขอ 

ระยะเวลา 

รายการที่ 1  อบรมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารและ
ครูสร้างนวัตกรรมในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โรงเรียนทีผ่ลสัมฤทธิ์     
O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐   

10,000  
มิ.ย.63 

รายการที่  2 จัด เวที เสวนานวัตกรรมการยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนที่ผลสัมฤทธิ์สูง 

โรงเรียนทีผ่ลสัมฤทธิ์     
O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐   

10,000 

รวม  2 กิจกรรม  20,000  
 

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
๒. อบรมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารและครูสร้าง

นวัตกรรมในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓. จัดเวทีเสวนานวัตกรรมการยกผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนโรงเรียนที่ผลสัมฤทธิ์สูง 
๔. ประเมินผลการจัดกิจกรรมนวัตกรรมในการ

ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๕. สรุป รายงานผล 

๑ มิถุนายน - 30  
กรกฎาคม  ๒๕๖3 

รัชฎาภรณ์  สามารถ 
และคณะ 

 

6.  งบประมาณ    20,000  บาท  (-สองหมื่นบาทถ้วน- ) 
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารและครูสร้างนวัตกรรมในการยกผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน ที่ผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ ค่าใช้จ่าย 10,0๐๐ บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีเสวนานวัตกรรมการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้นวัตกรรมโรงเรียน 

ที่ผลสัมฤทธิ์สูง ค่าใช้จ่าย 10,0๐๐ บาท 
หมายเหตุ : ถั่วจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนในสังกัดโรงเรียนทีผ่ลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ ได้รับการพัฒนาเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์  

O-NET ในปีการศึกษา ๒๕๖2 สูงขึ้น 
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โครงการ   ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในโครงการโรงเรียน 
    คุณภาพประจ าต าบล 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (2) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี  นางสาวบุษกร   ศรีชนะ และคณะ 
             กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบาย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล          
(1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) จะท าให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในชุมชน เป็นต้นแบบ มีความพร้อมให้บริการ
การศึกษา ที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชม สร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาใน
การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน น าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียน
และชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ 

 การอ่านจัดเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย การอ่านท า
ให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่างๆ รวมทั้งช่วยในการ
เปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอ่านจึงมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง  2 
ประการ คือ ประการแรกส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน กล่าวคือ การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้เพ่ือน ามาใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน ประการที่สองมีความส าคัญต่อการเรียน เพราะการอ่านเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรม
ทั้งหลายในการเรียนการสอน และมีความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จ อันส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาหากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีด้วย 

 การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องส าคัญ เพราะการอ่านเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การศึกษาหาความรู้ควบคู่กับทักษะอ่ืน การอ่านเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของ
คนในสังคม การอ่านท าให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่างๆ 
รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีท่ีสุดของชีวิต การอ่านจึงมีความส าคัญต่อเด็กและ
เยาวชนเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันการอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลาย การอ่านหนังสือที่ดีและมี
สาระยิ่งน้อยลงไป สาเหตุมีอยู่หลายประการ นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดี และตรงกับความสนใจ การขาด
แรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการอ่าน ตลอดจนนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานที่ ดังนั้น 
การอ่านหนังสือจนเกิดเป็นนิสัย จ าเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี
ความสามารถและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอน
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ้นและท าให้การด าเนินการตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ด าเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้เห็นความส าคัญและตระหนักถึงความส าคัญ
ในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ โดยมี
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นและมีครูเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการทุกคน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 

 1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสัยรักการ
อ่าน รักการค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้ และน าไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ให้มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ 
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล รู้จักเลือกอ่านหนั งสือที่ดีมี
ประโยชน์อย่างหลากหลาย น าไปพัฒนาทักษะการเขียนบันทึกความรู้จากเรื่องที่อ่าน ตามความคิดของนักเรียน 
 5. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สืบค้นข้อมูลหาความรู้จากหนังสือ
ในห้องสมุดและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
 
3.  เป้าหมาย 
 1. ด้านปริมาณ 
  1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลในโรงเรียนน าร่อง จ านวนทั้งสิ้น  4  โรงเรียน 
  1.2 นักเรียนทุกระดับชั้น ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลใน
โรงเรียนน าร่องจ านวนทั้งสิ้น  4  โรงเรียน 
 2. ด้านคุณภาพ 
  2.1 นักเรียนในโรงเรียนน าร่องโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ร้อยละ 80 มีนิสัยรัก
การอ่านการเขียนและการฟัง รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล 
  2.2 นักเรียนในโรงเรียนน าร่องโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ร้อยละ 80 รู้จัก
แสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
  2.3 นักเรียนในโรงเรียนน าร่องโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ร้อยละ 80  มีวิธีการ
เรียนรู้ของตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สนุกกับการเรียนและชอบมาโรงเรียน 
  2.4 ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนน าร่องโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ร้อยละ 80 มีความ
พึงพอในในการด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 
 
4.  กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ 
 1. วางแผนการด าเนินงาน 
 2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
 4. ด าเนินงาน 
 5. ประเมิน/นิเทศติดตาม ตามตารางที่ก าหนด 
 6. สรุป รายงานผล 



                                                       แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า ๑๑๗ 

 

 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
4. ด าเนินงานจัดซื้อสื่อเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 
5. ประเมิน/นิเทศติดตาม ตามตารางท่ีก าหนด 
6. สรุป รายงานผล 
 

มีนาคม 2562 
มีนาคม 2562 
มีนาคม 2562 

มีนาคม – กันยายน 62 
 

กันยายน 2562 
กันยายน 2562 

น.ส.สุจิราภรณ์  เงาศรี 
และคณะ 

 
6.  งบประมาณ    -    บาท  (-ไม่ขอสนับสนุนงบประมาณ-) 
 
7.  การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1.ร้อยละของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านการ
เขียนและการฟัง รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหา
เหตุผล 

1. ตรวจบันทึกการอ่าน 
2. ส ารวจจ านวนนักเรียนจาก
บันทึกสถิติการเข้าห้องสมุด 

1. แบบตรวจบันทึกการอ่าน 
2. แบบบันทึกสถิติการเข้า
หอ้งสมุด 

2.ร้อยละ ของนักเรียน ที่แสวงหาความรู้
จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

ตรวจการบันทึกความรู้จากสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ (ชิ้นงาน
นักเรียน) 

แบบตรวจการบันทึกความรู้
จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
(ชิ้นงานนักเรียน) 

3.ร้อยละของนักเรียนมีวิธีการเรียนรู้ของ
ตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ สนุกกับ
การเรียนและชอบมาโรงเรียน 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

แบบสั ง เกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

4.ร้อยละของผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจใน
การด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 

สอบถามความพึงพอใจ ความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

  
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนตระหนักเห็นและความส าคัญของการอ่าน การเขียน และการฟังมากยิ่งขึ้น 
 2. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนและในชีวิตประจ าวัน 
 3. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 5. นักเรียนเห็นถึงความส าคัญและเข้าใช้บริการห้องสมุดมากยิ่งข้ึน 
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โครงการ   มหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (2) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร และคณะ 
             กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
  กิจกรรมมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน นับเป็น
กิจกรรมที่เป็นเวทีในการจัดแสดงผลงาน การจัดการเรียนรู้เป็นเวทีแสดงความสามารถของนักเรียนที่ได้รับการ
พัฒนาจากกระบวนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
จัดให้มีขึ้นตั้งแต่ระดับโรงเรียน กลุ่มเครือข่าย เขตพ้ืนที่การศึกษาระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ต่อเนื่อง
ตลอด ตามกระบวนการรูปแบบ และวิถีการที่ก าหนดเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน
ต่อเติมความสามารถ ให้เต็มศักยภาพ รวมทั้งเป็นกิจกรรม เชิดชูเกียรตินักเรียน ครู โรงเรียนที่มีผลงานเป็นเลิศ 
 

2. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อจัดกิจกรรมมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 และครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2562/2563 
  2. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถให้เต็มศักยภาพ 
  3. เพ่ือสร้างเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนที่มีผลงานการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ 
 

3. เป้าหมาย 
  1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 185 โรง 17 กลุ่มเครือข่าย ส่งเสริมพัฒนา
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ให้เต็มศักยภาพ 
  2. นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และระดับชาติ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองขึ้นไป 
   

4. กิจกรรม/ขั้นตอน 
  1. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ หลักเกณฑ์ กิจกรรมการแข่งขัน 
  2. ค้นหาแววสถานศึกษา วิเคราะห์ คัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่สอดคล้องกับแต่
ละกิจกรรม 
  3. จัดหาสื่อ นวัตกรรม ออกแบบจัดกิจกรรม ส่งเสริมความสามารถพิเศษในแต่ละกิจกรรมให้
เต็มศักยภาพ 
  4. กลุ่มเครือข่าย ด าเนินการคัดกรองประเมินการแข่งขันนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ
ตัวแทนแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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๕. ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. 
2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 

เข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขัน 
จัดสรรงบประมาณให้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 69 
สรุปผลการแข่งขันระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 69 
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 70 
เข้าร่วมประชมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 70 
จัดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่าย
การศึกษา 70 
จัดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 70 

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

น.ส.เพ็ญประภา 
             มีเพียร 
พร้อมคณะ 

 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณ 2563  จ านวนทั้งสิ้น   400,000      บาท  งบประมาณขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม/รายการ ใช้สอย วัสดุ เงิน

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

1 ร่วมประชุมระดับภาค 30,000  30,000 30,000 
2 ประชุมคณะท างาน 55,000  55,000 55,000 
3 การแข่งขันระดับเครือข่าย 85,000  85,000 85,000 
4 แข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 200,000  200,000 200,000 
5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน  30,000 30,000 30,000 

รวม 370,000 30,000 400,000 400,000 
 

๗.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

๑.มีกิจกรรมการแข่งขันในระดับพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 
๒.มีรายงานผลการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 
๓.มีตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 
๔.มีรายงานผลการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 
๕.มีตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศ ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 
๖.มีรายงานผลการแข่งขันระดับประเทศ ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเติมเต็มตามศักยภาพ 
  ๒. นักเรียน/ครู/ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลการจัดการศึกษาเป็นเลิศ ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
  ๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
                    

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
๑ เ ส น อ ข อ พ ร ะ ร า ช ท า น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2๐,๐๐๐ - - กลุ่มพัฒนาครู

และบุคลากร
ทางการศึกษา 

2 รอยยิ้มครูเพื่อเด็กไทย 30,000 - - กลุ่มอ านวยการ 
 

3 อบรมครูนักเรียนเพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้สาระ
การ เ รี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ 
(Kids คิดสนุก) สู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน 

- - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

4 พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลทุกระดับ 

- 100,000 - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
5 เสริมศักยภาพกลุ่มเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่
กา รยกระดับผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน ปีการศึกษา 
2562 

- - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

6 ศึ ก ษ า ส ภ า พ ปั ญ ห า
ผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่า
ร้อยละ 30 เพ่ือยกระดับ
ผลสั มฤทธิ์ ข องนั ก เ รี ยน     
ปีการศึกษา 2562 

40,000 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 
                    

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
7 ประชุมปฏิบัติการพัฒนา

บุคลากรด้านงานวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา
โ ป ร แ ก ร ม  SchoolMIS       
ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 3      
สพป.ยโสธร เขต 2 

40,000 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

8 ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
และถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีบรมราชภิเษก 4 
พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 2       
(ค่ายคุณธรรม น าชีวี เพ่ือ
ศักดิ์ศรีข้าราชการไทย) 

200,000 - 
 

- กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

9 ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2 

290,500 - - กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

10 การให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
วิ ท ย ฐ า น ะ แ ล ะ เ ลื่ อ น      
วิทยฐานะ 

20,000 - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

11 ประเมินประสิทธิภาพและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา 

120,000 - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

12 พัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ส าหรับโรงเรียน 

80,000 - - กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 
                    

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
13 ยกระดับคุณภาพทางด้าน

ภาษาอังกฤษครูสู่ห้องเรียน
คุณภาพ 

100,000 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
14 พัฒน าค รู แ ล ะบุ ค ล าก ร

ทางการศึกษาด้านการกีฬา 
50,000 - - กลุ่มอ านวยการ 

รวมงบประมาณ 990,500 100,000   
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โครงการ   เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นายปิยะ   ส่งเสริมสกุล  และคณะ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  กันยายน ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลใดให้พิจารณาโดย
รอบคอบว่าบุคคลนั้นได้กระท าความดี ความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชนจนถึงขนาดควร
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมิใช่พิจารณาแต่งตั้งเพียงต าแหน่งระดับ ชั้น ชั้นยศ หรือครบ
ก าหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้น ทั้งนี้เพ่ือให้บุคคลที่ได้รับพระราชทาน
รู้สึกภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชท่านอย่างแท้จริง และเพ่ือให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็น
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติอย่างสูง ด้วยการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราใดให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในบัญชีท้ายระเบียบฯ ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2536 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้ด าเนินการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ปีงบประมาณ 2562 และในแต่ละปี สพฐ.ได้จัดสรร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับข้าราชการในสังกัด และต้องไปติดต่อตรวจรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ส านักกอง
กษาปณ์ กรุงเทพมหานคร พร้อมกับจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตั้งมั่นการปฏิบัติราชการด้วยความ
อุตสาหะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 
  2.2 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับบ าเหน็จความดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า (หมวดฝีมือ) ที่มีคุณสมบัติครบสามารถขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2563 ครบ 100% 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. สามารถส่งข้อมูลการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างประจ า (หมวดฝีมือ) ให้ สพฐ.ได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า มีความภาคภูมิใจ มีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่  1 การไปตรวจรับเครื่องราชฯ ณ กอง
กษาปณ์ กรุงเทพมหานคร 
     1 .1 ด า เนินตรวจสอบรายชื่ อผู้ ได้ รั บ เครื่ อง          
ราชอิสริยาภรณ์ฯ 
     1.2 ไปติดต่อตรวจรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 

ม.ค. – 30 ก.ย.63 นายปิยะ  ส่งเสริมสกุล 
และคณะ 

กิจกรรมที่  2 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ        
ณ ห้องประชุม สพป.ยโสธร เขต 2 
     2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้
สมควรได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 
     2.2 จัดพิธีมอบ 
     2.3 รายงาน สพฐ. 
     2.4 สรุปรายงานผล 

ม.ค. – 30 ก.ย. 63 นายปิยะ  ส่งเสริมสกุล 
และคณะ 

 
 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน    20,000   บาท แบ่งเป็นดังนี้ 
  
ล าดับที่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ หมายเหตุ 

1 กิจกรรมที่ 1 การไปตรวจรับเครื่องราชฯ 
1.1 ด าเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ ได้รับ
เครื่องราชฯ 
1.2 ไปติดต่อรับเครื่องราชฯ 

 
9,900 

 
ค่าใช้สอย 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดพิธีมอบเครื่องราชฯ 
2.1 แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาผู้ที่
สมควรได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2.2 จัดพิธีมอบเครื่องราชฯ 
2.3 ประเมินโครงการ 
2.4 สรุปรายงานผล สพฐ. 

 
10,100 

 
ค่าใช้สอย 

 รวมทั้งสิ้น 20,000  
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

ด้านผลลัพธ์ (Outcome) 
-ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่ขอ
พระราชทานเครื่องราชฯ ได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครบ 100% 
ด้านผลผลิต (Outputs) 
-ข้าราชการและลูกจ้ างประจ า 
ได้รับความพึงพอใจ 

- ตอบแบบสอบถาม - แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า(หมวดฝีมือ) ที่มีคุณสมบัติและประกาศ
ชื่อในราชกิจจานุเบกษาได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2562 ครบ 100% 
 7.2 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการด้วยความ
อุตสาหะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 
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โครงการ   รอยยิ้มครูเพ่ือเด็กไทย 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวประยูร  เรืองศรี  และคณะ 

กลุ่มอ านวยการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  กันยายน ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 

ครู เป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งในการหล่อหลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน     
ซึ่งต้องเติบโตเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชุมน สังคมและประเทศชาติ ครู คือ ผู้สร้างคนให้เป็นคนดีมีความรู้ 
ความสามารถของคม ซึ่งเป็นผู้ที่จ าเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะอดทน         
และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งต่อศิษย์และประชาชนทั่วไป ครูจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อศิษย์และสังคม ในโอกาสวันครูเวียนมาถึง เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และเพ่ือเชิดชูเกียรติครู อาจารย์ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

๒.วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพครูทั้ งในอดีต   

และปัจจุบัน 
  ๒. เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ สร้างความรู้รัก สามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครูด้วยกัน        
และระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ 
  ๓. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความก้าวหน้าส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรทางการศึกษาและ      
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๖3  ทุกคน รวม ๕๐๐  คน       
  เชิงคุณภาพ 
 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ตลอดจนหน่วยงานทั้งภายในและ
หน่วยงานภายนอก มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมงานวันครู ประจ าปี ๒๕๖3 น าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ   
ในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่อไป 
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๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

๑. ขออนุมัติการด าเนินงานตามโครงการ  
  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  
  ๓. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
  ๔. ด าเนินการจัดงานวันครู ประจ าปี ๒๕๖3 
  ๕. ติดตามประเมินผล / รายงานผลการด าเนินงาน  

๕. ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 
๑ ขออนุมัติโครงการ  --           
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ   ---          
๓ ประชุมคณะกรรมการ   ---          
๔ ด าเนินการจัดงานวันครู    --         
๕ ติดตามและประเมินผล / รายงาน

ผลการด าเนินงาน 
    ---        

 
๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน   3๐,๐๐๐ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. 
 
 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม ( ๑๐๐ บาท x 3๐๐ คน ) 
  

3๐,๐๐๐ 
 

 

 3๐,๐๐๐ 
 

 

 

รวม  (สามหม่ืนบาทถ้วน) 3๐,๐๐๐  3๐,๐๐๐  
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๗.  การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ วิธีวัด ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

     ผลผลิต 
      ผู้เข้าร่วมงาน จ านวน ๕๐๐ คน ได้ประพฤติ
ปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแบบอย่าง
ที่ดีทั้งต่อศิษย์และประชาชนทั่วไป 

 
๑.การสังเกต สอบถาม 
๒. สัมภาษณ์ 

 
๑.แบบสังเกต 
๒.แบบสอบถาม 
๓.แบบสัมภาษณ์ 

    ผลลัพธ์ 
      ผู้ เข้าร่วมงาน มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมงานวันครู ประจ าปี ๒๕63 น าไปสู่ความ
ร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาด้านการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น  ใ ห้ เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิภาพ ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป 

  

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรัก ความภาคภูมิใจและศรัทธา ในวิชาชีพ      
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 
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โครงการ   อบรมครูนักเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    (Kids คิด สนุก) สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นางรัชฎาภรณ์  สามารถ ,นางศิรินภา  ศรีสุข  และคณะ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  กันยายน ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 

  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาให้เด็กเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข สามารถยืนอยู่บนเวที
ระดับชาติและระดับโลกได้อย่างสง่างาม เป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักการศึกษา ครู ผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องต้องตระหนักและให้ความสนใจ น ามาเป็นเป้าหมายหลักในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเหมาะสมกบการบริหารของสังคมโลกในปัจจุบันซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้เด็กไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ มีทักษะการสื่อสารการคิดวิเคราะห์ได้ มี
การใช้เหตุผลข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ศึกษาเปรียบเทียบ สามารถแก้ปัญหาได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีน้ าใจ
รู้จักการท างานเป็นทึม รู้จักความเป็นผู้น าและบทบาทหน้าที่ ทักษะการใช้เทคโนโลยี ฯลฯ  
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จึงจะ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
การกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ จึงจัดโครงการอบรมครูเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(Kids คิด สนุก)สู่
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
         เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนและนักเรียนมีทัศนคติทีดีต่อกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ
อบรมครูนักเรียนเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(Kids คิด สนุก)สู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย   ครูผู้สอน จ านวน  185 คน  นักเรียน  555  คน 
 1.  ด้านคุณภาพ 

   - ครูสามารถการจัดการเรียนการสอนด้วยทักษะทางคณิตศาสตร์ได้ 
   - นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้สาระวิชาคณิตศาสตร์ 

 2.  ด้านปริมาณ   
              - ครูผู้สอนโรงเรียนละ1คน รวม 185 คน และนักเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวม 555 คน รวม
ทั้งหมด 740 คน 
             - คณะกรรมการ จ านวน  20  คน  
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4.  กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ 

1. ให้กลุ่มเครือข่ายจัดค่ายพัฒนากระบวนการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Kids คิด สนุก)  
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแบ่งฐานความรู้ที่เกี่ยวกับทักษะทางคณิตศาสตร์ ทั้งหมด 4 ฐาน 

2. ถอดประสบการณ์โรงเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วม 
3. สรุป วิเคราะห์ผลการพัฒนา 
4. รายงานผลการพัฒนาเพ่ือเผยแพร่ 

 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ให้กลุ่มเครือข่ายจัดค่ายพัฒนากระบวนการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(Kids คิด สนุก)สู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแบ่ง
ฐานความรู้ที่เกี่ยวกับทักษะทางคณิตศาสตร์ ทั้งหมด 4 ฐาน 
2 .ถอดประสบการณ์โรงเรียนที่เข้าร่วม 
3.สรุป วิเคราะห์ผลการพัฒนา 
4.รายงานผลการพัฒนาเพื่อเผยแพร่ 
 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการ 

 
6.  งบประมาณ    -    บาท  (ไม่ขอสนับสนุนงบประมาณ) 
 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         ครูผู้สอนและนักเรียนมีทัศนคติทีดีต่อกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการอบรมครูนักเรียนเพ่ือ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(Kids คิด สนุก)สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ   พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ    
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นางรัชฎาภรณ์  สามารถ  และคณะ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  กันยายน ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 

  ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  การแสวงหาความรู้ 
อย่างต่อเนื่อง การรับรู้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ จึง
เป็นสิ่งจ าเป็น ดังนั้น การจัดการเรียนกรสอนที่มุ่งเน้นแต่ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป  โดยเฉพาะ
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องมีทักษะอ่ืนอีกหลายด้าน  เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการคิดค านวณ เป็นต้น เพ่ือให้อยู่ในโลกแห่งกรแข่งขันได้อย่างปลอดภัย และมีความสุข 
นอกจากนี้ ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กและเยาวชนควรมีคือ ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม หรือ 
3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3Rs ได้แก่ การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ 
(Arithmetic) และ 4C ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) ความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) และการร่วมมือ (Collaboration) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผู้เรียน 

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จึงต้องพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลทุกระดับ ให้สอดความกับโลกในยุคปัจจุบัน ให้ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักสูตร เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้ครูที่รับผิดชอบ งานวัดและประเมินผลของโรงเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ ข้อปฏิบัติที่ 

ถูกต้องในระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ 
 
3. เป้าหมาย   ครูผู้สอน จ านวน  185 คน   
 1.  ด้านคุณภาพ 

   - ครูที่รับผิดชอบ งานวัดและประเมินผลของโรงเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องใน 
ระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ 

2.  ด้านปริมาณ   
              - ครูผู้สอนโรงเรียนละ1คน รวม 185 คน  
             - คณะกรรมการ จ านวน  20  คน 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ 
 

1. เตรียมความพร้อมงานวัดและประเมินผลทุกระดับ 
2. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัดและประเมินผลการอ่านออกชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
3. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัดและประเมินผลข้อสอบกลาง(ชั้นป.๒,ป.๕,ม.๑,ม.๒) 
4. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัดและประเมินผลการสอบNT(ป.๓) 
5. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัดและประเมินผลการสอบ Pre O-NET 
6. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัดและประเมินผลการสอบ O-NET 
7. สรุป วิเคราะห์ผลการพัฒนา 
8. รายงานผลการพัฒนาเพ่ือเผยแพร่ 

 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เตรียมความพร้อมงานวัดและ
ประเมินผลทุกระดับ 

2. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัด
และประเมินผลการอ่านออกชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 

3. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัด
และประเมินผลข้อสอบกลาง    
(ชั้นป.๒,ป.๕,ม.๑,ม.๒) 

4. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัด
และประเมินผลการสอบNT(ป.๓) 

5. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัด
และประเมินผลการสอบ O-NET 

6. สรุป วิเคราะห์ผลการพัฒนา 
7. รายงานผลการพัฒนาเพ่ือเผยแพร่ 

 

 กันยายน 2562 - 
ตุลาคม 2563 

คณะกรรมการ 
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6.  งบประมาณ  100,000    บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

1 เตรียมความพร้อม
งานวัดและ
ประเมินผลทุกระดับ 

 5,500  5,500  5,500 

2 ด าเนินการประชุม
ปฏิบัติการครูวัดและ
ประเมินผลการอ่าน
ออกชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ 

 33,300  33,300  33,300 

3 ด าเนินการประชุม
ปฏิบัติการครูวัดและ
ประเมินผลข้อสอบ
กลาง(ชั้นป.๒,ป.๕,ม.
๑,ม.๒) 

1.  5,500  5,500  5,500 

4 ด าเนินการประชุม
ปฏิบัติการครูวัดและ
ประเมินผลการสอบ
NT(ป.๓) 

 33,300  33,300  33,300 

5 ด าเนินการประชุม
ปฏิบัติการครูวัดและ
ประเมินผลการสอบ 
O-NET 

 5,500  5,500  5,500 

6 สรุป วิเคราะห์ผลการ
พัฒนา 

 16,900  16,900  16,900 

7 รายงานผลการ
พัฒนาเพื่อเผยแพร่ 

 -  -  - 

 รวมงบประมาณ 100,000  100,000  100,000 
ถั่วจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           เพ่ือส่งเสริมให้ครูที่รับผิดชอบ งานวัดและประเมินผลของโรงเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ   

ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ   เสริมศักยภาพกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
             สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562   
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นางรัชฎาภรณ์  สามารถ  และคณะ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  กันยายน ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  หลักการและเหตุผล 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๑๕๕๑ เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard 
Curriculum) โดยก าหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้มาตรฐานการเรียนรู้
เป็นเป้าหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งการที่จะรู้ได้ว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามาตรฐานการเรียนรู้มาก
น้อยเพียงใด จะต้องมีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายตรงตามสภาพจริง สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ก าหนดให้มีการทดสอบระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกปี โดยท าการทดสอบกลุ่มสาระหลักส าคัญ ผลการทดสอบจะเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญ
ประการหนึ่งของคุณภาพการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จึงก าหนดให้
มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองตัวชี้วั ด และมาตรฐานการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

๒.  วัตถุประสงค ์
  ๒.๑  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษา
พัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  ๒.๒  เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มครูตามวิชาเอกในการจัดการเรียนรู้ช่วยลดปัญหาโรงเรียนที่มีครูไม่
ตรงตามวิชาเอกให้นักเรียนได้เรียนรู้กับครูที่จบวิชาเอกโดยตรง 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในสังกัด ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนา 
  ๓.๑.๒  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในสังกัด ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนา 
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 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และด าเนินการจัดการเรียนรู้ในลักษณะวิชาการ ที่ยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  ๓.๒.๒  ผลการประเมินระดับชาติ O-NET , NT ทางการเรียน วิชาหักของนักเรียนตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพ่ิมสูงขึ้น 

๔.  กิจกรรมและด าเนินการ 
  ๑.  จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๒.  กลุ่มเครือข่ายออกแบบการจัดค่ายวิชาการ หรือรูปแบบอ่ืนที่ยึดการพัฒนาผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  ๓.  กลุ่มเครือข่ายด าเนินกานจัดกิจกรรมพัฒนาเติมเต็มศักยภาพผู้เรียน 
  ๔.  สรุปผลการพัฒนา 

๕.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
  

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
๑. จัดสรรงบประมาณ             
๒. ออกแบบกิจกรรม             
๓. จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

            

๔. นิเทศติดตามผลและ
ประเมินผล 

            

๕. สรุปผลการพัฒนา             
 
๖.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ไม่จัดสรรงบประมาณให้) 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่ใช้จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑ งบประมาณ  

( ก ลุ่ ม เ ค รื อ ข่ า ย ล ะ 
50,000 บาท) 

๘๕๐,๐๐๐  ๘๕๐,๐๐๐  

รวมทั้งสิ้น ๘๕๐,๐๐๐ 
หมายเหตุ: งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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๗.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 
๑.  ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ O-NET , NT 
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมขึ้น 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

แบบทดสอบ 

๒.  ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลักเพ่ิมข้ึน 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ ได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูงขึ้น 
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โครงการ ศึกษาสภาพปัญหาผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อยละ 30 เพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562     
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นางรัชฎาภรณ์  สามารถ  และคณะ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  กันยายน ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 

  วิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นมีปร ะสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ าอย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐาน
ระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่
แข็งแกร่งและเหมาะสมเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการด ารงชีวิตในอนาคต โดยตั้งแต่ปี
การศึกษา 2559 กระทรวงศึกษาธิการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ และส่งเสริมสนับสนุนการน าการทดสอบ NT, O-NET การประเมินของ PISA 
และระบบการทดสอบมาตรฐานกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้สามารถ     คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21  ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  การแสวงห าความรู้ 
อย่างต่อเนื่อง การรับรู้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ     
จึงเป็นสิ่งจ าเป็น ดังนั้น การจัดการเรียนกรสอนที่มุ่งเน้นแต่ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป โดยเฉพาะ
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องมีทักษะอ่ืนอีกหลายด้าน  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ไปวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการประเมิน เพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี  

 

ในปีการศึกษา 2562 นี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ร่วมกับส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ืออ านวย
ความสะดวก ตั้งแต่การวางแผน การก ากับและตรวจสอบการทางานของโรงเรียน  และต้องพัฒนาโรงเรียนที่มีผล 
O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
         เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาโรงเรียนผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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3.  เป้าหมาย    
 1.  ด้านคุณภาพ 

   - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนในโรงเรียนผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  
ในสังกัด ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ให้สูงขึ้น 

2.  ด้านปริมาณ 
     โรงเรียนพ้ีเลี้ยงที่ผล O-NET  ที่ระดับสูง  จ านวน 23 โรงเรียน 
     และโรงเรียนที่มีผล  ผลสมัฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ 
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน  13 โรงเรียน 
     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  10 โรงเรียน 
 
1 บ้านหวายกุดสว่าง 1 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 
2 บ้านน้อมเกล้า 2 บ้านดอนฮี 
3 บ้านโคกสุวรรณ 3 บ้านหนองเลิงค า 
4 บ้านพืชคาม 4 บ้านสองคร 
5 บ้านหนองแคน 5 บ้านไทยเจริญ 
6 บ้านนาทม 6 บ้านเหล่าเมย 
7 บ้านภูถ้ าพระพรเจริญ 7 บ้านส้มผ่อ 
8 บ้านนาโส่ 8 บ้านสมสะอาด 
9 บ้านค าไผ่ 9 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 
10 บ้านห้วยยาง 10 บ้านน้อมเกล้า 
11 บ้านหนองไก่ขาว   
12 บ้านหนองซ่งแย้   
13 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา   
 

 
  

 
4.  กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ 

1. ให้โรงเรียนผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ ประชุมปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์       
และสร้างเครื่องมือในการยกผลสัมฤทธิ์ O-NET  

2. ถอดประสบการณ์โรงเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วม โดยโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
- สรุป วิเคราะห์ผลการพัฒนา 

 -รายงานผลการพัฒนาเพ่ือเผยแพร่ 
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5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ให้โรงเรียนผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อย
ละ ๓๐ ประชุมปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ 
และสร้าง เครื่องมือในการยกผลสัมฤทธิ์ O-NET  

2. ถอดประสบการณ์โรงเรียนโรงเรียนที่เข้า
ร่วม โดยโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 

- สรุป วิเคราะห์ผลการพัฒนา 
 -รายงานผลการพัฒนาเพ่ือเผยแพร่ 
 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการ 

 
6.  งบประมาณ         40,000 บาท  ( สี่หมื่นบาทถ้วน ) 
      1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการศึกษาสภาพปัญหาผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  จ านวน 10,000 บาท 
  2. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเครื่องมือ ค่าใช้จ่าย ๓๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
  - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการประชุมปฏิบัติการ จ านวน 10,000 บาท 
  - ค่าจัดจ้างในการท าเครื่องมือยกผลสัมฤทธิ์ O-NET จ านวน 10,000 บาท 
  - ค่าจัดท ารายงานผล 10,000 บาท     
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 40,000 บาท  ( สี่หมื่นบาทถ้วน ) 
หมายเหตุ: ถั่วจ่ายทุกรายการ 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนในสังกัดทั้ง ๒๓ โรงเรียนได้รับการพัฒนาเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ O-NET ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สูงขึ้น 
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โครงการ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

โปรแกรม SchoolMIS ปีการศึกษา 2563 สพป.ยโสธร เขต 2  
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นางรัชฎาภรณ์  สามารถ  และคณะ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  กันยายน ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาเป็นกรอบภาระงานและแนวปฏิบัติ

ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการเรียนรู้เป็นกระบวนการเดียวกัน  สาระของระเบียบ
ดังกล่าวก าหนดบนพื้นฐานของนโยบายด้านการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักวิชา หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่สถานศึกษา
ก าหนดเพ่ิมเติม อันจะสะท้อนคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะช่วยสร้างความมั่นใจใน
กระบวนการด าเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นแก่นสังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
เป้าหมายการการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

       การด าเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ไม่มีระบบ จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา นอกจากนี้ การด าเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นงานที่ต้อง
อยู่บนพื้นฐานหลักวิชาการและหลักธรรมาภิบาล สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมรับผิดชอบ การ
ใช้งานโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS) ที่จัดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษาส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้งานวัดและ
ประเมนผลการเรียนรู้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ  

2. วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุก 

โรงเรียน 
 

3.  เป้าหมาย   จ านวน  ๑๘๕  คน 
 1.  ด้านคุณภาพ 

   - ครูในกลุ่มเครือข่ายสามารถการเตรียมความพร้อมในด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาทุก 
ระดับชั้นสามารถด าเนินงานการได้ถูกต้อง 

2.  ด้านปริมาณ   
              - ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด จ านวน  
๑๘๕  คน 
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4.  กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ 

1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. ฝึกปฏิบัติ 
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยการน าเสนอผลงาน และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 

 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการอบรมบรรยาย 
ให้ความรู้การใช้งานระบบบริหารด้านงานวัด
และประเมินผลทางการศึกษา โปรแกรม 
SchoolMIS  
  

๒. ปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารด้านงานวัด
และประเมินผลทางการศึกษา โปรแกรม 
SchoolMIS  
 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๓ 

รัชฎาภรณ์  สามารถ 

 
6. งบประมาณ  40,000 บาท  ( สี่หมื่นบาทถ้วน ) 
 

กิจกรรม งบประมาณ 

1.ประชุมคณะกรรมการ 
1.1 ฝึกปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารด้านงานวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา โปรแกรม SchoolMIS โรงเรียนในอ าเภอ
ไทยเจริญ  กุดชุม และ ทรายมูล  

         1.2 ฝึกปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารด้านงานวัดและประเมินผล  
         ทางการศึกษา โปรแกรม SchoolMIS โรงเรียนในอ าเภอเลิงนกทา  
         และอ าเภอป่าติ้ว 
 

40,000- 

หมายเหตุ : ถั่วจ่ายทุกรายการ 
       
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 

ครูผู้รับผิดชอบเตรียมความพร้อมในด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดได้ถูกต้อง   
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โครงการ การปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ      

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิณทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราช
พิธีบรมราชภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 (ค่ายคุณธรรม น าชีวี เพ่ือศักดิ์ศรี
ข้าราชการไทย)    

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นายจีระศักดิ์   ภาระเวช นางสาวจังกร  จตุเทน 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  กันยายน ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ 
วรางกูร  รัชกาลปัจจุบัน  ระหว่างวันที่  ๔ – ๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  พระบรมพิธีบรมราชาภิเษกเป็นราช
ประเพณีคู่สังคมไทยมายาวนาน เพื่อวามเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์   พสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างปลื้มปิติยิน
ยินดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร  
ได้พระราชทานพระราโชวาทด้านการศึกษา ไว้ว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้ เรียน ๔ ด้าน 
ประกอบด้วย ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อนี้มีค าขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง
ยึดมั่นในศาสนา  มั่นคงสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ือต่อครบครัวและชุมชนของตน  ๒) มีพ้ืนฐานชีวิต
มีม่ันคง มีคุณธรรม ข้อนี้มีค าขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก เพ่ือปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด
ที่ชั่ว  เพ่ือสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  ๓) มีงานท า มีอาชีพ ข้อนี้ค าขยายว่า ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ท างานจน
ส าเร็จ อบรมให้เรียนรู้การท างาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้  ๔) เป็นพลเมืองดี ข้อนี้มีค าขยายว่า 
การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท า
หน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ าใจ มีความเอ้ืออาทรต้องท างานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญ
ประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” 
 

                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  เป็นหน่วยงานทางการศึกษา  ต่างส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  ได้น้อมรับพระราโชบายด้านการศึกษาดังกล่าวใส่เกล้า ใส่กระหม่อม มาสู่
การบริหารจัดการศึกษาให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมี
วินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม
จึงได้จัดให้มีโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพวรางกูร   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชภิเษก  ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  (ค่ายคุณธรรม น าชีวี
เพ่ือศักดิ์ศรีข้าราชการไทย)  เพ่ือเสริมสร้างปลูกจิตส านึกในการปฏิบัติงาน อันจะน าไปสู่ความวัฒนาถาวรของ
ชาติไทยสืบไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 2.2. เพื่อสร้างเสริมผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลต้นแบบ 
ด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพ้ืนฐาน ที่มีค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และความดีสากลเป็นพุทธศาสนิกชน
ที่แท้จริงพร้อมทั้งพัฒนาสู่การเป็นกลุ่ม/เครือข่ายผู้น าต้นแบบด้านศีลธรรม 
 2.3. เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาจิตเพ่ือเป็น  “คนดีของแผ่นดิน”  ในการปลูกจิตส านึกเกิดคุณลักษณะ   
๕ ประการ ของโรงเรียนสุจริต 
 
 3. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
                 - ผู้บริหารการศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ในสังกัด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  จ านวน  ๒๐๐  คน       
      3.2.  เชิงคุณภาพ 
                  - ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  ผ่านการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม 
มีคุณธรรมพ้ืนฐานตามมาตรฐานศีลธรรม  ร้อยละ ๑๐๐ 
           -  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 2  และสถานศึกษาในสังกัด 
๑๘๖ แห่ง เป็นองค์กรคุณธรรม 
 
๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
๒ 
๓ 
 

๔ 
 
 

๕ 

เสนอและขออนุมัติโครงการ 
ประสานที่จัดปฏิบัติธรรม  
แจ้งผู้เกี่ยวข้องและโรงเรียนในสังกัดเพ่ือทราบ
และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
จัดปฏิบัติธรรม  ๓ วัน  ๒ คืน 
ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเรือ อ าเภอภูเรือ 
จังหวัดเลย 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน           
โครงการปฏิบัติธรรม 

ตุลาคม ๒๕๖๒  -  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  

นายจีระศักดิ์ ภาระเวช 
นางสาวจังกร  จตุเทน 
และคณะ 
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๕.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
     ๕.๑  งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓   จ านวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

กิจกรรม/รายการ 

ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย เงิน

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรม : ค่ายคุณธรรมน าชีวีเพ่ือศักดิ์ศรี
ข้าราชการไทย 
ค่าใช้จ่าย 
๑.  ค่าอาหารเช้า  ๒๐๐ คน  
     คนละ ๑๐๐ บาท (๒๐๐ x ๑๐๐) 
 ๒. ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 
จ านวน ๔ คัน ๓ วัน  
    ( ๑๕,๐๐๐ x  ๔ x ๓ ) 

 
 
 

- 
 
- 

 
 
 
  ๒๐,๐๐๐ 
 
๑๘๐,๐๐๐ 
 

 
 
 

- 
 
- 

 
 
 
     - 
 
     - 

 
 
 
       - 
 
       - 

 
 
 
๒๐,๐๐๐ 
 
๑๘๐,๐๐๐ 

                     รวมเป็นเงิน    - ๒๐๐,๐๐๐       -     -       - ๒๐๐,๐๐๐ 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ใน       

การประเมิน 
๑. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมมีความ
พึงพอใจในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

การสอบถาม 
การสังเกต 
และการสัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต และแบบ
สัมภาษณ์ 

๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐  สามารถ
ปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนาตามหลักพระพุทธศาสนา 

การสังเกต แบบสังเกต 

๓. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๐ ได้น าความรู้มา
ใช้เป็นหลักธรรมค าสอนมาปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันรวมทั้งชีวิตการท างาน  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การประเมิน แบบประเมิน 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๗.๑  บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น 
     ๗.๒  บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมสามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันและ
พัฒนาตนเองได้ ท าให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 
     ๗.๓  บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมมีความสุขในการท างาน และมีความผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมขึ้น 
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โครงการ การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2   
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นายจีระศักดิ์   ภาระเวช นางสาวจังกร  จตุเทน 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  กันยายน ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล       
      ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรเป็นหัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลากรจึงจ าเป็นที่จะต้อง
ได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เกิดการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดเชิง
ระบบสามารถรับรู้และปรับเปลี่ยนความคิด มีการบริหารองค์กรที่มุ่งสร้างบรรยากาศในการสร้างจิตส านึกให้
บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองและองค์กร มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมมีความเข้าใจในความหลากหลายทางสังคม                  
มีความสามารถในการสานสัมพันธ์ที่ดีมีจิตอาสา และมีจิตสาธารณะ การที่องค์กรจะบริหารจัดการให้ประสบ
ความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องมีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะตลอดจนประสบการณ์ในการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการ
พัฒนาศักยภาพเพ่ือพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในมิติต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและการน้อมน าการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิต แก่พสกนิกรชาวไทย   เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของปวงชนในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับความรู้ ดังนั้น หากมีช่องทางให้ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้รับรู้หลักการพัฒนาตาม
พระราชด าริ ในด้านต่างๆ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารการพัฒนาตาม
แนวทางพระราชด าริ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีความเป็นมื ออาชีพ เป็นที่น่าศรัทธาของ
ผู้รับบริการ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๒.๑  เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจทักษะ 
ตลอดจนมีแนวคิดในการบริหารจัดการเพ่ือเข้าสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 
  ๒.๒  เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์และร่วมกันพัฒนา สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๓ เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิด
ประสบการณแ์ละการท างานเป็นทีม 
  ๒.๔  เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องและ
สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓. เป้าหมาย  

      ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  -  ผู้บริหารการศึกษา  ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค(๒)  ลูกจ้างประจ า  
และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  , ประธานเครือข่ายและ       
กตปน.  จ านวน   ๙๐   คน      
      ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  -  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ความสามารถในการคิดเชิงระบบ  
สามารถรับรู้และปรับเปลี่ยนกรอบความคิดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกน าความรู้ใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ใน     
การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
กิจกรรมที่  ๑ พัฒนาศักยภาพข้ าราชการในสั งกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
 - จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน
ได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ  ระเบียบกฎหมาย 
นโยบายการบริหารการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเป็นระบบ 
กิจกรรมที่ ๒   
   - ศึกษาดูงานนอกสถานที่ องค์กรที่ประสบผลส าเร็จใน
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและวิธีปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน 
 - จัดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วม
กิจกรรมสานสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
 - ติดตามสอบถามความพึงพอใจและประเมินผลการพัฒนา
หลังการด าเนิน 

 
ตุลาคม ๒๕๖๒ -๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๓ 

 
นางสาวจังกร  
               จตุเทน  
 และคณะ 
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๕.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
     ๕.๑  งบประมาณ  ๒๕๖๓   จ านวนทั้งสิ้น  ๒๙๐,๕๐๐  บาท                
             โดยแบ่งเป็น  ๒  กจิกรรม  ดังนี้        

