
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา เขต 33 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 



ค ำน ำ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33   ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบการและทิศทางเพื่อการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการศึกษาตามภารภิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยมีการวิเคราะห์
ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจ าปีกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564  แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-2579 นโยบายส าคัญ
ของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบาย กลยุทธ์ ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  โดยก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
การสร้างโอกาสทางการศึกษา  และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
โดยมุ่งการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ   พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา   โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
 
        
                                                                         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

 
 
 

 



สารบัญ 
 

ค ำน ำ                          หน้ำ 
ส่วนที่ 1 บทน ำ        

 ภูมิหลัง          1 
 ควำมเป็นมำ          8 
 ที่ตั้งและอำณำเขต          8 
 อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ         12 
 สภำพกำรจัดกำรศึกษำ         14 
 ปริมำณงำนที่รับผิดชอบ         21 
 ข้อมูลผลกำรจัดกำรศึกษำ         23 

ส่วนที่ 2 ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ         34 
 ยุทธศำสตร์ชำติ/นโยบำยรัฐบำล/แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12         35 
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
   นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน         41      
 นโยบำยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33         74 
  - วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้ำประสงค์  ค่ำนิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร   
                - กลยุทธ์  ตัวชีว้ดั ค่ำเป้ำหมำย    77 
ส่วนที่ 3 โครงกำร/กิจกรรม       100 
 กรอบงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563       101 
    แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563           102 
 ควำมเชื่อมโครงกำรในแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
            กับกลยุทธ์ สพม.33/นโยบำย สพฐ/ยุทธศำสตร์ชำติ        105 
 รำยละเอียดโครงกำร         108 
ส่วนที่ 4 กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ       236 
 
ภำคผนวก 
      ค ำสั่งคณะกรรมกำร             
 



สารบัญตาราง 
         หน้า 

ตารางท่ี  
1 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุรินทร์  9 
2 ข้อมูลประชากรจังหวัดสุรินทร์ 10 
3 จ านวนประชากรวัยเรียน  กลุ่มอายุ 12-17 ปี จังหวัดสุรินทร์                                           11 
4 แสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกรายชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 21 
5 แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ข้อมูล  ณ  10 มิถุนายน 2562) 22 
6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับประเทศ  สังกัด  จังหวัด และสพท.(O-NET)                    

ปีการศึกษา 2560 -2561   ชั้น ม.3 และ ม.6 
23 

7 จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3  จ านวน 85 โรงเรียน                   23 
8 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามผลการประเมิน                    

จ านวน 85 โรงเรียน  
24 

9 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน สมศ.รอบ 3  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                       
จ าแนกระดับคุณภาพ/รายตัวบ่งชี้ จ านวน 85 โรงเรียน  

24 

10 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

25 

11 
 
 

12     
 
13      

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการติดตามและประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน สพม.33 ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 
 
              
 

25 
 
 
29 
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สารบัญโครงการ 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ หน้า 
1 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารภายใน สพม.33  (อินเตอร์เน็ต) 
165,000 นายวัชรา   สามาลย์ 109 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563  
   

100,000 นางตวงรัตน์  
เกียรติคณุรัตน ์
นางนาถสุดา  
จินดาศรี 

115 

3 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 

270,000 นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ ์
นางพชรพรรณ  
ด่านวิไล 

124 

4 โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล        

50,000 นายรวิชญุฒม์   
ทองแม้น 

130 

5 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 81,000 นายวัชรา   สามาลย ์ 134 
6 โครงการมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์) ปี 

2563    
68,000 นายสดใส  กาพย์กลอน 

นายวัชรา   สามาลย ์
139 

7 โครงการกระบวนการจัดการบูรณาการงานนโยบาย ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้สู่ทักษะอาชีพ 

50,000 นางณัฐกานต์ ปีแหล่ 144 

8 โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาพ่ึงพาตนเอง  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

50,000 นายชัยสิทธิ์  
คุณสวัสดิ์ 

150 

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดท าผลงานทาง
วิชาการของผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2563   

36,240 นางประดิษฐา  
ธนรุ่งเรืองทวี 
และคณะกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

156 

10 โครงการพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการด้านการ
บริหารงานบุคคล      

100,000 นายเสนอ ประพันธ์ 
และคณะ 

159 

11 เพ่ิมประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 /แผนพัฒนาคุณภาพคุณภาพการศึกษา และการบริหาร
จัดการที่ดีของ สพม.33 
 
 
 

25,000 นางนวลรัตน์  
จันทร์เพ็ชร์ 
นางจุไรภรณ์ สิริไสย 

165 



ที ่ รายการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ หน้า 
12 โครงการ   ประชุมประเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์จัดท ารายงานผล

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562/รับการติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ /ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

80,000 นางนวลรัตน์  
จันทร์เพ็ชร์ 
นางปาณิศา  
นิเลิศรัมย์ 

170 

13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

475,560 นางนวลรัตน์  
จันทร์เพ็ชร์และคณะ 

178 

14 โครงการอบรมปฏิบัติการการใช้งานระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (My office)   