กิจกรรม /รายการ 
เงินงบประมาณ เงิน

งบประมาณ 
  เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม 
ทั้งสิ้น ตอบ

แทน 
ใช้สอย     วัสด ุ

กิจกรรมที่ ๑   
- ประชุมเชิงปฏิบัติการของข้าราชการในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร    
เขต ๒  ณ  ห้องประชุมในส านั กงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต ๒  
  ๑. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน  ๙๐ คน ๆ ละ ๑๕๐ บาท จ านวน ๑ วัน 
 ( ๙๐ x ๑๕๐ x ๑ )      
กิจกรรมที่ ๒  ศึกษาดูงานนอกสถานที่                   
๑. ค่าท่ีพัก จ านวน ๖๐ คน ๆ ละ ๖๐๐ บาท 
    จ านวน ๒ คืน  (๖๐ x ๖๐๐ x ๒) 
 ๒.อาหาร เช้า - กลางวัน - เย็น  ( วันที่ ๑) 
    ครบมื้อ วันละ ๘๐๐ บาท (  ๖๐ x ๘๐๐  ) 
๓. อาหาร กลางวัน – เย็น  (วันที่ ๒ และ วันที่ ๓) 
    ไม่ครบมื้อ วันละ ๖๐๐ บาท ( ๖๐ x ๖๐๐x ๒ ) 
๔. ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ ๑ คัน จ านวน ๕ วันๆ         
    ละ ๑๕,๐๐๐บาท เป็นเงิน  ( ๑๕,๐๐๐ x ๑ x ๕ ) 
๕. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (รถ สพป. ยส.๒ จ านวน ๑ คัน) 
 
                    (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

  
 
 
 

 
  

 ๑๓,๕๐๐ 
  
   
๗๒,๐๐๐ 

 
๔๘,๐๐๐ 

 
๗๒,๐๐๐ 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๗๕,๐๐๐ 
   
 ๑๐,๐๐๐    
    
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
 
 
 

 
 

๑๓,๕๐๐ 
   

 
๗๒,๐๐๐ 

 
๔๘,๐๐๐ 

 
๗๒,๐๐๐ 

 
๗๕,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

  
 

 
รวมทั้งสิ้น 

 

 
๒๐๕,๕๐๐ ๘๕,๐๐๐ 

  
๒๙๐,๕๐๐ 
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๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
    ๑.ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพมีการ
ปฏิบัติงานด าเนินงานอย่างมีขั้นตอน มีกระบวนการและ
มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย สอดคล้องกับบริบท และสภาพ
การของ สพฐ. 
   ๒.ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพน าความรู้
ที่ได้รับจาการศึกษาดูงานมาพัฒนางานในหน้าที่ของ
ตนให้มีประสิทธิภาพ 
   ๓.ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาได้ร่วมกันสร้าง
นวัตกรรมและน าองค์ความรู้ใหม่ มาใช้ในการท างาน 
ทักษะการปฏิบัติงานและการท างานเป็นทีม 
 
 

แบบประเมิน 
การสังเกต 

แบบสอบถาม 

แบบประเมิน  
แบบสอบถาม 

 

 
   ๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   เข้ารับการพัฒนาศักยภาพมีความพร้อม มีความเชื่อมั่นในตนเองเป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ 
เป็นที่เชื่อถือของผู้อ่ืน มีทักษะการปฏิบัติงาน การท างานเป็นทีม มีจิตสาธารณะ และได้ร่วมกันสร้างนวัตกรรม
และองค์ความรู้ใหม่อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐   
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โครงการ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นายจีระศักดิ์   ภาระเวช นางสาวดารา  อิฐทอง และนางสาวสุนิสา สนิท 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  กันยายน ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 

 ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 

 1. เพ่ือให้เกิดขวัญ ก าลังใจและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
 
3. เป้าหมาย 
 

 เชิงปริมาณ 
 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับผู้ขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะ 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปีละ 2 ครั้ง 
 

 เชิงคุณภาพ 
  สามารถด าเนินการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะผ่าน
เกณฑ์การประเมินได้ตามจ านวนที่ขอ และสามารถออกค าสั่งแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะให้ทันตาม
ก าหนดเวลาและได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

 
ที ่

 
กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด 
ชอบ ปี 2562 ปี 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ  /  /         น.ส.สุนิสา 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
  /  /  /   /    

3 ประชุมคณะกรรมการประเมิน   /   /  /   /   

4 คณะกรรมการออกประเมิน    /  /  /   /   

5 สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 
ด้านที่ 2 

   /  /  /   /   

6 น าเสนอผลการประเมิน      
ด้านที1่ ด้านที่ 2 

   /   /  /   /  

๗ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลงานด้านที่ 3 

   /          

๘ ส่งผลงานด้านที่ 3 ให้
คณะกรรมการอ่านผลงาน  
ด้านที่ 3 

    /     /    

๙ ประชุมสรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 3 

     /     /   

10 น าเสนอผลการประเมิน      
ด้านที่ 3 

     /     /   

11 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนวิทยาฐานะ 

      /     /  

12 ประเมินโครงการ            /  

13 สรุปรายงานผลโครงการ            /  
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
  5.1 งบประมาณปี 2563    จ านวนทั้งสิ้น   20,๐00   บาท 
                  - จากเงินงบประมาณ    2๐,000   บาท 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ เงิน
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1   ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2  
และด้านที่ 3   ส าหรับวิทยฐานะช านาญการ 
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมิน  
1.2 ค่าพาหนะคณะกรรมการประเมิน 

กิจกรรมที่ 2   ประเมินด้านที่ 1  ด้านที่ 2  
ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมิน 
2.2 ค่าพาหนะคณะกรรมการประเมิน 

กิจกรรมที่ 3  ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
ส าหรับวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ 
3.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมิน 
3.๒. ค่าพาหนะคณะกรรมการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  5,800 
7,400 

 
 

2,400 
1,000 

 
 

2,400 
  1,๐00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 5,800 
7,400 

 
 

  2,400 
  1,000 

 
 

     2,400 
     1,๐00 

 
 

 5,800 
7,400 

 
 

  2,400 
  1,000 

 
 

   2,400 
   1,๐00 

  
6. การประเมินผล 
 โดยการสังเกตและการสอบถาม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ด้านผลลัพธ์(Outxome) 
 -ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะ 
ด้านผลผลิต(Outputs) 
 -ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง 
 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ท าให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
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โครงการ ประเมินประสิทธิภาพและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นางยุภาพรรณ   ศรีบุระ  และคณะ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  กันยายน ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีมาตรา 72 แห่ง พรบ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2544 และท่ี 
แก้ไขเพ่ิมเติมผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
มาตรา 73 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งยัง
คณะกรรมการพิจารณาและเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลัก
ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ส านักงานเขตการศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลได้จัดท าโครงการนี้เพ่ือด าเนินการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้เกิดขวัญ ก าลังใจและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2.2 เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรม 
2.3 เพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าในสังกัด 
 

3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าใน 

สังกัด จ านวน 2 ครั้ง 
  เชิงคุณภาพ 
  สามารถออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ทันก าหนดเวลาและได้รับเงินเดือนใหม่ตามก าหนด 
 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 จัดท าโครงการ 1 ต.ค. 62– 31 ต.ค. 2562  
2 ประชุมอนุมัติโครงการ 1 พ.ย. 2562  
3 แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายละเอียด 5 พ.ย. 2562  
4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ 1 เม.ย. 2563,1 ต.ค. 2563  
5 จัดท ารายละเอียด/ค าสั่งเลื่อนขั้นระดับเงินเดือนให้กับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3 เม.ย. 2563, 3 ต.ค. 2563  

6 ประเมินโครงการ 30 ต.ค. 2563  
7 สรุปรายงานผล 1 พ.ย. 2563  
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

 

วันที่  1  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563   ถึง  วันที่   30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 
  สถานที่ด าเนินการ ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 และโรงเรียนในสงักัด 

 
6. งบประมาณ 

จ านวน  120,000  บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ      
พ.ศ.2563)  รายละเอียดดังนี้  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ค่าท าการนอกเวลาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 

1.1 เม.ย. 2563ตั้งแต่ 20 มี.ค.2563– 6 เม.ย. 2563 
- วันปกติ 16 ชม. X 50 บ. X 11 คน = 8,800 บาท 
- วันหยุด 21 ชม. X 60 บ. X 11 คน = 13,860 บาท 
รวม 22,660 บาท 

1.2 ต.ค. 2563ตั้งแต่ 15 ก.ย.2563– 30 ก.ย. 2563 
- วันปกติ 16 ชม. X 50 บ. X 11 คน = 8,800 บาท 
- วันหยุด 21 ชม. X 60 บ. X 11 คน = 13,860 บาท 
รวม 22,660 บาท 
รวมทั้ง เม.ย. 2563  และ ต.ค. 2563  เปน็ 45,320 บาท 

45,320    

กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้สอยในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

1.3 ครั้งที่ 1รอบ 1 เม.ย. 2563 
1.4 ครั้งที่ 2รอบ 1 ต.ค. 2563 

(โดยแยกเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ) 

71,400   
 
35,700 
35,700 

 

กิจกรรมที่  3 ค่าประชุมในการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
1.3 ลูกจ้างประจ า 
1.4 พนักงานราชการ 

3,280    

รวมงบประมาณ 120,000    
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 

1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเลื่อนหรือแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 

ในช่วงหลังนับตัว 1 มีนาคม  และ 1 กันยายน อาจท าให้อัตราเงินเดือนคลาดเคลื่อน 

2.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับโอน หรือย้าย หลังการนับตัว ณ 1 มีนาคม  

และ 1 กันยายน อาจท าให้อัตราเงินเดือนคลาดเคลื่อนในการเลื่อนเงินเดือน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

- ควรให้มีการเลื่อนเงินเดือน ในแต่ละรอบ  รอบ 1 เมษายน  รอบ  1  ตุลาคม ของ 

ทุกปี เสร็จสิ้นแล้วค่อยด าเนินการออกค าสั่งรับโอน หรือย้าย หรือเลื่อนและแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ  

 
8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

1.ร้อยละ 98  ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าในสังกัด ที่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง 

2. ร้อยละ 99 ของพนักงานราชการที่ได้เลื่อนค่าตอบแทน 

 

เชิงคุณภาพ 

1.ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการมีการพัฒนาตนเองตนเองพัฒนาการ เรียน
การสอนให้นักเรียน สถานศึกษา สพป.เพ่ือน ามาผลมาประกอบ 

การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง 

 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินการตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความคล่องตัวในการ 
บริหารงานและสามารถเบิกจ่ายเงินเดือนใหม่ได้ทันตามก าหนดเวลา 

         2. ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
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โครงการ พัฒนาบุคลากร ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 พ.ศ. 2560 ส าหรับโรงเรียน 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาววันเพ็ญ  อ่อนแก้ว  และคณะ 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  กันยายน ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 

  ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  ได้ประกาศลงใน
พระราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อพ้นก าหนด ๑๘๐ วัน 
นับเป็นกฎหมายใหม่ และปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักการบริหารราชการแผ่นดินตามธรรมาภิบาล เสริมสร้าง
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ มุ่งเน้นให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรวมทั้งการบริ หารงานพัสดุ
ภาครัฐต้องมีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยก าหนดและ
ยอมให้ภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนและขบวนการต่าง ๆ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในการจัดหา
ทั้งปวง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางทุกขั้นตอนและครบทุกวงจร มีบทก าหนดโทษแก่
เจ้าหน้าที่ และผู้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความชัดเจนโปร่งใส ตรวจสอบได้ง่าย ลดปัญหาอันไม่พึง
ประสงค์และขัดต่อหลักธรรมาภิบาลหลากหลาย 
 

ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัด  และผู้ที่เกี่ยวข้อง   จึงจ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาให้เป็นผู้รู้รอบ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ฉบับใหม่ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง  และน าไปปรับใช้ในการบริหารงานด้านการจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายให้มีความถูกต้อง  บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จึงได้จัดท าโครงการหลักสูตร
พัฒนาบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ    
การบริหารงานพัสดุภาครัฐ ฉบับใหม่ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารงานการเงิน      
การคลัง ขึ้น 

 

๒.  วัตถุประสงค ์
  ๒.๑  เพ่ือให้ผู้อ านวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ
ส าคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ๒.๒  เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง  โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 
  ๒.๓  ผู้อ านวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุ  ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้   ความเข้าใจ  
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดไว้ 
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  ๒.๔  ผู้อ านวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งสามารถทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้องและไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 
  ๒.๕  ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนะคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็น 
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 
 
๓.  เป้าหมาย 
 

  ๓.๑  เชิงคุณภาพ 
  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง           
มีความรู้ความเข้าใจ   กฎหมาย  ระเบียบ  เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  การเบิกจ่ายเงินหมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ  และปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในจัดซื้อจัดจ้าง  ได้อย่างถูกต้อง     
  ๓.๒  เชิงปริมาณ 
                   ๓.๒.๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน  
๑๘๕  โรงเรียน จ านวน ๔ ครัง้ 

๓.๒.๒  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ ประเภทงบลงทุน และงบด าเนินงาน 
ค่าซ่อมแซมต่างๆ  จ านวน   ๕๐  โรงเรียน 

๓.๒.๓ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมประชุม ที่บุคคลภายนอกจัดการอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 
๔.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
อบรมพัฒนาตามโครงการ 
สรุปผลการด าเนินโครงการ 

ธันวาคม ๒๕๖๒ 
มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 
กันยายน ๒๕๖๓ 

นางสาววันเพ็ญ  อ่อนแก้ว  
และคณะ 
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
  ๕.๑  งบประมาณ ๒๕๖๓   จ านวนทั้งสิ้น   ๘๐,๐๐๐  บาท  
                                 - จากเงินงบประมาณ   ๘๐,๐๐๐  บาท  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

 
๑. 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุม 
ค่ าอาหาร /อาหารว่ า งและ
เครื่องดื่ม  คณะท างานและ 
ผู้เข้าอบรม  คนละ ๑๙๐ บาท  
ครั้งที่ ๑  จ านวน ๘๐ คน 
ครั้งที ่๒  จ านวน  ๘๐ คน  
ครั้งที่ ๓  จ านวน ๑๐๐ คน 
ครั้งที่ ๔  จ านวน  ๗๐ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑๕,๒๐๐ 
๑๕,๒๐๐ 
๑๙,๐๐๐ 
๑๓,๓๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

      ๑๕,๒๐๐ 
๑๕,๒๐๐ 
๑๙,๐๐๐ 

       ๑๓,๓๐๐  

2. 
 

กิจกรรมที่ ๒ ออกตรวจเยี่ยม
โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณงบ
ลงทุนและงบด าเนินงานรายการ
ค่าซ่อมแซมต่าง ๆ 
- ค่าพาหนะ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 

 
 
   
 
 
 
 
   รวมทั้งสิ้น 

 
 
 
 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๗,๓๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๗,๓๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห    ๑๕๙ 
 

 
 
 ๖.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑.  โรงเรียนในสังกัดปฏิบัติงานด้าน
ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ถู ก ต้ อ ง ต า ม
กฎระเบียบ  หนังสือเวียน  ข้อบังคับ 
๒ . ผู้ อ า น วยการ โ ร ง เ รี ยนและ 
เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน มีความรู้
ความเข้าใจ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 
แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ กา รจั ดท า
เอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง  
ทุกประเภท   
 

- สังเกต                                   
- ตรวจสอบเอกสาร 
 
- สังเกต                                
- สอบถาม                             
- ตรวจสอบเอกสาร  
 
 
 

การส่งหลักฐานมาขอเบิกเงิน/
เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้อง 
 
การส่งหลักฐานมาขอเบิกเงิน/  
เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้อง 
 
 
 
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 

1. ท าให้ผู้อ านวยการโรงเรียน เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมีความรู้  
ความเข้าใจ ระเบียบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  รวมถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติด้านการจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างสามารถน าไปปฏิบัติงานและบริหารจัดการได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

2. ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการด้านเอกสารการเบิก  ท าให้เกิดความรวดเร็ว  ถูกต้อง 
3. ผู้เข้าประชุมสามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตอบข้อหารือ ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องและผู้ที่ 

สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ   ยกระดับคุณภาพทางด้านภาษาอังกฤษครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ   
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร และคณะ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  กันยายน ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้างว่าความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศไทยในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศักยภาพของแรงงาน ซึ่งรัฐบาลได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย จึงมีนโยบายส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพการใช้ทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยใน
ทุกๆ ระดับและสาขาอาชีพ เพ่ือให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์และการบูรณาการระหว่างประเทศทั้งระดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติ ซึ่งจะน าโอกาสทางเศรษฐกิจและการท างานร่วมกันแบบไร้พรมแดนของสมาชิกใน
สังคมโลก โดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางส าหรับการติดต่อสื่อสารทุกประเภท ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็น
อย่างเร่งด่วนที่จะต้องสร้างบุคลากรของประเทศ ให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูงเนื่องจาก
บุคลากรในศตวรรษที่ 21 จะต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในประชาคมโลกได้ดี รวมทั้งสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ข่าวสาร และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือถ่ายทอด
แลกเปลี่ยน สร้างองค์ความรู้ และสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ กับ เพ่ือนร่วมอาชีพในระดับ
นานาชาติได้ 
  แม้ว่าในปัจจุบันสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจะได้พัฒนา
แนวทางเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยมาโดยตลอด
ซึ่งแต่ละหน่วยงานมักมีรูปแบบ แนวทาง ลักษณะการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และ
เกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในลักษณะต่างๆ 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนคนไทยอย่างยั่งยืน 
  ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดโครงการยกระดับคุณภาพทางด้านภาษาอังกฤษครูสู่
ห้องเรียนคุณภาพเพ่ือพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ด้านวิธีการสอนแก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และเพ่ือเปิดโอกาสให้ครู
เข้าโครงการทดลองใช้นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ร่วมกับคณะท างานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 ได้จัดท าขึ้น เพ่ือใช้กับคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่จบเอก
ภาษาอังกฤษ และคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นวัตกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืนส าหรับผู้เรียนในบริบทของ
ประเทศ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ในด้านวัตกรรมการสอน และการ
ท าวิจัยส าหรับพัฒนาการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของตน เพ่ือเป็นก าลังในการสร้างบุคลากรที่มี
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้ตรงตามความต้องการของประเทศต่อไป 
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2. วัตถุประสงค ์
 

 1. พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 
 2. พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการผลิตสื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน      
การสอน 
 3. เพ่ือส่งเสริมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน      
การจัดการเรียนการอสนภาษาอังกฤษ 
 4. นักเรียนมีการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น เพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
 
3. เป้าหมาย 
 

 3.1 เชิงปริมาณ 
  1. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีการพัฒนาการผลิตสื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น 
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  3. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
  4.  ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี  แอพลิเคชั่น เพ่ือการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 
  2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีการพัฒนาการผลิตสื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น เพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
  3. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
  4. นักเรียนมีการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น เพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 
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 4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะท างาน 1 -30 ต.ค.62 น.ส.เพ็ญประภา 

มีเพียร และคณะ 2. วางแผนการด าเนินงาน 
-ส ารวจข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
-ศึกษาสภาพ ปัจจุบัน ปัญหาด้านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

 
 
20 พ.ย. 62 

3. ด าเนินงานแก้ปัญหา 
-ให้ความรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ด้านเทคนิคการสอน 
การพัฒนาการผลิตสื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น 
-ส่งเสริมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในการท าวิจัยในชั้น
เรียน 

21 พ.ย .  62 – 30 
ก.ย. 62 

4. ประเมินโครงการ 
-จั ด ป ร ะกว ดค รู ที่ มี ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย นก า รส อน
ภาษาอังกฤษ 
-ประเมินผู้เรียน 

 

5. สรุป รายงานโครงการ   
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณ 2563 จ านวนทั้งสิ้น   100,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
1. ประชุมคณะท างาน 10,000 10,000 10,000 
2. วางแผนการด าเนินงาน 

-ส ารวจข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
-ศึกษาสภาพ ปัจจุบัน ปัญหาด้านการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 

5,000 5,000 5,000 

3. ด าเนินงานแก้ปัญหา 
-ให้ความรู้ครูผู้ สอนภาษาอังกฤษ ด้ าน
เทคนิคการสอน การพัฒนาการผลิตสื่อ
เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น 
-ส่งเสริมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในการท า
วิจัยในชั้นเรียน 

70,000 70,000 70,000 

4. ประเมินโครงการ 
-จัดประกวดครูที่มีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
-ประเมินผู้เรียน 

10,000 10,000 10,000 

5. สรุป รายงานโครงการ 5,000 5,000 5,000 
รวมทั้งสิ้น 100,000 100,000 100,000 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2.ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีการ
พัฒนาการผลิตสื่อ เทคโนโลยี แอ
พลิเคชั่น เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 
3.ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีการท า
วิจัยในชั้นเรียน เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 
4.นักเรียนมีการเรียนรู้โดยใช้สื่อ 
เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น เพ่ือการ
สื่ อ ส า ร ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น
ชีวิตประจ าวัน 

ประเมิน 
 
 
ประเมิน 
 
 
 
การนิเทศติดตาม 
 
 
 
ประเมิน 

แบบประเมิน 
 
 
แบบประเมิน 
 
 
 
แบบนิเทศ 
 
 
 
แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีการพัฒนาการผลิตสื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น เพ่ือใช้ในการจัด   การเรียน
การสอน 
 3. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
 4. นักเรียนมีการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น เพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
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โครงการ   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการกีฬา   
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นายคชาภัฎ  จูมผา น.ส.ประยูร  เรืองศรี  และคณะ 

กลุ่มอ านวยการ  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  กันยายน ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่หลักในการบริหารและจัดการศึกษารวมถึงการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร นโยบายของรัฐบาล กระทรวงและกรมต้นสังกัด    
การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาต้องทุ่มเทเสียสละก าลังกาย ใจ และสติปัญญาให้
เกิดสัมฤทธิผลที่ตั้งไว้ หากบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงสมบูรณ์ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาตามหน้าที่และอาจเกิดผลเสียต่อการจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพและมาตรฐานได้ 
 
  กิจกรรมกีฬาเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าสามารถสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม
ของบุคคลให้แข็งแรงสมบูรณ์และมีระเบียบวินัย จึงควรด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้ออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬา-กรีฑา 
และร่วมแข่งขันกีฬาที่เหมาะสมกับวัยอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค ์
 ผลลัพท์(Outcomes) 
 เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพร่างกาย จิตใจและสังคมที่ดี แข็งแรงสมบูรณ์และพร้อม
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่เสมอ 
 ผลผลิต(Outputs) 
 เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาได้ออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬา-กรีฑา และร่วมแข่งขันกีฬาที่เหมาะสม
กับวัยเป็นประจ าและต่อเนื่องตลอดปี 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 บุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑาประเภทบุคคลหรือทีม อย่างน้อย 1-3 ครั้ง เช่น กีฬา
หน่วยงานของส านักงานเขต กีฬาหน่วยงานกุดชุมสัมพันธ์เกมส์ / อ าเภออ่ืน และกีฬาหน่วยงานราชการสัมพันธ์ 
(วันกีฬาแห่งชาติ) ของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร เป็นต้น 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 4.1 สพป.ยโสธร เขต 2 ก าหนดแนวทางการด าเนินงานประชุมสร้างความเข้าใจและจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม 
 4.2 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน “กุดชุมสัมพันธ์เกมส์” 
 4.3 สรุปและรายงานผลโครงการ 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

 
ที ่

 
กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ปี 2562 ปี 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 ก าหนดนโยบาย แนวทางและ

ประชุมสร้างความเข้าใจ 
 

 / /          

2 ร่วมแข่งขันกีฬากุดชุมสัมพันธ์
เกมส์ 

  / / / /       

3 สรุป รายงานผลโครงการ       /      

 
6. งบประมาณ งบด าเนินงาน จ านวนรวม 50,000 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใช้แยกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
 

50,000  50,000  

รวม 50,000  50,000  
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
-บุคลากรทางการศึกษามีความพึง
พอใจได้ร่วมกิจกรรมกีฬามากกว่า
ร้อยละ 80 
 

ด้านผลผลิต (outputs) 
-บุคลากรทางการศึกษาได้ออก
ก าลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วัน และ
ร่วมแข่งขันกีฬามากกว่า 1 ครั้งต่อ
ปีการศึกษา 

 
สอบถาม 

 
 
 
 

สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 

แบบสอบถาม 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

 8.1 บุคลากรทางการศึกษาได้ออกก าลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจ า 
 8.2 บุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมที่ดี สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมปฏิบัติหน้าที่
ความรับผิดชอบเต็มก าลังความสามารถ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา 

ท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน  
        และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   
                    

ล าดับ 
ความส าคัญ 

โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

๑ ระบบดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา 

90,0๐๐ - - กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

2 พัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนที่จัด 
การเรียนการสอนทางไกล  
New DLTV 

80,000 - - กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

รวมงบประมาณ 170,000 - -  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า ๑๖๙ 

 

 
โครงการ   ระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (4) ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
       มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางนิตยา  จารุมาศ , นางแก้ว  ฉัตรจอหอ และนางขวัญจิตต์  อังกระโทก 
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยปรากฏข้อมูลจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ยังมีเด็กและเยาวชนในสังกัดส้านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จ้านวนไม่น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาและสภาพแวดล้อมที่
ไม่สร้างสรรค์ในสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากสภาพครอบครัว จากโรงเรียน จากชุมชนและสังคม จากเพ่ือน 
และจากบุคลิกภาพหรือตัวนักเรียนเอง ดังนั้น การส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือและการคุ้มครองนักเรียน เป็น
ยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญให้นักเรียนจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วย
กระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสม และทันเหตุการณ์ และได้รับการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือให้เป็นคนดี มีความสุข 
และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จึงได้จัดท้า
โครงการนี้ขึ้น 

๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
ระบบคุ้มครองนักเรียนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.๒ เพ่ือประเมินผลการด้าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน เป็นที่ประจักษ์  
 

๓.เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ  

๓.๑.๑ สถานศึกษา สังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒ จ้านวน  ๑๘๕ แห่ง 
  ๓.๑.๒ นักเรียน ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูฝ่ายปกครอง ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ยโสธร 
เขต ๒ จ้านวน  ๑๘๕  แห่ง 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑  สถานศึกษา ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือและ        
การคุ้มครองนักเรียนให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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  ๓.๒.๒ สถานศึกษา ครูที่ปรึกษา น้ากระบวนการด้าเนินงาน ๕ ขั้นตอน ลงสู่การปฏิบัติงานผ่าน 
Application ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  ๓.๒.๓ สถานศึกษา มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือคุ้มครอง
นักเรียน เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืน 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
 
 
 
 
 

จัดประชุมชี้แจงนโยบายการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
-ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-การคุ้มครองนักเรียนของสถานศึกษา 
-ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
-การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

ธ.ค. ๖2 – ม.ค. ๖3 
 
 
 
 
 

 
 
นางนิตยา จารุมาศ 
นางแก้ว ฉัตรจอหอ 
นางขวัญจิตต ์อังกระโทก 

๒ ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
๑. กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน 
๒. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
๓. คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานระบบการดูแลฯ 

เป็นที่เชิงประจักษ์ เพ่ือเสนอรายชื่อให้มีสิทธิเข้ารับ
การประกวดและรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ๒๕๖3 สพฐ. 

พ.ค. – ส.ค. ๖3  
นางนิตยา จารุมาศ 
 
 

๓ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
๑.จัดประชุมท้าแผนออกปฏิบัติงาน 
๒.ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา ดูแล คุ้มครอง เฝ้าระวังเหตุ  
รอบสถานศึกษา ของกลุ่มอาสาสารวัตรนักเรียน สพป.ยส.๒ 
๓.คัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจ้าปี ๒๕๖3 สพฐ. 

ม.ค. – มี.ค. ๖3  
 
นางแก้ว  ฉัตรจอหอ 
นางขวัญจิตต ์อังกระโทก 

๔ เสริมสรา้งภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
๑.แต่งตั้งคณะท้างาน 
๒.ประชุมท้าแผนเฝ้าระวังเหตุความรุนแรงภายใต้ภารกิจ 
ฉก.ชน.สพป.ยส.๒ 
๓.ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลคุ้มครองให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 
และมีการส่งต่อกรณีเด็กท่ีได้รับผลกระทบ 

ม.ค. –ก.ย.๖3 นางขวัญจิตต ์อังกระโทก 
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๕ ๑.คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานระบบการดูแลฯ เป็นที่เชิง
ประจักษ์ เพ่ือเสนอรายชื่อให้มีสิทธิเข้ารับการประกวดและ
รับรางวัลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๒๕๖3 สพฐ. 
๒ คัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรยีนและนักศึกษาดีเด่น ประจ้าปี ๒๕๖3 สพฐ. 

ส.ค. – ก.ย. ๖3 นางนิตยา จารุมาศ 
 
 
นางแก้ว ฉัตรจอหอ 

๖ จัดประชุมคณะท้างานเพ่ือถอดบทเรียน และสรุปและ
รายงานผลการด้าเนินโครงการ 

ส.ค. – ก.ย. ๖3 นางนิตยา จารุมาศ 
และคณะ 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  มกราคม – กันยายน  ๒๕๖3 
   สถานที่  ๑.เครือข่ายอ้าเภอ ๕ อ้าเภอ   
              ๒.สถานศึกษาทุกแห่ง 
     ๓.สพป.ยโสธร เขต ๒ 
 

๖. งบประมาณ  จ้านวน   ๙0,0๐๐.-  บาท  รายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
 
 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา 
รณรงค์ให้สถานศึกษาด้าเนินการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนให้ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ดังนี้ 
๑.๑ ครูผู้รับผิดชอบด้าเนินการคัดกรองนักเรียน
ยากจน เพื่อขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน ใช้ระบบ CCT 
๑.๒ คัดกรองนักเรียนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความ
ยากจน พฤติกรรมเสี่ยง ใช้ยาเสพติด และใช้
เทคโนโลยีไม่เหมาะสม 
๑.๓ จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน
(Classroom-meeting) 
จัดกิจกรรมเยี่ยมนักเรียน สพป.ยส.๒ รว่มกับ
สถานศึกษาเพ่ือขวัญและก้าลังใจสถานศึกษา ๔๐
แห่ง/๒๕ วัน 
-ค่าเบีย้เลี้ยง ผู้ปฏิบัติ ๕ คน จ้านวน ๒๐ วันๆละ 
๑๒๐ บาท 

18,0๐๐ 
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๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 

การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการประกวด
และรับรางวัลระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน ๒๕๖3 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน
สถานศึกษา/ครู 
-ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ้านวน ๑๐ 
คนๆละ ๑๕๐ บาท 
๒. คณะกรรมการประเมินเพ่ือยืนยันผลงานเชิง
ประจักษ์ของสถานศึกษา 
สรุปและรายงานผลการด้าเนินโครงการ จ้านวน 
๑๐ เล่ม ๆ ละ ๒๐๐ บาท 
จัดประชุมชี้แจงนโยบายการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
-ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-การคุ้มครองนักเรียนของสถานศึกษา 
-ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
-การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

18,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑ 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
จัดประชุมท้าแผนออกปฏิบัติงานและสรุปผล  
การออกปฏิบัติงาน จ้านวน ๙ ครั้ง  
-ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ้านวน ๙ 
ครั้งของคณะท้างาน 
ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา ดูแล คุ้มครอง เฝ้า
ระวังเหตุ รอบสถานศึกษา ของกลุ่มอาสาสารวัตร
นักเรียน สพป.ยส.๒ 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท้างาน 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท้างาน แบง่เป็น ๒ สายๆ ละ ๖ คน 
จ้านวน ๑๒ คน ลๆะ ๑๒๐ บาท จ้านวน ๑๐ครั้ง 
-ค่าพาหนะคณะท้างานจากบ้านพักถึงจุดนัดหมาย จ้านวน 
๑๒ คน ๆ  ละ ๑๐๐ บาท จ้านวน ๑๐ ครั้ง 
-ค่าถ่ายเอกสาร แบบรายงานออกตรวจ สรุป และ
ประเมินผลกิจกรรม 
 
 

18,๐๐๐ 
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 กิจกรรมที่ ๓ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและ
คุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
จัดท้าแผนปฏิบัติงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน เฝ้าระวังความปลอดภัย
ของนักเรียนในสังกัด 
-จัดท้าค้าสั่งแต่งตั้งคณะท้างาน 
ออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเด็กเบื้องต้นและ
การออกตรวจเยี่ยม การส่งต่อกรณีเด็กที่ได้รับ
ผลกระทบให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จ้านวน ๕ คน 
-ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ในการออกปฏิบัติงาน 
จ้านวน ๑ คัน จ้านวน ๑๐ แห่ง 
-ค่าจัดท้าเอกสารแบบรายงานออกตรวจ/สรุป 

๑8,0๐๐   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวมงบประมาณ ๙๐,๐๐๐ - - - 
 

 
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 

 ปัจจัยความเสี่ยง  การจัดกิจกรรม การฝึกอบรม เพ่ือการส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร ครู ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลที่ไม่ให้ครู/นักเรียน ออกจากโรงเรียน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ๑.จัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน หรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 
 ๒.ผู้ด้าเนินโครงการฯ จัดปฏิทินการปฏิบัติให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้บริหาร ครู วางแผนการจัดกิจกรรมฯ       
ให้ถูกต้อง และบางกิจกรรมให้บูรณาการกับกลุ่มอ่ืนๆ ที่เป็นงานลักษณะเดียวกัน 
 
๘. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
รอ้ยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุ้มครองนักเรียน 
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ สถานศึกษาทุกแห่งพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และครอบครัวให้อยู่ในภาพที่มีมาตรฐานใน
การด้ารงชีวิตที่ด ีและพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๙.๒ สถานศึกษา พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ทุกระดับ และทุกประเภท มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเข้มแข็ง มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาเป็นต้นแบบเพ่ือรับ
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในภาพรวมที่สูงข้ึน 
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โครงการ   พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน 
ทางไกล New DLTV 

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (4) ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
       มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นายพิษณุ   มูลสาร และคณะ 
    กลุม่ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
                    สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)  
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2538  และได้ถ่ายทอดสดออกอากาศเป็นปฐมฤกษ์ในวันที่ 5 ธันวาคม  
2538  ในหลักสูตรมัธยมศึกษา 6 ชั้น 6 ช่อง และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545  ได้ออกอากาศการเรียนการ
สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ทั้งนี้ก็เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ                  
ทรงครองราชย์สมบัติครบ 50 ปี บริหารงานโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning 
Foundation : DLF)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครู  โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานทุนประเดิม 50 ล้านบาท ที่บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  หรือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ในขณะนั้น  ทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  และทรงพระกรุณาพระราชทานตรา
สัญลักษณ์เฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี ให้เป็นตราของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการ
พระราชทานการศึกษาไปสู่ปวงชน  โดยมีนายขวัญแก้ว  วัชโรทัย  รองเลขาธิการพระราชวังผ่ายกิจการพิเศษ
ด ารงต าแหน่งประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ปัจจุบันส านักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม  ตั้งอยู่เลขที่ 139  กระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชด าเนินนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300  และ
สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ซึ่งท าหน้าที่ถ่ายทอดการออกอากาศการเรียนการสอนจาก
โรงเรียนวังไกลกังวล  ตั้งอยู่ที่  โรงเรียนวังไกลกังวล  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยจัดการเรียน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  ถ่ายทอดสดตามหลักสูตรประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และ สายอาชีพ  ให้แก่
โรงเรียนในประเทศไทย และประเทศเพ่ือนบ้าน จ านวน 15 ช่อง ในชื่อ DLTV 1-15  รวมทั้งการออกอากาศ
รายการภาคภาษาอังกฤษ  จ านวน  15 ช่อง  ในชื่อ DSTV Network 186-200  (True Vision)  สถานีวิทยุ
โทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ด าเนินการออกอากาศรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ใน 2 
ลักษณะ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียนเป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal 
Education) ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียน
รายวิชาที่ขาดแคลนครูผู้สอน  หรือเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาก  โรงเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงก าร
สามารถท าได้โดยจัดหาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม  เพ่ือรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมตามตารางเวลาที่
ออกอากาศ  และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  ( Informal Education)  เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือให้ข่าวสาร
ข้อมูล ความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป การจัดการศึกษาผ่าน
ดาวเทียมเพ่ือการศึกษาตามอัธยาศัยนี้  ก าหนดเนื้อหารายการให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  และความต้องการ
ของประชาชนในการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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                 ต่อมาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  ได้จัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)  ขึ้นที่โรงเรียนวังไกลกังวล  อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ถ่ายทอดการเรียนการสอนออกอากาศเป็นปฐมฤกษ์ในโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ 
เมื่อวันที่  5  ธันวาคม พ.ศ. 2538  ปัจจุบันโรงเรียนวังไกลกังวล  เป็นต้นแบบที่ทรงประสิทธิภาพ  และเป็น
ศูนย์กลางการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมที่ก้าวหน้าเป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยถ่ายทอดกระบวนการเรียนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนองค์ความรู้ควบคู่คุณธรรมไปยัง
ผู้เรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงเน้นให้
นักเรียนได้รู้จักช่วยเหลือตนเองและยึดเป็นแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แก้ปัญหาการขาด
แคลนครูและยกระดับความเสมอภาคของผู้เรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน  คือการใช้
เทคโนโลยีทางการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นเครื่องมือในการขยายโอกาส  เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาและปัจจุบันคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีนโยบาย ให้มีการศึกษาและขยายผลโครงการ
ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังพื้นท่ีอ่ืน ๆ โดยมีวัตถุประสงค์  
                 1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 
ธันวาคม 2557  
                 2. เพื่อช่วยแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กท่ีประสบปัญหาการมีครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก   
                 3. เพ่ือขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ  ให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
                 เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สพฐ. จึงได้ก าหนดให้มีแผนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ในด้าน
ความคมชัด มาตรฐาน ระดับ HD  และสามารถรับชมได้โดยผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ตได้อีกทาง รวมถึงการถ่าย
ท าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตัดต่อตรวจสอบคุณภาพก่อนออกอากาศจริงย่างน้อย 3 วัน และครู
โรงเรียนปลายทางสามารถรับชมและเตรียมการสอนล่วงหน้าไว้ก่อนได้อีกด้วย  จึงเปลี่ยนชื่อการเรียนว่า DLTV 
เป็น New DLTV ในปัจจุบัน 
                 จากผลการสรุปผลของการนิเทศติดตามโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน New DLTV (โรงเรียน
ปลายทาง) ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมาจะเห็นว่าภาพรวมโรงเรียนเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ New 
DLTV (ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้           
New DLTV   
                 ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เห็นว่าจึงจัดให้มี โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกล New DLTV ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดใช้
เป็นแนวทางในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  ประเมินและรายงานผล  โครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม 
  2.2 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล การด าเนินงานตามโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 
  2.3 เพ่ือน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1. ด้านปริมาณ 
   3.1.1 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
จ านวน 124 แห่ง จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( New DLTV ) อย่างเป็น
รูปธรรมเกิดผลดีต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
  3.1.2 จัดตั้งโรงเรียนแกนน าการใช้การศึกษาทางไกล New DLTV จ านวน 3 โรงเรียน          
(ตามเกณฑ์ของ สพฐ. ) โดยแบ่งโรงเรียนแกนน าการจัดการศึกษาทางไกลเป็น 3 รูปแบบคือ.  

                  1 ) รูปแบบจัดการศึกษาตามตารางการเรียนการสอนของโรงเรียนไกลกังวล ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  
         2 ) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยจัดตารางสอนตารางเรียนของโรงเรียนโดยใช้
การสอนผ่านระบบ Internet New DLIT 
         3 ) โรงเรียนขยายโอกาสที่ใช้การจัดการเรียนการสอน New DLTV ในระดับมัธยมศึกษา 
         4 ) ให้โรงเรียนสมัครเป็น โรงเรียนเครือข่ายด้วยความสมัครใจในการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกล New DLTV อย่างน้อย อ าเภอละ 5 โรงเรียน  
         5 ) จัดให้มีการนิเทศติดตามโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกล New DLTV อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง รวมปีการศึกษาละ 2 ครั้งอย่างน้อย 
         6 ) จัดให้มีการประชุมเพ่ือปรับปรุงสาระการเรียนรู้ตารางเรียน และสรุปผลการ
ด าเนินการอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  

3.2  ด้านคุณภาพ 
  2.1  ด้านนักเรียน 
   2.1.1  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
   2.1.2  นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
   2.1.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5  หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2.2  ด้านครูผู้สอน  ร้อยละ 90 สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3  ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก  ร้อยละ 100  สามารถบริหาร จัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่
การปฏิบัติในระดับโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
  

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด้าเนินการ 
2563 - 2564 

ม.ค ก.พ มี.ค เม.
ย 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค
. 

พ.ย ธ.ค 

1 
วิเคราะห์ข้อมูลวางแผนจัดท า
โครงการ 

        2562   

2 
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและ
แต่งตั้งคณะท างาน 

     
  

     

3 

ส ารวจข้อมูลโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนดว้ยทางไกลผ่านดาวเทียม 
ที่มีความสมัครใจที่จะร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ 
New DLTV  
   - โรงเรียนต้นแบบ 3 โรงเรียน 
   - โรงเรียนเครือข่าย(ท่ีมีความ
สมัครใจจะเข้าร่วมโครงการฯ) ไม่
น้อยกว่า อ าเภอละ 5 โรงเรียน 

          
 

  

4 
ประชุมวางแผนโรงเรียนแกนน า 
ผู้บริหารโรงเรียน ผู้รับผิดชอบงาน
วิชาการของโรงเรียน 

            

  5 ประชุมปฏิบัติการการจัดท าแผนการ
สอนของโรงเรียนแกนน าร่วมกัน  
(ครูทุกคนในโรงเรียน) 
   - การวิเคราะห์หลักสูตรให้
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
    - การบูรณาการการจัดตาราง
เรียนตางรางสอนให้สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน 
    - การเตรียมสื่อการเรียนการสอน 
    - เทคนิคการจัดห้องเรียนที่ครูไม่
ครบชั้น 
    - การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  
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6  โรงเรียนแกนน าจัดประชุม
ปฏิบัติการ ตาม (ข้อ 6 ) โรงเรียนที่
เป็นเครือข่ายแนวร่วมการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 

  

          

7   การนิเทศติดตามและประเมินผล 
โดยใช้รูปแบบ 
 - การประชุมผ่านระบบ VDO-
Conference 
- คณะกรรมการออกนิเทศติดตามท่ี
โรงเรียนเพ่ือดูสภาพการจัดการเรียน
การสอนจริง 
- จัดการนิเทศติดตามระบบ Online 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 การสรุปผลการด าเนินงานและ
รายงานผล 
  - สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - สรุปรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
รูปแบบใหม่ (New DLTV) 
 - สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการทั้งหมด 

  

          

 
5.  งบประมาณ   
 

กิจกรรม 
งบประมาณจ้าแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนโรงเรียนแกนน า ผู้บริหาร
โรงเรียนและผู้รับผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียน  
      - โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย 
      - โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง 
      - โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพ 
     โรงเรียน ละ 2 คน รวม 6 คน และคณะกรรมการ 
จ านวน 12 คน รวม 18 คน ใช้เวลาการประชุมวางแผน      
1 วัน 
       1.1 ค่าอาหารว่าง   30x2 x 18 คน = 1,080 บาท  
       1.2 ค่าอาหารกลางวัน 120 x 18 คน =2,160 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3,240 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,240 
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กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการการจัดท าแผนการสอนของ
โรงเรียนแกนน าร่วมกัน(ครูทุกคนในโรงเรียน)  
   - การวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
    - การบูรณาการการจัดตารางเรียนตางรางสอนให้
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
    - การเตรียมสื่อการเรียนการสอน 
    - เทคนิคการจัดห้องเรียนที่ครูไม่ครบชั้น 
    - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
2.1 บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย 
    โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย จ านวน 2 คน 
    โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง.  จ านวน 2 คน 
    โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพ จ านวน 2 คน 
    คณะกรรมการตามค าสั่ง จ านวน  6 คน 
     ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  187 และคณะท างาน 13 
คน รวมทั้งสิ้น 200 คน ใช้ระยะเวลาตามหลักสูตร  2 วัน 
2.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
1.1 ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ  30x4x135 = 16,200 บาท 
1.2 ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ 120X2 X 135 = 32,400 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48,600 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48,600 
 

 

กิจกรรมที่ 3 โรงเรียนแกนน าจัดประชุมปฏิบัติการ ตาม           
(ข้อ 6 ) โรงเรียนที่เป็นเครือข่ายแนวร่วมการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
       โดยขอใช้งบประมาณในการสนับสนุนโรงเรียนแกนน าที่
จัดกิจกรรม จ านวน 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 5,000 บาท. 
รวมเป็นเงิน 15,000 บาท  

  
 
 
 

15,000 

  
 
 
 

15,000 

 

กิจกรรมที่ 4 การนิเทศติดตามและประเมินผล โดยใช้
รูปแบบ 
      4.1 การประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 
     4.2 คณะกรรมการออกนิเทศติดตามที่โรงเรียนเพ่ือดู
สภาพการจัดการเรียนการสอนจริง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง   
     - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 3 โรงเรียน x 4 ครั้ง x ครั้งละ 500 
บาท  = 6,000 บาท       
     - ค่าเบี้ยเลี้ยงการออกนิเทศติดตาม 5 คน x 4 ครั้ง x 
120 บาท = 2,400 บาท 
 4.3 จัดการนิเทศติดตามระบบ Online ไม่ใช้งบ 
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กิจกรรมที่ 5 การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 
5.1 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
5.2  สรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (New DLTV) และสรุปรายงานผล
การด าเนินงานตามโครงการทั้งหมด 

 
 

 
 
 
 
 

  
2,000 

 
2,460 

 
 
 

 
4,760 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รวม 2,400 72,840 4,760 80,000  
 
6.  การประเมินผล 
  

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
6.1 ด้านคุณภาพ 
      ด้านนักเรียน 
 1.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 
 2. นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 
 3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา     ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  หรือสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ด้านครูผู้สอน   
            1. ร้อยละ 90 สามารถจัดการเรียนรู้ด้วย
สื่อการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก  ร้อยละ 
100  สามารถบริหาร จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการขับเคลื่อน    
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติในระดับ
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
การสังเกตและจดบันทึก 
 
จากแบบทดสอบและ 
การวัด 
ประเมินผล 
 
 
 
จากข้อมูลการนิเทศ
ติดตาม 
การสังเกตพฤติกรรมการ
จัดการเรียนการสอน 

 
 
- แบบบันทึกพฤติกรรม
นักเรียน 
- แบบทดสอบแลประเมินผล 
 
-คะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียน O-Net / NT 
 
 
 
1. แบบเก็บข้อมูล 
2.แบบสอบถาม ทั้งระบบ 
ออนไลน์ และการสอบถาม
โดยตรง 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

         7.1  โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จ านวน 124 
แห่ง จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( New DLTV ) อย่างเป็นรูปธรรมเกิดผลดีต่อ
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน       
         7.2 โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ท าให้นักเรียนนักเรียนนักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนดีขึ้น. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่
ผ่านมามีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

7.3 ครูผู้สอนมีความสามารถสามารถจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น และไม่ตรงวิชาเอกได้โดยใช้ระบบการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมใน
การแก้ปัญหา 
 7.4 ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สามารถบริหาร จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติ
ในระดับโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  
                            

ล าดับ 
ความส าคัญ 

โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

1 YST2 Pleasant office, 
Green and Clean Garbage  
(สพป.ยโสธร เขต 2 ส านักงาน
น่าอยู่ ขยะสีเขียว และสะอาด) 

100,000 - - กลุ่มอ านวยการ 

2 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภา
นักเรียน 

10,000 - - กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศกึษา 

3 โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership 
School Project) 

- - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
รวมงบประมาณ 110,000 - -  
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โครงการ   YST2 Pleasant office, Green and Clean Garbage 
    (สพป.ยโสธร เขต 2 ส านักงานน่าอยู่ ขยะสีเขียว และสะอาด) 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (5) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม        
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวประยูร  เรืองศรี  และคณะ 
    กลุ่มอ านวยการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นส่วนราชการที่มีการจัดภูมิทัศน์
สวยงาม และมีการปรับพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีระเบียบ สวยงามอยู่เสมอ ฉะนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
บุคลากรในส านักงานทุกคนต้องมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้
สะอาด สวยงามอยู่เสมอ อาคารสถานที่น่าอยู่ น่าปฏิบัติงาน สามารถอ านวยความสะดวกได้ตามมาตรฐาน
ส านักงานให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ รวมทั้งการทิ้งขยะมูลฝอย ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญ ปริมาณ
ขยะมีจ านวนมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดี หากทิ้งขยะมูลฝอยไม่ถูกที่หรือมีขยะตกค้างส่ง ผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม และเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค 

๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นส านักงานที่มีสภาพแวดล้อม
สวยงามและปลอดขยะ Green and Clean Zero Waste 
 ๒.๒ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกท่ีดีแก่ข้าราชการทุกระดับในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ในการรักษาความสะอาด สิ่งแวดล้อม 
 2.3 เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะให้ถูกที่และถูกประเภท 
 2.4 เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานตระหนักที่จะพัฒนาตนเอง สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่อย่างต่อเนื่องและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของทุกคนในส านักงาน 
 2.5 เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ทุกคนในส านักงาน 
 2.6 เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารให้มีความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัยและใช้งานได้ร้อยละ 100 
  

๓.เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ  

๓.๑.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 สามารถบริหารจัดการขยะได้  
ข้าราชการทุกระดับในส านักงานและผู้มาติดต่อราชการร้อยละ 100 มีจิตส านึกท่ีดีในการรักษาความสะอาด 
  ๓.๑.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้รับการพัฒนาให้เป็น
ส านักงานที่มีความสวยงาม มีการปรับปรุง พัฒนาให้สวยงามอยู่เสมอ ตัวอาคารได้รับการดูแล รักษาให้มีความ
มั่นคงแข็งแรงใช้งานได้ร้อยละ 100 
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 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นส านักงานใหญ่ ขยะสี
เขียน และสะอาด(YST2 Pleasant office , Green and Clean Garbage) 
  ๓.๒.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่
พักผ่อนของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
 
4 
 
5 
 
6 

ศึกษาข้อมูล/ประชุม 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
รณรงค์การสร้างจิตส านึกท่ีดีในการรักษาความสะอาด และ
จัดให้มีจุดทิ้งขยะอย่างเพียงพอ 
ด าเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารส านักงานให้น่าดู น่าอยู่ 
ทุกกลุ่ม/ทุกหน่วยในสังกัดด าเนินกิจกรรม “ท าความ
สะอาดครั้งใหญ่” (big cleaning day) 
ประเมิน สรุป รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

1 ตุลาคม 2563 
- 

30 กันยายน 2563 

น..ส.ประยูร  เรืองศรี 
และคณะ 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (100,000 บาท) 
  

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 ศึกษาข้อมูล/ประชุม - - - - 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

ตามโครงการ 
- - - - 

3 รณรงค์การสร้างจิตส านึกที่ดีใน
การรักษาความสะอาดและจัดให้
มีจุดทิ้งขยะอย่างเพียงพอ 

- - 5,000 5,000 

4 ด าเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
และปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานให้น่าดู น่าอยู่ 
4.1ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและ
ภ า ย น อก ส า นั ก ง า น ท า ก า ร
ป รั บ ป รุ ง ส ว นห ย่ อ มภ า ย ใ น
ส านักงานโดยจัดหาไม้ดอกไม้
ประดับและอุปกรณ์ต่างๆ ตกแต่ง
ให้สวยงาม 

- - 90,000 90,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

 4.2ปรับปรุงและปรับภูมิทัศน์
ห้ องสุ ขา ให้ ใช้ การ ได้ และถู ก
สุขลักษณะ 
4.3ค่าอาหารว่ าง -เครื่ องดื่ ม 
คณะกรรมการที่มาปฏิบัติงาน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
4 . 4 ค่ า อ า ห า ร ก ล า ง วั น
คณะกรรมการที่มาปฏิบัติงาน
คณะกรรมการที่มาปรับปรุงมา
ปฏิบัติงานคณะกรรมการที่มา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

    

5 ทุกกลุ่ ม /ทุ กหน่ วย  ในสั งกั ด
ด าเนินกิจกรรม “ท าความสะอาด
ครั้งใหญ”่ (big cleaning day) 
5.1ค่าอาหารว่ าง -เครื่ องดื่ ม 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
5.2ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
5.3ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการท า
ความสะอาด 

- - - - 

6 ประเมิน สรุป รายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

    

รวมทั้งสิ้น - - 100,000 100,000 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
สะอาด ร่มรื่น สวยงาน เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก 
ปลอดภัย  มี พ้ืนที่ ส าหรับปฏิบัติ ง าน มีห้ องสุขาที่ ถู ก
สุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ปฏิบัติงานอย่าง
มีความสุข มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ข้าราชการ
ครูและผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกมีบรรยากาศที่
เป็นกันเอง มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการส าหรับผู้
มาติดต่อราชการ 

 
สังเกต 

สอบถาม 
 
 
 

สังเกต 
สอบถาม 

 
แบบประเมิน 

 
 
 
 

แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

  7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นส านักงานที่น่าอยู่ ขยะสี
เขียน และสะอาด 
  7.2 บุคลากรในสังกัดมีจิตส านึกที่ดีแก่ข้าราชการทุกระดับในสังกัด และผู้มาติดต่อราชการที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ในการรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อม 
  7.3 บุคลากรทุกระดับในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะให้ถูกที่และถูกประเภท 
  7.4 บุคลากรในส านักงานตระหนักที่จะพัฒนาตนเอง สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ อย่างต่อเนื่อง
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของทุกคนในส านักงาน 
  7.5 บุคลากรในสังกัดมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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โครงการ   คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน     
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (5) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม        
ผู้รับผิดชอบ   นางพิสมัย   บวร  และคณะ 
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ด าเนินโครงการสภานักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่
ตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึงความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม 
เคารพกฎ กติกา ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข กิจกรรมสภา
นักเรียนจึงเป็นกลไกที่ส าคัญที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งตอบสนองเจตนารมณ์ของรัฐบาลและสอดคล้องตาม
นโยบาย กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วยเหตุผลดังกล่าวส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจึงได้จัดท าโครงการคัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบสภานักเรียนขึ้น 

๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขโดยเคารพกติกาในการด าเนินงานของสังคมและ
แสดงอออกถึงความรักในสภาบันของชาติ 
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ 
 2.3 เพ่ือให้สถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีดี เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2.4 เพ่ือให้สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน เข้มแข็ง 
นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมของไทย 
12 ประการ นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่
ดีของชาติ สถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ดี เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม และสถานศึกษาได้
น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2 ด้านปริมาณ 
 3.2.1 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 เข้าใจบทบาทหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึง
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขโดยเคารพกติกาในการด าเนินงานของสังคมและแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันของชาติ 
 3.2.2 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
 3.2.3 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ดี เป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2.4 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

2 
 
 

3 
 
 

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบ
สภานักเรียนให้โรงเรียนทราบ สมัครเข้าร่วมโครงการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่ออกประเมิน
โรงเรียนต้นแบบที่สมัครเข้าร่วมโครงการพิจารณา
เอกสาร และประเมินสภาพจริง 
รายงานผลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนเข้ารับการ
แข่งขันระดับภูมิภาค จ านวน  2  โรงเรียน 
-ประถมศึกษา 1 โรงเรียน และขยายโอกาส 1 
โรงเรียน 

มีนาคม – 10 
เมษายน 2563 
1 6 -1 7  เ ม ษ า ย น 
2563 
 
30 เมษายน 2563 

 
 

นางพิสมัย  บวร 
และคณะ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน   10,000 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ จ้ ง
หลักเกณฑ์การแข่งขัน
โร ง เ รี ยนต้นแบบสภา
นักเรียนให้โรงเรียนทราบ 
สมัครเข้าร่วมโครงการ 

    

2 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
ออกประเมินโรงเรียน
สภาพจริง ที่สมัครเข้า
ร่วมโครงการ 
-เบี้ยเลี้ยงกรรมการ/พขร. 
รวม 6 คน /10 วันๆ ละ 
120 บาท 

 7,200  7,200 

3 -ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
7 วันๆ ละ 300 บาท 

 2,500  2,500 

4 -ซื้อเกียรติบัตร(ประมาณ
การโรงเรียนที่ เข้าร่วม
โครงการ 15 โรงเรียน
และโรงเรียนต้นแบบที่
ได้รับการคัดเลือกเป็น
โ ร ง เ รี ย น ต้ น แ บ บ ไ ป
แข่ งขันระดับประเทศ 
จ านวน 2 โรงเรียน 

 300  300 

รวมงบประมาณ 10,000  10,000 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

6. การประเมินผล 
  คณะกรรมการประเมินตามองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ซึ่งมีคะแนนรวมแต่ละองค์ประกอบ
ก าหนดไว้ ของแต่ละองค์ประกอบ รวม 100 คะแนน (ประเมินด้านเอกสารและตามสภาพจริง) 
  หมายเหตุ : 

1. ผลการประเมินทั้ง 4 องค์ประกอบ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ 80 คะแนน ถือว่าผ่าน 
การประเมิน ส่วนโรงเรียนที่จะเข้าแข่งขันระดับภาคทั้ง 2 โรงเรียน (ประถมศึกษา 1 โรงเรียน ขยายโอกาสทาง
การศึกษา 1 โรงเรียน ต้องได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป) 

2. การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับภาค ประจ าปี 2563 ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้น าส่งเอกสารโรงเรียนที่เข้าแข่งขันภายในวันที่  30 เมษายน  2563      
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยประทับตราไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือน าส่งด้วยตัวเอง 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

  มีโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน เข้มแข็ง นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม       
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมของไทย 12 ประการ นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ สถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัด
บรรยากาศสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ดี
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม และสถานศึกษาได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ที่ก าหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ   โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)   
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (5) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม        
ผู้รับผิดชอบ   น.ส.สุจิราภรณ์  เงาศรี  น.ส.บุษกร  ศรีชนะ  และน.ส.จริยา   กรุณา 
    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา” (Partnership Scool Project) เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรม
การบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท มูลนิธิ 
องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนขยายของ
โรงเรียนประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยในเป้าหมายการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่       
1)การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2)การพัฒนาครู 3)การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ 4)การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้รับมอบหมายนโยบายจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้ด าเนินการขับเคลื่ อนโครงการโรงเรียน
ร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ให้บรรลุตามเป้าหมายโดยเร่งด าเนินการโครงการให้เป็นรูปธรรม
และมีความยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป 

๒.วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อเป็นต้นแบบของโรงเรียนร่วมพัฒนา เพ่ือรองรับการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2.2 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการร่วมพัฒนาและสนับสนุน
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดอ่ืนๆ  
  2.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้สามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคตให้แก่ผู้เรียน 
  2.4 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School 
Project)  
  2.5 เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลาง         
การพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เข้าร่วมโครงการน าร่อง
โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)  จ านวน  1  โรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ได้น าร่องการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School โดยให้มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ 100 
 3.2.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาตามแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนา ร้อยละ 100 
 3.2.3 นักเรียนโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้เรียนตามแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนา ร้อยละ 100 
 3.2.4 โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ได้รับการนิเทศติดตามการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ร้อยละ 100 
 3.2.5 โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน ร้อยละ 100 เพ่ือเป็นศูนย์กลางของชุมชน 
  

4. งบประมาณ   -    บาท 
 

5. กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมหลัก เป้าหมาย รวมงบประมาณ

ที่เสนอขอ 
ระยะเวลา 

รายการที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ให้เป็น
ต้นแบบในการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนร่วม
พัฒนา (Partnership School Project) 

1 โรงเรียน   
มิ.ย. 63 

รายการที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) 

ร้อยละ 100 ของบุคลากร
ทั้งหมดในโรงเรียน 

 

 
 

รายการที่ 3 การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาตามศักยภาพตามแผนพัฒนาโรงเรียน
ร่วมพัฒนา (Partnership School) 

ร้อยละ 100  
ของนักเรียนทั้งหมดใน

โรงเรียน 

 

รายการที่  4  การนิ เทศ ก ากับ  ติดตามการ
ด า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร โ ร ง เ รี ย น ร่ ว ม พั ฒ น า 
(Partnership School Project) 

1 โรงเรียน    
 

ส.ค.63 
รายการที่ 5 การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งเอกชน บ้าน 
วัด/สถานอ่ืน รัฐ และโรงเรียน ในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) 

1 โรงเรียน  

รายการที่ 6 สรุปและรายงานผล ร้อยละ 100  ก.ย.63 
รวม 6 กิจกรรม  -  

 
 



                                                        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า ๑๙๕ 

 

 
 

6. ผลผลิต (Output) 
  6.1 โรงเรียนร่วมพัฒนาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ให้ เป็นต้นแบบใน             
การด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) 
  6.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคน ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนา 
(Partnership School) 
  6.3 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพตามแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนา 
(Partnership School)  
  6.4 โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ได้รับการนิเทศติดตามการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
  6.5 โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน 
 
7. ผลลัพธ์ (Outcome) 
  7.1 การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีรูปแบบการด าเนินงานโดยผู้สนับสนุนจากภาคเอกชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ร้อยละ 100 
  7.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร้อยละ 100 มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ 
และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน 
สร้างคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
  7.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 5 
  7.4 สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอกระดับดีมาก ภายในปี  พ.ศ. 2565 
จากการน าผลนิเทศติดตามและประเมินผล มาปรับปรุงและพัฒนา 
  7.5 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะ
และคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

  8.1 การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีรูปแบบการด าเนินงานโดยผู้สนับสนุนจากภาคเอกชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ร้อยละ 100 
  8.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร้อยละ 100 มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ 
และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน 
สร้างคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
  8.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 5 
  8.4 สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอกระดับดีมาก ภายในปี พ.ศ.2565 จาก
การน าผลนิเทศติดตามและประเมินผล มาปรับปรุงและพัฒนา 
  8.5 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะ
และคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
                            

ล าดับ 
ความส าคัญ 

โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

๑ นิเทศติดตามการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้สู่การ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ศตวรรษ
ที่ 21 

200,000 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
2 บูรณาการเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์ 
20,000 - - กลุ่มอ านวยการ 

3 การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา 

120,000 - - กลุ่มอ านวยการ 

4 ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

50,000 - - กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

5 เพ่ิมประสิทธิภาพแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2563 

25,000 - - กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

6 ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 และสถานศึกษา
ในสังกัด 

50,000 - - หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

7 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร และบริการข้อมูล
สารสนเทศ (Big Data 
System) สพป.ยโสธร เขต 2 

100,000 - - กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

8 สภากาแฟ คุยกันเช้าวันพุธ 58,800 - - กลุ่มอ านวยการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (ต่อ) 
                    

ล าดับ 
ความส าคัญ 

โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

9 การบริหารจัดการพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราวใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 

50,000 - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

10 สพป.ยโสธร เขต 2 เข้มแข็ง 40,000 - - กลุ่มอ านวยการ 

11 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

50,000 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
 รวมงบประมาณ 763,800 - -  
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โครงการ   นิเทศติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ศตวรรษท่ี 21     

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร และคณะ 
    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพ่ือให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ประเทศไทยมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความต้องการของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการ
เรียนรู้ระดับสูงขึ้นไปและการด ารงชีวิตในอนาคต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนด
นโยบายในการด าเนินงานจัดการศึกษา ดังนี้ ๑) เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย            
ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ๒) เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับ
ทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการและด้อยโอกาส มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะ
การอ่าน การเขียน และการคิด เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการท างาน ๓) เร่งปรับ
ระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัม พันธ์กับเนื้อหา ทักษะ 
และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมินหลักสูตรและการสอน การพัฒนา
งานอาชีพ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ๔) ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครู และผู้บริหารสถานศึกษา 
ให้ครูเป็นผู้ที่มีรู้ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการจัดการเรียนของผู้เรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารจัดการและเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่
สอดคล้องกับวิชาชีพ ๕) เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้บริหารที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ได้เป็นอย่างดี ๖) เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่เข็มแข็งมีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียนการสอน ได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล ๗) สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่
มีข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบาย การ
ติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม ๘) สร้างวัฒนธรรมใหม่การท างานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริหารที่ดี 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจ่ายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นรูปแบบการร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วมและการ
ประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน ๙) เร่งปรับระบบการบริหารงาน
บุคคล มุ่งเน้นความ ถูกต้องเหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอรัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ขวัญก าลังใจ สร้างภาวะจูงใจแรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความส าเร็จ             
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ตามภาระหน้าที่ ๑๐) มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้
การศึกษาน าการแก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอรัปชั่น ๑๑) ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนา ล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
    การนิเทศติดตามและประเมินผลระบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ เป็นระบบการ
ส่งเสริมสนับสนุน การด าเนินงานการจัดการศึกษาให้บรรลุ นโยบาย จุดเน้น เป้าประสงค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้จัดกิจกรรมการนิเทศการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ขับเคลื่อน
ให้บรรลุตามนโยบายดังกล่าว  
 

2.วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการนิเทศภายในได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
    2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การด าเนินงาน/ โครงการ /กิจกรรม และ      
การจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
    2.2 เพ่ือค้นหาแนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นเลิศและ
เผยแพร่ผลงาน 
 

3. เป้าหมาย 
    3.1  ด้านคุณภาพ  
      3.1.1  ส่งเสริมการนิเทศภายในของสถานศึกษาทุกโรงเรียน 
      3.1.2  กิจกรรม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศติดตามการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ของสถานศึกษาทุกโรง  
      3.1.4  นิเทศสถานศึกษาระบบ online ตลอดป ี
    3.2 ด้านปริมาณ (ตัวชี้วัดความส าเร็จ) 
      3.2.1  สถานศึกษาในสังกัดมีการนิเทศภายใน ร้อยละ 100 
      3.2.2  การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกโรงเรียนอยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 
      3.2.3  สถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดมีการนิเทศระบบ online ร้อยละ 100 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาข้อมูล 
2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
3. นิเทศติดตามและประเมินผล 

3.1 กิจกรรมส่งเสริมการนิเทศภายใน 
3.2 กิจกรรม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
ติดตามการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา              
ของสถานศึกษาทุกโรงเรียน/โครงการ 
3.3 นิเทศติดตาม สถานศึกษาระบบ online 

4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

๑ ตุลาคม ๒๕๖2 ถึง 
๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 

น.ส.เพ็ญประภา  มีเพียร 
และศึกษานิเทศก์ทุกคน 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
  5.1 งบประมาณ 2563  จ านวนทั้งสิ้น      200,000                 บาท 
   - จากเงินงบประมาณ        200,000         บาท 
   - จากเงินนอกงบประมาณ   บาท 
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงิน 

งบประมาณ 
เงินนอก รวมทั้งสิ้น 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ งบประมาณ 
1. กิจกรรมส่งเสริมการนิเทศ

ภายใน 
 40,000  40,000  40,000 

2. กิจกรรม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศ
ติดตามการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาทุก
โรงเรียน/โครงการ 

 150,000  150,000  150,000 

3. นิเทศติดตาม สถานศึกษา
ระบบ online 

      

4 สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 10,000  10,000  10,000 

รวมทั้งสิ้น  200,000  200,000  200,000 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 1. สถานศึกษาในสังกัดมีการ
นิเทศภายใน ทุกโรงเรียน 
 2. การด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ทุกโรงเรียนอยู่ในระดับดี 
 3. สถานศึกษาทุกโรงเรียนใน
สังกัดมีการนิเทศระบบ online  

- การนิเทศติดตาม  
 
- การนิเทศติดตาม  
 
 
- การนิเทศติดตาม  
 

- แบบนิเทศติดตามการนิเทศภายใน 
 
- แบบนิเทศติดตามการด าเนินโครงการ 
 
- แบบนิเทศติดตาม online 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการนิเทศภายในได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การด าเนินงาน/ โครงการ /กิจกรรม และ      
การจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
    3. เพ่ือค้นหาแนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นเลิศและ
เผยแพร่ผลงาน 
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โครงการ   บูรณาการเครือข่ายประชาสัมพันธ์    
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   น.ส.ประยูร เรืองศรี ,นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร และน.ส.พัชริตา อุ่มแก้ว 
    กลุ่มอ านวยการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 

         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราชการ ๒๕๔๖  ตั้งแต่วันที่ ๗ 
กรกฎาคม  ๒๕๔๖  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งจะต้องท าหน้าที่จัด
การศึกษาร่วมกันอย่างเต็มระบบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ดังนั้น          
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจต่อสาธารณชนทั่วไปให้ได้รับทราบการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  จึงนับได้ว่ามีความส าคัญยิ่งเพราะเป็นสื่อในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ระหว่างองค์กร หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ หมวด ๕ ส่วนที่ ๑๐ แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตร ๘๗ (๓) ส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจทุกระดับในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพ
หรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย โดยมีเจตนาให้ทุกหน่วยงานได้แสดงความโปร่งใสในการด าเนินงานสร้างกลไก
ในการตรวจสอบการด าเนินงานเพ่ือสนองตอบต่อการรับรู้ข่าวสารของประชาชน 

 

  ดังนั้น  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอ านวยการ จึงได้จัดท าโครงการบูรณาการเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่มีความหลากหลายและเหมาะสม ให้กับสถานศึกษา ชุมชน 
องค์กรท้องถิ่น องค์กรเอกชน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

๒.วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมสร้างความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการด าเนินงานของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
   ๒. เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ 
   ๓. เพ่ือใช้เงื่อนไขการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างทั่วถึง 
   ๔. เพ่ือแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน องค์กร หน่วยงาน ให้มีส่วนรวมในการพัฒนา
การศึกษา 
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๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

  1. จัดท าเนียบ 
 -ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน  1 ป้าย ขนาด 1.00x 1.12 เมตร 
 -ผู้บริหาร สพป.ยโสธร เขต 2 จ านวน 1 ป้าย ขนาด 1.00 x 1.12 เมตร 
 -ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด จ านวน 1 ป้าย ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร 
 -บุคลากร สพป.ยโสธร เขต 2 จ านวน  1 ป้าย ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร 
 2. จัดท าเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ 
 -สมุดโทรศัพท์ จ านวน  50 เล่ม 
 -วารสาร จ านวน  200 เล่ม 

 3. จัดท าป้ายไวนิลงานวันส าคัญ ขนาด 2.60 x4.40 เมตร ขนาด 2.50 x4.40 เมตร   
           และอ่ืนๆ          

  เชิงคุณภาพ 
   ประชาชน องค์กร หน่วยงานในสังกัดมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และรับทราบข้อมูล
ข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัด 

๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดท าเนียบ 
   -ผู้บริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ 
   -ผู้บริหาร สพป.ยโสธร เขต 2 
   -ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 
   -บุคลากร สพป.ยโสธร เขต 2 

            

2. จัดท าเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ 
   -สมุดโทรศัพท์ 
   -วารสาร 

            

3. จัดท าป้ายไวนิลงานวันส าคัญ             
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๕.๑ งบประมาณ ๒๕๖3  จ านวนทั้งสิ้น   20,0๐๐  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

เงินงบ 
ประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 จัดท าเนียบ 
-ผู้บริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ 
-ผู้บริหาร สพป.ยโสธร เขต 2 
-ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 
-บุคลากร สพป.ยโสธร เขต 2 

- - 6,000 6,000 - 6,000 

2 จัดท าเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ 
-สมุดโทรศัพท์ 
-วารสาร 

- - 8,000 8,000 - 8,000 

3 จัดท าป้ายไวนิลงานวันส าคัญ - - 6,000 6,000 - 6,000 
รวมทั้งสิ้น - - 20,000 20,000 - 20,000 

 
๖.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ประชาชน องค์กร หน่วยงาน ในสังกัดมีความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ และรับทราบข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่มี
ความหลากหลายและเหมาะสมของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัด 

 

สอบถาม 
สังเกตุ 

 

แบบสอบถาม 
วิธีการสังเกตุ 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ความร่วมมือจากประชาชน องค์กร หน่วยงาน ในการพัฒนาการศึกษาของส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัด 
   ๒.  ประชาชน องค์กร  หน่ วยงาน  เข้ า ใจ ในบทบาทหน้ าที่ ความรับผิ ดชอบ และ                   
ผลการด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
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โครงการ   การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   น.ส.ประยูร เรืองศรี  และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอ านวยการ 
    กลุ่มอ านวยการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒   เป็นหน่วยงานที่ก าหนดนโยบาย   
แนวปฏิบัติและมาตรฐานในการด าเนินงาน รวมทั้งการควบคุมและติดตามก ากับให้บุคลากรปฏิบัติงาน       
ตามที่ ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ า เป็นอย่างยิ่ งที่ ผู้บริหารระดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่               
การประถมศึกษา จะต้องพบปะบุคลากร เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงการสร้างวิสัยทัศน์ใน
การท างานร่วมกัน 

 

                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น ทั้งนี้        
เพ่ือรับทราบนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับรวมทั้ง  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 
๒.วัตถุประสงค์ 
 

๑. เพ่ือให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร รวม ๒๒๐ คน 
ได้ประชุมร่วมกัน 

๒. เพ่ือให้ผู้บริหารระดับ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม   ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร 
ไดม้ีโอกาสพบปะ หารือข้อราชการร่วมกัน 
   ๓. เพ่ือรับทราบปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ กับสถานศึกษา 
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๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 

  

  ๑. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน   จ านวน    ๑๘5  คน 
  ๒. บุคลากรใน สพป.ยโสธร เขต ๒    จ านวน      ๓5  คน 

   ๒.๑  ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒   จ านวน        ๑  คน 
   ๒.๒  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒   จ านวน        3  คน 
   ๒.๓  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย    จ านวน       10 คน 
            ๒.๔  ศึกษานิเทศก ์     จ านวน       11  คน 
            ๒.๕  บุคลากร/เจ้าหน้าที่/และลูกจ้าง   จ านวน       10  คน  
                             รวมทั้งสิ้น    ๒๒๐  คน 
 เชิงคุณภาพ 
 

  - ได้รับทราบเป้าหมายการด าเนินการของ สพฐ. ตลอดจนรับทราบแนวนโยบายต่างๆ 
  - เพ่ือให้เกิดความตระหนักต่อการปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ และภารกิจหลัก รวมทั้งการมีส่วนร่วม 
                     ในการปฏิบัติงาน 
  - การเกิดทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ในทางท่ีดี พร้อมสร้างเสริมความสามัคคี  
  - คุณภาพของงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
๑. ขออนุมัติการด าเนินงานตามโครงการ  

  ๒. ประชุมวางแผน 
  ๓. จัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
  ๔. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา /ผู้อ านวยการกลุ่ม และผู้บริหารโรงเรียน 

๕. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

ที ่
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖3 

ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๑ ขออนุมัติโครงการ --            
๒ ประชุมวางแผน --            
๓ จัดท าเอกสาร/วาระการประชุม -- -- -- -- -- --  -- -- -- -- --- 
๔ ผอ.สพป.และคณะ ประชุมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

  
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 
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๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน   120,0๐๐   บาท 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณท่ีใช้จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ 
 
๒ 
 
๓ 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวน ๒๒๐ คน x 30บาท x 6 ครั้ง 
ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วม
ประชุม ๒๒๐ คน X ๑2๐ บาท  ๒ ครั้ง 
ค่าวัสดุโครงการ  

39,๖๐๐ 
 
 

52,8๐๐ 
27,6๐๐ 

 39,๖๐๐ 
 
 

52,8๐๐ 
 

 
 
 
 
27,6๐๐ 

รวม 120,0๐๐  92,4๐๐ 27,6๐๐ 
 
 
๗.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ วิธีวัดประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

ผลผลิต 
        ผู้ เข้าประชุม จ านวน ๒๒๐ คน  ได้รับความรู้ 
รับทราบแนวปฏิบัติ รวมถึงนโยบายการปฏิบัติงาน 
ต่าง ๆ  ทุกคน 
ผลลัพธ์ 
       ผู้เข้าประชุม มีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบปฏิบัติ 
พัฒนาทางวิชาการ  การบริหารจัดการ  

 
๑. การสังเกต  
2. สอบถาม 
3. สัมภาษณ์ 

 
๑.แบบสังเกต 
๒.แบบสอบถาม 
๓.แบบสัมภาษณ์ 

 
 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพ่ิมมากข้ึน 
  ๒. ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า ๒๐๘ 

 

 
 
โครงการ   ติดตาม ประเมินผล และรายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นายสมัย   พรสินธุเศรษฐ์  และคณะ 
    กลุ่มนโยบายและแผน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๒ ได้บริหารจัดการศึกษานโยบายและ
แผนงานโครงการที่สนองกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ื อน าสู่กระบวนการที่ตอบสนอง      
ความจ าเป็นของการจัดการศึกษาระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
 

        ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องมีการติดตามเร่งรัด
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการตามกลยุทธ์ สพฐ. รวมทั้งบริหารใช้จ่ายงบประมาณให้ด าเนินไปตาม
กรอบระยะเวลาตามนโยบายที่ก าหนดต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของ สพป.ยโสธร เขต ๒ ตามกลยุทธ์ สพฐ. ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖3 ให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
  ๒.๒ เพ่ือเตรียมการรับการตรวจติดตามโครงการตามกลยุทธ์ สพฐ. และการตรวจติดตามของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 13  คณะตรวจติดตามจากกระทรวงศึกษาธิการ  คณะตรวจติดตามจากส านัก
นายกรัฐมนตรี คณะตรวจติดตามโครงการตามนโยบายของรัฐบาล 
  ๒.๓ เพ่ือให้มีระบบการติดตามความก้าวหน้า เร่งรัด ให้สถานศึกษาได้บริหารใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ตามก าหนดเวลา  วัตถุประสงค์ และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๒.๔ เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 
 
 
 
 
 



                                                        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า ๒๐๙ 

 

 
  

๓. เป้าหมาย 
 ๑. กลุ่มงานทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ที่ด าเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. ประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๖3 
 ๒. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๒  จ านวน    ๑๘๖  โรงเรียน 
 ๓. จ าท ารายงานผลการด าเนินงาน สพป.ยโสธร เขต ๒ ตามกลยุทธ์ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 
 

๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖3 

ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ .  จั ดท า แ บบติ ด ต าม /
เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ เ ป็ น ก า ร
ติ ด ต า ม ก า ร บ ริ ห า ร
งบประมาณของ  
ส พ ป . ย โ ส ธ ร  เ ข ต  ๒ 
สถานศึกษา 

            

๒. ประชุมข้อมูลจากกลุ่ม
งานต่างๆ 

            

๓ . จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล
ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ ๒๕๖2 

            

๔ . ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส รุ ป
วิเคราะห์ประมวลผล 

            

๕.จัดท าสรุปผลการติดตาม
ยุทธ์ สพฐ. เป็นรูปเล่ม/วีดี
ทัศน์ เป็นคราวๆ เพื่อรับ 
การตรวจติดตามจากคณะ
ตรวจติดตาม 

            

๖.รับการตรวจติดตามจาก
คณะตรวจติดตาม 

            

๗.นิเทศ ติดตาม ก ากับ สรุป 
รายงาน 
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
  งบประมาณจ านวน 5๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  

ที ่
กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ จัดท าแบบติดตาม/เครื่องมือที่ใช้เป็นการติดตามการ
บริหารงบประมาณของ สพป.ยโสธร เขต ๒ สถานศึกษา 

- - - 

๒ ประชุมข้อมูลจากกลุ่มงานต่างๆ - - - 

๓ จัดท ารายงานผลการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 - 20,000 - 

๔ คณะกรรมการสรุปวิเคราะห์ประมวลผล - - - 

๕ จัดท าสรุปผลการติดตามยุทธ์ สพฐ. เป็นรูปเล่ม/วีดีทัศน์ 
เป็นคราวๆ เพ่ือรับการตรวจติดตามจากคณะตรวจ
ติดตาม 

- 1๐,๐๐๐ - 

๖ รับการตรวจติดตามจากคณะตรวจติดตาม - 2๐,๐๐๐ - 

๗ นิเทศ ติดตาม ก ากับ สรุป รายงาน - - - 

รวม  5๐,๐๐๐ - 

หมายเหตุ  :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
  

 

๖. การประเมินผล 
  ๑. รายงานสรุปผลการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.ยโสธร เขต๒ ตามกลยุทธ์ สพฐ.       
และนโยบายของรัฐบาล 
  ๒. รายงานผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้ด าเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. และ
โครงการตามนโยบายรัฐบาลเกิดประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งการบริหารใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ   เพ่ิมประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวโสภิตวลัย  เบ้าทอง  และคณะ 
    กลุ่มนโยบายและแผน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายเร่งรัด 
ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยให้ด าเนินการขับเคลื่อนไปอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕80) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ โดยในปีงบประมาณ      
พ.ศ.๒๕๖3 มุ่งเน้นการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย มีนโยบายหลัก 6 ด้าน ประกอบด้วย 
๑) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ ๒) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ  ๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๔) ด้านการสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 5) ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษา 
 

ในการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒              
ให้ตอบสนองนโยบายและเป้าหมายการจัดการศึกษานั้นสิ่งส าคัญคือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย       
ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย ศูนย์วิชาการ   
ต่างๆ  เพื่อรองรับการกระจายอ านาจตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ    
การบริหารการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในกระบวนการบริหารเพ่ือน านโยบาย    
สู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผล ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามนโยบายจุดเน้น       
ของหน่วยงานต้นสังกัดและในบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  จึงจัดท าโครงการ : เพ่ิมประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือทบทวนกรอบภารกิจการจัดการศึกษา การวิเคราะห์ทิศทางและการก าหนด       
กรอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๒ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมคิด ร่วมท า และร่วมพัฒนาให้เกิดการบริหารจัดการศึกษา    
ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๒.๓ เพ่ือให้ สพป.ยโสธร เขต ๒ และสถานศึกษามีกรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ    
ประจ าปีใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาน าสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๔ เพ่ือให้การจัดท าโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณสนองกรอบยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
ตัวชี้วัดและเกิดความโปร่งใส คุ้มค่า 
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๓. เป้าหมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ และจัดสรร
งบประมาณ  จ านวน   18  คน 
 ๓.๑.๒  ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
จ านวน  37 คน 
 ๓.๑.๓  จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3  จ านวน    5๐  เล่ม  

 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.๑  สพป.ยโสธร เขต ๒ /สถานศึกษาและผู้ เกี่ยวข้องมีกรอบยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๓.๒.๒  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
และน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๓.๒.๓  โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        
สพป.ยโสธร เขต ๒ สนองยุทธศาสตร์และนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า 
 
๔. กิจกรรม ระยะเวลา  สถานที่ และผู้รับผิดชอบ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๑ .๑  ป ร ะชุ ม คณะกร รมกา ร พิ จ า รณ า 
ตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ และจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือชี้แจงทิศทางการพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 
พ.ย. ๒๕๖2 

 
สพป.ยโสธร เขต ๒ 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

๑.๒ สรุปรวบรวมข้อมูล / ประชุมยกร่าง
เอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 

ธ.ค. ๒๕๖2 สพป.ยโสธร เขต ๒ กลุ่มนโยบายและแผน 

1.3 ปรับปรุงแก้ไข ม.ค. 2563 สพป.ยโสธร เขต 2 กลุ่มนโยบายและแผน 
1.4 จัดพิมพ์ / เผยแพร่ ม.ค. 2563 สพป.ยโสธร เขต 2 กลุ่มนโยบายและแผน 
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กิจกรรม ระยะเวลา  สถานที่ และผู้รับผิดชอบ (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพการก ากับติดตาม   
การบริหารงบประมาณตามแผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๒.๑ บันทึกแจ้งเวียนเกี่ยวกับการด าเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนงานพ้ืนฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
 
 

ไตรมาส 
๓ - ๔ 

 
 
 
สพป.ยโสธร เขต ๒ 

 
 
 
กลุ่มนโยบายและแผน 

๒.๒ สรุปแผนงาน/โครงการ ที่ได้ด าเนินการ
เสร็จแล้ว และยังไม่ได้ด าเนินการ เพ่ือเสนอ 
ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ทราบ  

ไตรมาส 
๓ - ๔ 

สพป.ยโสธร เขต ๒ กลุ่มนโยบายและแผน 

๒.๓  บันทึกแจ้งเวียนเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนงาน พ้ื นฐ านด้ าน        
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ไตรมาส 
๓ - ๔ 

สพป.ยโสธร เขต ๒ กลุ่มนโยบายและแผน 

๓ .  กิ จ ก ร ร ม ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ติ ด ต า ม         
การบริหารงบประมาณตามแผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๓ .๑  แต่ ง ตั้ ง คณะก ร รมกา ร  ว า ง แผ น         
การด าเนินงาน วิธีการด าเนินงานและก าหนด
ปฏิทินการด าเนินการ 

 
 

 
ส.ค. – ก.ย. 

๒๕๖3 

 
 
 
สพป.ยโสธร เขต ๒ 

 
 
 
กลุ่มนโยบายและแผน 

๓.๒ ประชุมคณะกรรมการ/ตรวจสอบและ
ติดตาม การบริหารงบประมาณที่ ได้ รับ      
การจัดสรรประจ าปี ๒๕๖3  

ส.ค. – ก.ย. 
๒๕๖3 

สพป.ยโสธร เขต ๒ กลุ่มนโยบายและแผน 

๓.๓ สรุปรายงานผลการตรวจติดตาม      
การบริหารงบประมาณ 

ส.ค. – ก.ย. 
๒๕๖3 

สพป.ยโสธร เขต ๒ กลุ่มนโยบายและแผน 
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน  25,0๐๐  บาท ( ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ )         
                                                                                

กิจกรรม 
หมวดค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

๑. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๑ .๑  ป ร ะชุ ม คณะกร รมกา ร พิ จ า รณ า 
ตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ และจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือชี้แจงทิศทางการพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖3  แจ้งทุก
กลุ่มงานส่งโครงการ/กิจกรรมเสนอขอบรรจุ
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ า ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3     
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (18คน X ๓3 บาท X๒มื้อ ) 
- ค่าอาหารกลางวัน  ( 18คน X ๑๒๐ บาท ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑,080 
 
๒,160 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑,08๐ 
 

๒,160 

 

๑.๒ ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(37คนX๓0บาท X๒มื้อ) 
 - ค่าอาหารกลางวันรายหัวๆ ละ ๑๒๐ บาท  
 (37 คน x ๑๒๐บาท X๑มื้อ) 

 
 
- 
 
- 

 
 

๒,220 
 

4,44๐ 

 
 
- 
 
- 
 

 
 

๒,220 
 

4,44๐ 

 

๑.๓ จัดซื้อวัสดุเพ่ือท าเอกสารรูปเล่มเสนอ   
ที่ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติ    
การประจ าปี และเผยแพร่แผนปฏิบัติการสู่
สถานศึกษา 

- - ๕,100 ๕,100  

๑.๔ จัดจ้างท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการฯ  - - 10,๐๐๐ 10,๐๐๐  
รวม - 9,900 15,10๐ 25,0๐๐  
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       งบประมาณ (ต่อ) 

กิจกรรม 
หมวดค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม  

๒. เพิ่มประสิทธิภาพการก ากับติดตาม   
การบริหารงบประมาณตามแผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๒.๑ บันทึกแจ้งเวียนเกี่ยวกับการด าเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนงานพ้ืนฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๒.๒ สรุปแผนงาน/โครงการ ที่ได้ด าเนินการ
เสร็จแล้ว และยังไม่ได้ด าเนินการ เพ่ือเสนอ 
ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ทราบ  

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 

๒.๓  บันทึกแจ้งเวียนเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนงาน พ้ืนฐ านด้ าน       
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

- - - -  

๓ .  กิ จ ก ร ร ม ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ติ ด ต า ม         
การบริหารงบประมาณตามแผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ วางแผนการ
ด าเนินงาน วิธีการด าเนินงานและก าหนด
ปฏิทินการด าเนินการ 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 

๓.๒ ประชุมคณะกรรมการ/ตรวจสอบและ
ติดตาม การบริหารงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรประจ าปี ๒๕๖3 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 

๓.๓ สรุปรายงานผลการตรวจติดตาม        
การบริหารงบประมาณ 

- - - -  

รวม - - - -  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 9,900 15,10๐ 25,0๐๐  
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๖.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา/กลุ่มงาน สพป.ยโสธร 
เขต ๒  มีกรอบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖3 น าสู่การปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
-สอบถาม/สัมภาษณ์ 

 
-แบบสอบถาม/
สัมภาษณ์ 

ร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการ สพป.ยโสธร เขต ๒  
ตอบสนองกลยุทธ์และจุดเน้น สพฐ.  -ประเมินผล 

-แบบประเมินผล 
-แบบรายงานผล 

ร้ อยละ  ๙๘  ของ โคร งการด า เนิ นการ ได้ บ ร รลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

-ประเมินผล/รายงาน 
-แบบประเมินผล/
รายงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน
นโยบายและสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การจัดท าแผน
และการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-การจัดท าแผน/     
การเขียนโครงการ 

-แบบประเมินผล 
-แบบการเขียนโครงการ 

ร้อยละ ๙๗ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อ
การบริการการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา -สอบถาม/สัมภาษณ์ 

-แบบสอบถาม/
สัมภาษณ์ 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๗.๑ กรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท าและสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพ 
  ๗.๒ สพป.ยโสธร เขต ๒ /สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องน ากรอบแนวทาง มาตรการไปบริหาร
จัดการโครงการไปใช้ได้อย่างเป็นระบบและเกิดความคุ้มค่า 
  ๗.๓ โครงการสนองกรอบยุทธศาสตร์และจุดเน้นของ สพป.ยโสธร เขต ๒   และสามารถ
ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
   ๗.๔ สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายสู่ความส าเร็จและสามารถ     
น าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗.๕ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการที่มีผลการบริหารจัดการในระดับดีเยี่ยม 
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โครงการ   ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด  

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางอนุชิตา   ภาระเวช  และนายบรรชา   เพชรโพธิ 
    หน่วยตรวจสอบภายใน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้มุ่งเน้นการจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านการบริหารงานทั่วไป ให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ไปจนถึงสถานศึกษา ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้รับเงินงบประมาณใน
การบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการบริหารงานการเงิน การบัญชีและการพัสดุในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ได้นั้น เป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง    ที่ต้องมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพ่ือป้องกันการทุจริตและการบริหารความ
เสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 

  การตรวจสอบภายใน เป็นกระบวนการอย่างหนึ่ง ในการสอบทาน ทบทวนและประเมินผลการ
ควบคุมภายในของสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน    
การบัญชีและการพัสดุ ตลอดจนการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ว่าด าเนินการเป็นไปตามนโยบายการบริหารงบประมาณ 
แผนงานและระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้อง จึงเห็นควรมีโครงการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 

  2.1 เพ่ือให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ป้องกันการรั่วไหลและสูญหายของทรัพย์สินทางราชการ 
  2.2 เพ่ือให้มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินที่รัดกุม และสามารถตรวจสอบได้ 
  2.3 เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ได้อย่างคุ้มค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ       
เกิดความโปร่งใสทางการเงิน และสามารถตรวจสอบได้ 
  2.4 เพ่ือพัฒนาและยกระดับวิชาชีพการตรวจสอบภายในภาคราชการสู่มาตรฐานสากลให้
ผู้ตรวจ-สอบภายในมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง 
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3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านคุณภาพ 
  - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด สามารถบริหาร
จัดการด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ในเชิงคุณภาพเป็นที่พอใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยความสุจริต โปร่งใจ และ
ตรวจสอบได ้
  3.2 ด้านปริมาณ 
  1) กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
  2) สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จ านวน 45 
โรงเรียน 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
   

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และ

จัดท าเครื่องมือในการตรวจสอบ 
ตุลาคม – พฤศจิกายน 
2562 

นางอนุชิตา  ภาระเวช 
นายบรรชา  เพชรโพธิ 

2. เข้ารับการอบรม ที่กรมบัญชีกลาง/สพฐ. มกราคม – กุมภาพันธ์ 
2563 

นางอนุชิตา  ภาระเวช 
นายบรรชา  เพชรโพธิ 

3. ด าเนินการตรวจสอบ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 
- สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 45 โรงเรียน 
 

 
เมษายน – สิงหาคม 
2563 
พฤศจิกายน 2562 –  
มีนาคม 2563 

 
นางอนุชิตา  ภาระเวช 
นายบรรชา  เพชรโพธิ 

4. ประเมินผล/สรุป/รายงาน กันยายน 2563 นางอนุชิตา  ภาระเวช 
นายบรรชา  เพชรโพธิ 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
  งบประมาณ 2563 จ านวนทั้งสิ้น 50,000.-บาท 
   - จากเงินงบประมาณ  50,000.-บาท - จากเงินนอกงบประมาณ     -    บาท 
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ 

ที่ใช้แยกตามหมวดรายจ่าย 
เงิน

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. กิจกรรมที่ 1 

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ตรวจสอบ 

 
- 

 
35,100 

 
900 

 
- 

 
- 

 
36,000 

2. กิจกรรมที่ 2 
- เข้ารับการอบรม 

 
- 

 
14,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
14,000 

 รวมทั้งสิ้น - 49,100 900 - - 50,000 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะก า ร บ ริ ห า ร
สินทรัพย์ 

- ตรวจสอบการเงิน การบัญชีและ
การพัสดุของส านักงานเขตพ้ืน      
ที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 

- ก ร ะ ด า ษ ท า ก า ร  แ ล ะ แ บ บ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. ประสิทธิผลการบริหาร
งบประมาณ 

- ตรวจสอบความก้าวหน้าของการ
บริหารและปฏิบัติงาน 

- กระดาษท าการ และแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

  7.1 การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด มีการก ากับดูแลและควบคุมอย่างเข้มแข็ง เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด         
มีการบริหารจัดการในการด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและ
ข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความคุ้มค่า 
  7.3 ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลและน าไปประกอบพิจารณาตัดสินใจในการบริหารได้อย่าง
เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ 
  7.4 ลดปัญหาการร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 
  7.5 เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน   
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
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โครงการ   จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และบริการข้อมูลสารสนเทศ  
       (Big Data System) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นายพิษณุ  มูลสาร  และนายผดุงสิทธิ์   ลาวรรณ 
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

               การพัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ น าไปสู่การวางแผน การจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน การบริหารจัดการด้านการศึกษาทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการบูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศทุกระดับ  เช่น ฐานข้อมูลนักเรียนจากระบบ DMC, ฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากระบบ P- OBEC , ฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนจากระบบ EMIS และฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง จากระบบ 
B-OBEC  โปรแกรมอาหารกลางวัน และข้อมูลอ่ืนที่อยู่ในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การส ารวจและรายงาน
ผลที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการด้านการศึกษา  มารวมเป็นฐานข้อมูลเดียวกันทั้งหมดอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้
สะดวกต่อการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลของ
ประชาชน สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 
    

             การจัดท าระบบข้อมูลนี้ เรียกว่า “ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และบริการข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศ (Big Data System) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2” ( Big Data  System 
: BDS ) ซึ่งพัฒนาและจัดท าโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
  

2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือจัดตั้ง “ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร และบริการข้อมูลสารสนเทศ 

(Big Data System) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2”  
2.2  เพ่ือให้บริการข้อมูลสารสนเทศ  แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร 

ทางการศึกษา นักเรียน และประชาชน โดยรวบรวมไว้เพ่ือให้บริการในแหล่งเดียว ( One Stop Service ) 
2.3  เพ่ือพัฒนาคลังและศูนย์ ข้อมูลด้านการจัดการคุณภาพศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
   2.4 เพ่ือจัดท ารายงานที่รองรับการวิเคราะห์และตัดสินใจ   

 

3.  เป้าหมาย 
3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จะได้น าไปแนวคิด Big Data 

System มาใช้ในการพัฒนาจัดการคุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ อย่างมากมายมหาศาล ได้แก่  ข้อมูลการคัดกรองนักเรียน ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียน ข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจ าแนกเป็นรายวิชา  ชั้นเรียน  ข้อมูลครู  สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
และข้อมูลอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
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3.2  ข้อมูลที่ส าคัญและเก่ียวข้องทุกส่วน น ามารวบรวม และจัดรูปแบบให้เป็นคลังข้อมูล (Data 

Warehouse) น าไปใช้ประโยชน์ในจัดท าศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากร  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  

3.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศและรายงานเพื่อ 
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน  

3.4  พัฒนา Application ที่สามารถและรองรับการใช้งานทุกระบบ 
 
4.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

  
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
2562 2563 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. 

1 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร วางแผนจัดท าโครงการ  

/            

2 
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและ
แต่งตั้งคณะท างาน 

/        
  

  

3 
ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น แ ย ก ว า ง
ประเภทข้อมูล /จัดระบบข้อมูล 

/ /           

4 

ป ร ะ ชุ ม ป ฏิ บั ติ ก า ร จั ด ท า
โ ป ร แ ก ร ม ร ะ บ บ ข้ อ มู ล 
(คณะท า ง าน/คณะท า ง าน
โปรแกรม) 

/ / / / / / / / / / / / 

5 

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบ
ฐานข้ อมู ล ส า รสน เทศ เ พ่ื อ    
การบริหาร และบริการข้อมูล
สารสารสนเทศ   
(Big Data System) 

       / /    

 
6 

คณะท า ง าน  จั ด ว า ง ระบบ
โ ป ร แ ก ร ม / Application         
/ทดลองใช้ระบบ 

   
  

    / / / 

7 
ป ร ะ ชุ ม ส รุ ป ง า น แ ก้ ไ ข            
/ประเมินผล/รายงานผล 

/   /   /  
 

/   

8 จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน           / / 
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5.  งบประมาณ  (ถั่วจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรม งบประมาณจ าแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย  
หมายเหตุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. การประชุมวางแผนแยกวางประเภทข้อมูล/
จัดระบบข้อมูล กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ระยะ เวลา 3 วัน ประกอบด้วย 

- ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ สพป.ยส 2  
- ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
- เจ้าหน้าที่ดูและระบบข้อมูลของกลุ่ม 
- ศึกษานิเทศก์ 

 ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน/จ านวน 
30 คน 3 วันๆละ 180 บาท/คน/วัน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

2. การประชุมวางแผนแยกวางประเภทข้อมูล/
จัดระบบข้อมูลระดับโรงเรียน ระยะ เวลา  2  วัน 
ประกอบด้วย 

- ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- เจ้าหน้าที่ดูและระบบข้อมูล  

 ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน/จ านวน 
30 คน 2 วันๆละ 180 บาท/คน/วัน 

10,800  
 
 

 
 

10,800 
 

 

3 ประชุมปฏิบัติการจัดท าโปรแกรมระบบข้อมูล 
(คณะท างาน/คณะท างานโปรแกรม) คณะท างาน
ตามค าสั่งประกอบด้วย 

- บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จ านวน 3 คน 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ความสามารถการเขียนโปรแกรมและจัดท า
ระบบข้อมูล จากโรงเรียน จ านวน  12 คน   
 ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน/จ านวน  

15 คน 15 วันๆละ180 บาท/คน/วัน  

40,500   
 
 
 

40,500  
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(ต่อ) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย  

หมายเหตุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
4. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและบริการข้อมูล
สารสนเทศ (Big Data System) ระยะเวลา 2 วัน 
ประกอบด้วย 
     -คณะท างาน 13 คน 
     -ครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ 187 คน 

 ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน/จ านวน 
120 คน 2 รุ่นๆ ละ 105 คน/รุ่น วัน
ละ 180 บาท/คน/วัน 

37,800 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

37,800 
 
 

 

 

5. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ค่าจัดจ้างท าเอกสารรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน 

  10,900 10,900  

รวม 89,100  10,900 100,000  
  
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน 

       1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร  เขต 2 จะได้น าไปแนวคิด  Big Data System 
มาใช้ในการพัฒนาจัดการคุณภาพการศึกษาและ
บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ  อย่างมากมาย ได้แก่  ข้อมูลการคัดกรอง
นักเรียน ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียน  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนจ าแนกเป็นรายวิชา  ชั้นเรียน   
ข้อมูลครู  สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา และ
ข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
      2. ข้อมูลที่ส าคัญและเกี่ยวข้องทุกส่วน น ามา
รวบรวม และจัดรูปแบบให้เป็นคลังข้อมูล (Data 
Warehouse) น าไปใช้ประโยชน์ในจัดท าศูนย์บริการ
ข้อมูลสารสนเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 สนับสนุนการตัดสินใจใน
การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  
 

1. การส ารวจความพึง
พอใจ 
2.สถิติการใช้งานระบบ
และผลของการน าไปใช้ 
 
 
 

1.แบบส ารวจความพึงพอใจ
ผ่านระบบ 
2. Counter Data access 
statistics 
3. การใช้งานผ่าน 
Application ของผู้ใช้งาน 
(Use through the 
application) 
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        3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศและรายงานเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน  
        4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 มีการพัฒนา Application ในส่วนของ 
Database ที่สามารถและรองรับการใช้งานทุกระบบ 

  

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

         1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีศูนย์รวมระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาที่ครอบคลุมทุกข้อมูล ( Big Data System ) มาใช้ในการพัฒนาจัดการคุณภาพการศึกษาและ
บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวมทั้งโรงเรียนในสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องในการใช้ข้อมูล
สารสนเทศ น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลการคัดกรองนักเรียน ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียน  
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจ าแนกเป็นรายวิชา  ชั้นเรียน ข้อมูลครู สารสนเทศพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
          2. ข้อมูลที่ส าคัญและเกี่ยวข้องทุกส่วน น ามารวบรวม และจัดรูปแบบให้เป็นคลังข้อมูล (Data 
Warehouse) น าไปใช้ประโยชน์ในจัดท าศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากร  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  
          3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศและรายงาน
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน  
          4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีการพัฒนา Application ในส่วน
ของ Database ที่สามารถและรองรับการใช้งานทุกระบบ 
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โครงการ   สภากาแฟ คุยกันเช้าวันพุธ   
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   น.ส.ประยูร เรืองศรี  และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอ านวยการ 
    กลุ่มอ านวยการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา ให้พัฒนา
เป็นไปตามจุดหมาย มาตรฐานของหลักสูตร และมีคุณภาพ  รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดนโยบายแนวปฏิบัติ
และมาตรฐานในการด าเนินงาน การควบคุมและติดตามก ากับให้บุคลากรปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย    
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงของ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร   
เขต ๒  จะต้องพบปะบุคลากร ซึ่งเป็นผู้ที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
รวมถึงการสร้างวิสัยทัศน์ในการท างานร่วมกัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒         
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม และ

เจ้าหน้าที่ ได้รับฟังข่าวสารจาก สพฐ. ผ่านวีดีโอคอนฟาเล้น รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.  และได้ปรึกษาหารือ 
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเป็นกันเอง  
            ๒. เพ่ือเป็นการติดตามภารกิจงานในกลุ่มต่าง ๆ อย่างไม่เป็นทางการ 

๓. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ   ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย 

 ๑. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน     ๑  คน 
 ๒. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  จ านวน     3  คน 
 ๓. ผู้อ านวยการกลุ่ม      จ านวน     10  คน 
 4. ศึกษานิเทศก์ทุกคน     จ านวน    11  คน 
 5. เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน   จ านวน     10  คน 
             รวมทั้งสิ้น           ๓5  คน 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถน าความรู้ หรือข้อแลกเปลี่ยน น าไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
๑. ขออนุมัติการด าเนินงานตามโครงการ  

  ๒. ประชุมผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่มและ
เจ้าหน้าที่ใน สพป.ยโสธร เขต ๒ 
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๕. ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 
๑ ขออนุมัติโครงการ - - -          
๒ 
 
 
3 

ผอ.สพป.และคณะ ฟังข่าวสารจาก 
สพฐ. ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เล้นท์ 
รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. 
ผอ.สพป.และคณะ ประชุมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

  

 
๖. งบประมาณ  จ านวน  58,8๐๐ บาท 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่ใช้จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้ เข้าร่วม
ประชุม  
(จ านวน ๓5 คน*๓๕ บาท*๔๐ ครั้ง) 

 
๔9,๐๐๐ 

  
๔9,๐๐๐ 

 

รวม ๔9,๐๐๐  ๔9,๐๐๐  
   
๗.  การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ วิธีวัด ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ด้านผลลัพธ์ ( Outcome ) 
         ผู้เข้าร่วมโครงการ  ได้รับทราบความเคลื่อนไหว
และสามารถน านโยบายไปสู่ ปฏิบัติ ง านได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

 
๑. การสังเกต สอบถาม 
๒. สัมภาษณ์ 

 
๑. แบบสังเกต 
๒. แบบสอบถาม 
๓. แบบสัมภาษณ์ 

ด้านผลผลิต (Outptus) 
         ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน ๓5 คน  มีความเข้าใจ 
หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถน าไปใช้หรือพัฒนา
งานได ้

  

  
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

  ๑. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังข่าวสาร จาก สพฐ.ในรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.   
๒. ผู้เข้าร่วมประชุม ได้พบปะ และแสดงทัศนคติหรือความคิดเห็น ที่ดีต่อกัน 

  ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
  ๓. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 
  ๔. บรรยากาศในการท างานดีขึ้น 
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โครงการ   การบริหารจัดการพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
           ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 และสถานศึกษา 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผดิชอบ   นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ,นางยุภาพรรณ  ศรีบุระ และน.ส.สุอังวศรี  ทองทิพย์ 
    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน  
พ.ศ.๒๕๕๙  เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ หนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง 
แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๐ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐  
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้ด าเนินการ ส าหรับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นมา  

 

ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัด และเพ่ือให้การ
บริหารงานบุคคลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยมีการสรรหา  
และบริหารอัตราก าลังบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ จึงได้จัดท า
โครงการบริหารจัดการพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาและสถานศึกษา 
ในครั้งนี ้

 

๒. วัตถุประสงค์ 
              เพ่ือให้การสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เป็นไปด้วยความคล่องตัว สามารถแก้ปัญหาความขาดแคลนบุคลากร
ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาด้วยการด าเนินงานอย่างมีระบบ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษา 
 

๓. เป้าหมาย    
 ๓.๑ ด้านคุณภาพ 
  ด าเนินการบริหารจัดการพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสม  
มีความคล่องตัว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
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๓.๒ ด้านปริมาณ 

              ๓.๒.๑ พนักงานราชการ     จ านวน  ๘๗  อัตรา               
 ๓.๒.๒ ลูกจ้างชั่วคราว 

- เจ้าหน้าที่ธุรการ(โครงการคืนครูให้นักเรียน)  จ านวน  ๗๐  อัตรา 
     - นักการภารโรง(โครงการคืนครูให้นักเรียน)   จ านวน  ๕๐  อัตรา 

- นักการภารโรง(๔๖๐๐ อัตรา)    จ านวน  ๒๒  อัตรา 
- ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จ านวน   ๙  อัตรา 
- บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์                จ านวน  ๑๖  อัตรา 
- ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ  จ านวน   ๔   อัตรา 
- พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ(โครงการคืนครูให้นักเรียน)          จ านวน  ๖๔  อัตรา 

รวมทั้งสิ้นจ านวน   ๓๒๒   อัตรา 
 

๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ การท าสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้าง

ชั่วคราว 
- แต่งตั้งคณะท างาน 
- จัดท ารายละเอียดพนักงานราชการและ

ลูกจ้างชั่วคราว 
- ตรวจรับและตรวจสอบเอกสารสัญญา

จ้างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ตุลาคม ๒๕๖๒-กันยายน 
๒๕๖๓ 

น.ส.สุอังวศรี  ทองทิพย์, 
คณะท างาน 

๒ การด าเนินการสรรหาพนักงานราชการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
- ประชุมคณะกรรมการ 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
- ประกาศรับสมัคร 
- รับสมัคร 

ตุลาคม ๒๕๖๒-กันยายน 
๒๕๖๓ 

นายจีระศักดิ์  ภาระเวช,  
นางยุภาพรรณ  ศรีบุระ,  
น.ส.สุอังวศรี  ทองทิพย์, 
คณะกรรมการ 

 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือก 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
- ประชุมคณะกรรมการ 
- ด าเนินการจัดท าข้อสอบ 
- ด าเนินการสอบคัดเลือก 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
- การจัดท าสัญญาจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก 
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๓ การด าเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
- ประชุมคณะกรรมการ 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
- ประกาศรับสมัคร 
- รับสมัคร 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิเข้ารับ

การคัดเลือก 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
- ประชุมคณะกรรมการ 
- ด าเนินการจัดท าข้อสอบ 
- ด าเนินการสอบคัดเลือก 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
- การจัดท าสัญญาจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก 

ตุลาคม ๒๕๖๒-กันยายน 
๒๕๖๓ 

นายจีระศักดิ์  ภาระเวช,  
นางยุภาพรรณ  ศรีบุระ,  
น.ส.สุอังวศรี  ทองทิพย์ 
คณะกรรมการด าเนินการ 

๔ นิเทศ ติดตาม ก ากับ สรุป รายงาน ตุลาคม ๒๕๖๒-กันยายน 
๒๕๖๓ 

คณะกรรมการ 

**หมายเหตุ  กิจกรรมและการด าเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
๕. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ       
  งบประมาณ ๒๕๖3 จ านวนทั้งสิ้น    ๕๐,๐๐๐  บาท   

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงิน

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมท้ังสิ้น 

ตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ 

๑ การจัดท าสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราว 

- - - - - - 

๒ การด าเนินการสรรหาและบริหาร
อัตราก าลังพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราว 
- ประชุมคณะกรรมการ 
- ค่าพาหนะ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ด าเนินการ 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

- 

 
 
 
- 
- 
- 

๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

๓ นิเทศ ติดตาม ก ากับ สรุป 
รายงาน 

- - - - - - 

รวม - ๔๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ 
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตามความเหมาะสม 
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๖. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
- สามารถสรรหาและบริหาร อัตราก าลั ง  
พนั ก ง า น ร า ช ก า ร แ ล ะ ลู ก จ้ า ง ชั่ ว ค ร า ว 
เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาได้เหมาะสม 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา 

สังเกต ติดตาม ประเมินผล - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- แบบสอบถาม 

  

- สถานศึกษามีพนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่ วคราวปฏิบัติ งานตามกรอบอัตราก าลั ง 
ที่ได้รับการจัดสรร 

ส ารวจ การรายงาน - สัญญาจ้าง/ค าสั่งจ้าง 
 

  
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

              สถานศึกษาในสังกัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีพนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกรอบอัตราก าลัง การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา ผู้เรียน และทุกภาคส่วน                                                                                                            
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โครงการ   สพป.ยโสธร เขต 2 เข้มแข็ง 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   น.ส.ประยูร  เรืองศรี  และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอ านวยการ 
    กลุ่มอ านวยการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

นโยบายบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส าเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์  จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือ ร่วมใจ ความสามัคคี ของครูบุคลากร ซึ่งการจะได้รับสิ่งเหล่านี้ คือ บุคลากรจะต้องมีขวัญ ก าลังใจ ดังนั้น 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการ นโยบาย และการที่นโยบายจะส าเร็จลุล่วงได้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. สร้างความตระหนักและการท างานเป็นทีม ความสามัคคี 
๒. สร้างจิตส านึกในการให้บริการ ให้ผู้รับบริการพึงพอใจ  

  ๓. บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีขวัญ ก าลังใจ ในการท างาน 
  ๔. จัดกิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระในเทศกาลปีใหม่ และรดน้ าด าหัวในงานประเพณีวันสงกรานต์ 

๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน สพป.ยโสธร เขต ๒  รวม ๖4 คน      
   

  เชิงคุณภาพ 
 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ตลอดจน
ผู้บริหารโรงเรียน  มีจิตส านึกในการให้บริการ  และผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในการให้บริการ เพ่ือจะน าไปสู่
ความร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ      
ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป 
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๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
๑. ขออนุมัติการด าเนินงานตามโครงการ  

  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  
  ๓. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
  ๔. ด าเนินการตามโครงการ   
   ๔.๑ อบรมในหัวข้อที่ 1 เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละกลุ่มใน         
                                      สพป.ยโสธร เขต 2 
   ๔.๒ อบรมในหัวข้อที่ 2 เรื่อง การพัฒนาการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ  
                              ๔.๓ กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือสร้างความสามัคคี              
                                     การร่วมกันท างาน 
  ๕. ติดตามประเมินผล / รายงานผลการด าเนินงาน  
 
5. ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ขออนุมัติโครงการ  --           
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ   ---          
๓ ประชุมคณะกรรมการ   ---          
๔ ด าเนินการ 

๔ . ๑  ป ร ะ ชุ ม  “ส รุ ป ผ ล             
การปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละ
กลุ่ม” 
๔ . ๒  ป ร ะ ชุ ม ก า ร พั ฒ น า           
การให้บริการแก่ผู้มารับบริการ 
๔.3 กิจกรรมสัมพันธ์ 

    
---- 
 
 
 
---- 

   
 
 
---- 
 
---- 

     

๕ ติดตามและประเมินผล / รายงาน
ผลการด าเนินงาน 

   --- ----  ---- ----     
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน   ๔0,00๐  บาท 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณท่ีใช้จ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 
 
 

๑ 
 
 

 

ค่าอาหาร อาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม  
กิจกรรมที่ ๑ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม 
  ( ๖0 คน x 18๐ x ๒ วัน) 

 

 
 
 

๒0,00๐ 

  

 
 
 

๒0,00๐ 

 

 
 

 
 

 

๒ กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาการให้บริการแก่ผู้มา
รับบริการ  ( ๖0 คน x 18๐ x 2 วัน) 
 

 
20,00๐ 

 

  
20,00๐ 

 

 
 
 
 

 

รวม  ๔0,00๐  ๔๐,00๐  

 
7.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ วิธีวัด ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต 
     ผู้เข้าร่วมงาน จ านวน ๖4 คน ได้แลกเปลี่ยน
เสนอแนวความคิด  เกิดการเรียนรู้ มีทัศนคติที่ดี
ต่อกัน 
ผลลัพธ์ 
      ผู้เข้าร่วมงาน มีความพึงพอใจในการประชุม
และกิจกรรมสัมพันธ์ ซึ่งจะท าให้เสริมสร้างความ
สามัคคี และความเข้มแข็ง อันจะน าไปสู่ความ
ร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาด้านการจัดการเรียน
กา รสอน  ให้ เ ป็ น ไปอย่ า ง มี คุณภ าพและ
ประสิทธิภาพ ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป 

 
๑.การสังเกต สอบถาม 
๒. สัมภาษณ์ 

 
๑.แบบสังเกต 
๒.แบบสอบถาม 
๓.แบบสัมภาษณ์ 
 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา  มีความรัก ความภาคภูมิใจ ศรัทธา เกิดความตระหนัก 
รู้จักการท างานเป็นทีม 
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โครงการ   พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวบุษกร   ศรีชนะ  และนางสาวจริยา   กรุณา 
    กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มิถุนายน   ถึง  กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 

  ตามท่ีมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ โดยได้ประกาศ
กฎกระทนวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีสาระส าคัญที่น าไปสู่       
การสร้างความเข้มแข็งด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจาการด าเนินการเองของสถานศึกษาทุกระดับทุก
ประเภท ที่เน้นให้มีกลไกควบคุม และตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่ สถานศึกษาจัดขึ้น ทั้งใน
ด้าน การก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การด าเนินการตามแผน           
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ การติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ และมีการจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
ก ากับดูแลทุกปี โดยมี หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่ก ากับดูแลเป็นผู้ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ และแนะน า
สถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่า สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุตามเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล ซึ่งในทางปฏิบัติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีสถานศึกษาใน
สังกัด 185 แห่ง มีจ านวน 127 แห่งที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ ากว่า 120 คน นอกจากนี้ ยั งมี
ข้อจ ากัด อ่ืนๆ เช่น มีครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก ว่างเว้นจากผู้บริหารสถานศึกษามากกว่า 1 ปี ที่ตั้งอยู่
ห่างไกลชุมชน นอกจากนี้นักเรียนยังมีฐานยากจน  ซึ่งสภาพบริบทดังกล่าวเป็นข้อจ ากัดที่ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในส่วนผลการประเมินการจัดการการจัดการศึกษา มีสถานศึกษา
มากกว่าร้อยละ 10 ที่มีผลการประเมินภายนอกไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ
สาม จาก สมศ. 
 

  ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของการจัดการระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพตามกฎกระทรวงที่ก าหนด จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนของกลุ่ม
งานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพ  มีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมด้าน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จึงก าหนดโครงการการประกวดสถานศึกษา
เพ่ือรับรางวัลนวัตกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาเพ่ือเป็นการขับเคลื่อน สนับสนุนและผลักดันการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จนเกิดเป็น
วัฒนธรรมคุณภาพของการปฏิบัติงาน ส่งผลให้นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษามีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานการศึกษาตามที่สถานศึกษาก าหนดไว้เพ่ือรับรางวัลป้ายสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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๒. วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน 

การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพยอดเยี่ยม ให้ได้รับการเชิดชูเกียรติประจ าปี 2563 
  2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
  2.3 เพ่ือจัดท าคลังระบบสารสนเทศด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
 
 

3.  เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

  1. โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานและเป็นที่ปรึกษาหรือวิทยากรแกนน าด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้กับโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพท่ีมีระบบแกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ 

มาตรฐานการศึกษาตามองค์ประกอบที่ก าหนด 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคลังข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารจัดการคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
 

๔.  งบประมาณ    50,000   บาท   
 

๕.  กิจกรรมหลัก 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 

2 
 

3 
 
 

4. 
 

5. 

ตั้งคณะท างาน ประชุมคณะท างานก าหนดเกณฑ์การ
พัฒนาโรงเรียนต้นแบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การประกวดโรงเรียนต้นแบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
การประกวดสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลนวัตกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนต้นแบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
จัดเปิดบ้าน นิทรรศการและมอบรางวัลป้ายโรงเรียน
ต้นแบบการประกันคุณภาพ 
นิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา 

1 - 30 ต.ค.62 
 
 

1 พ.ย.62 
 

มีนาคม 63 
 
 

มีนาคม 63 
 

1 พ.ย. -30 ก.ย.63 

นางสาวจริยา  กรุณา
นางสาวบุษกร ศรีชนะ 
และคณะ 
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6.  การประเมินผล 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน
ที่เข้มแข็งมีรูปแบบที่สอดคล้องกับบริบทของ
แต่ละสถานศึกษา 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีโรงเรียน
ต้นแบบการประกันคุณภาพการศึ กษา       
เป็นแบบอย่างสามารถให้ โรงเรียนอ่ืนๆ
สามารถศึกษาดูงานได ้

ประเมิน นิเทศ ติดตาม 
 
 
 
การประกวด 

แบบประเมิน 
 
 
 
เกณฑ์การประกวดนวัตกรรม 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ก่อให้เกิดการพัฒนาด้าน 
คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  
  2. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดการพัฒนาด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม 
  3. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดคุณภาพด้านกระบวน         
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างเป็นรูปธรรม 
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ส่วนที่  ๖ 
 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

   การบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบายสู่ความส าเร็จ 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้วางแผนการบริหารจัดการศึกษา
เพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายให้ไปสู่ความส าเร็จในหลายรูปแบบทั้งการส ารวจข้อมูลการนิเทศติดตามช่วยเหลื อ
สถานศึกษา   การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  การประเมินผลตัวชี้วัดสถานศึกษาและการวิจัยการศึกษา
ด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมด้วยการบริหารจัดการที่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา      
โดยยึดหลัก  
                   ๑. ๔ A คือ Awareness (ความตระหนัก) , Attempt (ความพยายาม) , Achievement 
(ความส าเร็จ) และ Access (ความท่ัวถึงเชิงปริมาณและคุณภาพ) 
  ๒. ระบบวงจรคุณภาพ PDCA  :  Plan  Do  Check  Act 
  ๓. การบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (๓ มาตรฐาน)  
  ๓. การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA : Public Sector Management Quality Award 
  ๔. การบริหารการศึกษาแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
  ๕. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  

 การก ากับ ติดตามประเมินผลและรายงาน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒          
ได้ด าเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดเพ่ือให้บรรลุผลการด าเนินตามตัวชี้วัดก าหนด โดยมีการประเมินผล
การด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๖ รายการ  ประกอบด้วย 
 ๑. การประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๒. การติดตาม ประเมินผลตามนโยบายและจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        ๓. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (โปรแกรม KRS) 
                  ๔. การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
6 ยุทธศาสตร์  
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 ๕.  การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๓ มาตรฐาน 
 ๖. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖2                                         

 โดยผลการประเมินทั้ง ๖ รายการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒       
ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบผ่านสื่อที่หลากหลาย พร้อมทั้ง ได้น ามาศึกษาวิเคราะห์
ผลดี  ผลเสียสิ่งที่ควรพัฒนาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป  โดยผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามา          
มีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติร่วมประเมินผลและร่วมระดมสรรพก าลังเพ่ือการบริหารและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานชาติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
                                                                                 

 
ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

ที ่ 769 / 25๖2 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

                                       ------------------------------------------------------- 
 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้ก าหนดให้มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2563  เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นกรอบทิศทางการด าเนิน     
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการพัฒนาการศึกษาในสังกัดให้มีความเชื่อมโยง  สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน แผนบริหารราชการแผ่นดินและนโยบาย 
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยสามารถน าแผนสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
ประกอบด้วย 

1.คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
   1.1 นายวรรณสิทธิ์   ค าเพราะ  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      ประธานกรรมการ 
   1.2 นายจีระศักดิ์   ภาระเวช  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2          รองประธานกรรมการ   
   1.3 นายคชาภฏั   จูมผา  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      กรรมการ    
   1.4 นายทองศร ี  โพธิ์ทอง  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      กรรมการ    
   1.5 นางสมใจ     มิ่งไชย           ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการและเลขานุการ 
   1.6 นางสาวโสภิตวลัย   เบ้าทอง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    

  มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ก ากับ  ดูแลและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรค์ต่าง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ  2563  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 

 

/2.คณะกรรมการ... 
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2.คณะกรรมการพิจารณา  ตรวจสอบ  แผนงาน/โครงการ และจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย 
   2.1 นายวรรณสิทธิ์   ค าเพราะ  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      ประธานกรรมการ 
   2.2 นายคชาภฏั   จูมผา  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2          รองประธานกรรมการ    
   2.3 นายจีระศักดิ์  ภาระเวช  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      กรรมการ 
   2.4 นายทองศร ี โพธิ์ทอง  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      กรรมการ    
   2.5 นางสาวประยูร  เรืองศรี  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ      กรรมการ 
   2.6 นางสาวิตรี   บุญล้น  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     กรรมการ    
   2.7 นางอนุชิตา   ภาระเวช  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน     กรรมการ 
   2.8 นางยุภาพรรณ  ศรีบุระ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล         กรรมการ 
   2.9 นางสาววันเพ็ญ  อ่อนแก้ว  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    กรรมการ 
   2.10 นางสาวสุจิตรา  ทาลีราช            ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       
                                                    ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ    กรรมการ 
   2.11 นายพิษณุ     มูลสาร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       
     ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
     เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร     กรรมการ    
   2.12 นางสาวจังกร   จตุเทน  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ        
     ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครู 
     และบุคลากรทางการศึกษา      กรรมการ 
   2.13 นายบรรชา    เพชรโพธิ  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ        
     ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี    กรรมการ 
   2.14 นายสมัย  พรสินธุเศรษฐ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
   2.15 นางรัชนี  ค าเนตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     กรรมการ 
   2.16 นางสาวณัฐนันท์  บุญคง        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                 กรรมการ 
   2.17 นางสมใจ  มิ่งไชย          ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการและเลขานุการ 
   2.18 นางสาวโสภิตวลัย เบ้าทอง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูล  พิจารณาและตรวจสอบ แผนงาน/โครงการของกลุ่มงานเพ่ือจัดสรร
งบประมาณตามความจ าเป็น  เหมาะสม  ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่ 
 

3.คณะกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  ประกอบด้วย 
   3.1 นายวรรณสิทธิ์  ค าเพราะ     ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      ประธานกรรมการ 
   3.๒ นายคชาภฏั  จูมผา  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      กรรมการ 
   3.3 นายจีระศักดิ์  ภาระเวช  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      กรรมการ    
   3.4 นายทองศรี   โพธิ์ทอง  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      กรรมการ 
 

/3.5 นายธนภัทร...    
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   3.5 นายธนภัทร   น้อยมาลา  ผู้แทนประธานเครือข่ายอ าเภอกุดชุม  กรรมการ 
   3.6 นายมิตร   ศรีชัย   ผู้แทนประธานเครือข่ายอ าเภอทรายมูล          กรรมการ 
   3.7 นายสวาส   ดารังวลั  ผู้แทนประธานเครือข่ายอ าเภอไทยเจริญ  กรรมการ       

   3.8 นายเสน่ห์   เวฬุวนารกัษ์  ผู้แทนประธานเครือข่ายอ าเภอป่าติ้ว        กรรมการ 
   3.9 นายดิษฐ   บุบผามาลา  ผู้แทนประธานเครือข่ายอ าเภอเลิงนกทา      กรรมการ 
   3.10 นายราชันต์   บุญหล้า  ผู้แทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.         กรรมการ 
   3.11 นายระพิน   สุวรรณมุข  ผู้แทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.   กรรมการ       

   3.12  นายปิ่นภพ   ด าเนิน  ผู้แทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.       กรรมการ 
   3.13 นายบุญครอง   เสาประธาน ผู้แทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.       กรรมการ 
   3.14 ส.ต.ต.ธีระวุฒิ   บุญแนบ  ผู้แทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.     กรรมการ 
   3.15 นางยศวดี   คุณพูล  ผู้แทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.     กรรมการ    
   3.16 นายเสกสรรค์  ศรีวะสุทธิ์   ครชู านาญการพิเศษ รร.บ้านผักกะย่า  กรรมการ    
   3.17 นางสาวประยูร  เรืองศรี  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   กรรมการ    
   3.18 นางสาวิตรี  บุญล้น  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
   3.19 นางอนุชิตา   ภาระเวช  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ    
   3.20 นางยุภาพรรณ  ศรีบุระ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล      กรรมการ 
   3.21 นางสาววันเพ็ญ  อ่อนแก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
   3.22 นางสาวสุจิตรา  ทาลีราช  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ 
   3.23 นายพิษณุ     มูลสาร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       
     ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
     เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร  กรรมการ 
   3.24 นางสาวจังกร   จตุเทน  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ        
     ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครู 
     และบุคลากรทางการศึกษา   กรรมการ 
   3.25 นายบรรชา    เพชรโพธิ  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ        
     ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี      กรรมการ 

   3.26 นางสมจิตต์   รวมแก้ว  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
   3.27 นางรัชฎาภรณ์   สามารถ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
   3.28 นางสาวจริยา    กรณุา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
   3.29 นางศิรินภา   ศรีสุข  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
   3.30 นางสาวบุษกร   ศรีชนะ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ    
   3.31 นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ    
   3.32 นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
   3.33 นายสมัย  พรสินธุเศรษฐ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กรรมการ 

/3.34 นางรัชนี... 
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   3.34 นางรัชนี  ค าเนตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     กรรมการ 
   3.35 นางสาวณัฐนันท์  บุญคง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     กรรมการ 
   3.36 นางสมใจ  มิ่งไชย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการและเลขานุการ 
   3.37 นางสาวโสภิตวลัย  เบ้าทอง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
                                                                                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

     มีหน้าที่ จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 วิเคราะห์นโยบาย  กลยุทธ์  
วัตถุประสงค์ จุดเน้นในการด าเนินงาน  พร้อมทั้งพิจารณาตรวจสอบความเป็นไปได้ของงาน / โครงการ / 
กิจกรรม งบประมาณและผลสัมฤทธิ์ของงาน  รวบรวม จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2563 ฉบับสมบูรณ์ 

 
4.คณะกรรมการจัดท าเอกสารรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  ประกอบด้วย 
      4.1 นางสมใจ  มิ่งไชย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน     ประธานกรรมการ 
      4.2 นายสมัย  พรสินธุเศรษฐ์           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
      4.3 นางรัชนี  ค าเนตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     กรรมการ 
      4.4 นางสาวณัฐนันท์  บญุคง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     กรรมการ 
      4.5 นางสาวโสภิตวลัย  เบ้าทอง        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ    

      กรรมการและเลขานุการ    
  มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2563  เพ่ือจัดพิมพ์ และท าเอกสารรูปเล่มให้เรียบร้อยสมบูรณ์  เพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 พิจารณาต่อไป 

5.คณะกรรมการการเงิน  ประกอบด้วย 
   5.1 นางสาววันเพ็ญ  อ่อนแก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์      ประธานกรรมการ 
   5.2 นายสมัย  พรสินธุเศรษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
   5.3 นางสาวสุวนิตย์   สมสืบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ      กรรมการ 
   5.4 นายเฉลิมพล     ดวงมุลตรี เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน      กรรมการ 
   5.5 นายวีระพล  โสมณวัตร พนักงานพัสดุ ส4       กรรมการ 
   5.6 นางสาวโสภิตวลัย เบ้าทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
    

  มีหน้าที่  จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการเงิน  ด าเนินการเบิก – จ่าย ยืมเงิน จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  
ที่ใช้ในการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 
 
 

/ให้คณะกรรมการ... 
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  ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทุกคณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ รับผิดชอบ เพ่ือให้
การยกร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลดีสามารถน ามาใช้
ประโยชน์จริง  อนึ่งหากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2  ทราบ 

               ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่   10    ตุลาคม   พ.ศ.  2562                                          
                             
                              

                               
( นายวรรณสิทธิ์  ค าเพราะ ) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

       ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก 



 
 
 

คณะผู้จัดท า 
 
 

ที่ปรึกษา 

       นายวรรณสิทธิ์  ค าเพราะ   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
         นายคชาภัฏ  จูมผา                  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
         นายจีระศักดิ์  ภาระเวช                รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2         
         นายทองศรี   โพธิ์ทอง                  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 
          

คณะท างาน 

        นายคชาภัฎ   จูมผา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
        นางสมใจ  มิ่งไชย   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
        นายสมัย  พรสินธุเศรษฐ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
        นางสาวโสภิตวลัย  เบา้ทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
        นางรัชนี   ค าเนตร                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
        นางสาวณัฐนันท์   บุญคง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
         
 

รวบรวมและเรียบเรียง 

       นางสาวโสภิตวลัย  เบา้ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

 
ออกแบบและจัดท าต้นฉบับ 
 

นางสมใจ   มิ่งไชย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางสาวโสภิตวลัย  เบ้าทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นายชัชชล    แก่นบุบผา  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 