20,600 นางสาวชูจิตร  
ชูทรงเดชและคณะ 

183 

15 โครงการประชุมสัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพ   

150,000 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช
นางพิชญ์สินี  เจริญรัตน ์
นางปวีณา  กระเวนกิจ 

187 

16 โครงการอบรมปฏิบัติการจัดท าฐานข้อมูล Big  Data โดยใช้
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา  

50,000 
 

 

นายวัชรา   สามาลย์
และคณะ DLICT 

191 

17 โครงการพัฒนาการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
   

50,000 นายวัชรา   สามาลย์
และคณะ DLICT 

196 

18 โครงการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

85,000 นายเสนอ  ประพันธ์ 
นางชัญญรัชญ์ ชูทอง 

200 

19 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบริหารจัดการงานใน
หน้าที่สู่ความเป็นเลิศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 33  

20,000 นางประดิษฐา  
ธนรุ่งเรืองทวี 
นางชัญญรัชญ์ ชูทอง 

207 

20 โครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการเก่ียวกับกฎหมาย การ
สืบสวน การสอบสวนและ 
การด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

20,000 นางปฤษณา   
อรรถเวทิน 
นายนคร  เจือจันทร์      

212 

21 โครงการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษา
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

20,000 นางสาวลัดดาวัลย์  
ไชยยา 

217 

22 โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
 
 

200,000 นางชมพูทิพย์   
ธรรมโสภณและคณะ 

221 



ที ่ รายการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ หน้า 
23 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563        
162,000 นางประดิษฐา  

ธนรุ่งเรืองทวี  
นางชัญญรัชญ์ ชูทอง 

226 

24 โครงการ  พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาและยกระดับคุณภาพงานวิชาการ 

30,000 นายรวิชญุฒม์   
ทองแม้น 
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ส่วนที่  1 
บทน ำ 

ภูมิหลัง 
วันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2552  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์) ได้

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 12  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่  
31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป โดยก าหนดให้มีศูนย์ประสานงานการ
จัดการมัธยมศึกษา จ านวน 41 ศูนย์    
  ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 32  ตั้งอยู่ใน บริเวณโรงเรียนวีรวัฒน์ โยธิน  ต าบล
นอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ขอใช้อาคารส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์เดิม) โดยมี  
นายเลิศชาย  สุขประเสริฐ  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร  เป็นประธานศูนย์ประสานงานการจัดการ
มัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 32  จังหวัดสุรินทร์ 
  ภารกิจของศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา  ท าหน้าที่ประสานการด าเนินงานการจัดการ
มัธยมศึกษา  จัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเขตพ้ืนที่การศึกษา (มัธยมศึกษา)  รวมทั้งการเชื่อมประสาน
ความร่วมมือการจัดการศึกษากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ ยวข้อง  
ให้เกิดความเป็นเอกภาพด้านนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
 ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ โดยใช้ชื่อว่า 
“คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา” การได้มาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการให้
เป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด  ประกอบด้วย 
 1. นายเลิศชาย  สุขประเสริฐ   ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร                 ประธานกรรมการ 
 2. นางภัทิรา     เสงี่ยมศักดิ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนสิรินธร                            กรรมการ 
  3. นายแสน   แหวนวงศ์       ผู้อ านวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย                            กรรมการ 
 4. นายถนอม  บุญปก       ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนบุรี                             กรรมการ 
 5. นายพัลลภ  พัวพันธุ์       ผู้อ านวยการโรงเรียนสนมวิทยาคาร                           กรรมการ 
 6. นายไพชยนต์ จันทเขต       ผู้อ านวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร                         กรรมการ 
 7. นายหัสชัย  สุพรรณภพ      ผู้อ านวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา                           กรรมการ 
 8. นายชูเดช   อ าพันทอง       ผู้อ านวยการโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 
 9. นายสฤษดิ์  วิวาสุขุ       ผู้อ านวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 10.นายองอาจ  ดีประดวง      ศึกษานิเทศก์  สพท.สุรินทร์ เขต 1      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
จ านวน 42 เขต ลงในราชกิจจานุเบกษา  เพื่อการบริหารและจัดการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา 
โดยจังหวัดสุรินทร์ เป็น ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  และแต่งตั้งให้ นายเลิศชาย  
สุขประเสริฐ   ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 33  และมีค าสั่งแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33  ถึงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2553   
  การได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  งบประมาณรวมทั้งสิ้น  522,000   
บาท แบ่งเป็น 
  1.  งบพ้ืนฐาน (งานประจ า)  งบด าเนินงาน  งบประมาณ 300,000  บาท(สามแสนบาทถ้วน)เพ่ือใช้
จ่ายส าหรับการบริหารจัดการในศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา  เป็นค่าสาธารณูปโภค  ค่าวัสดุ
ส านักงาน  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต่อการบริหารศูนย์ประสานงาน
การจัดการมัธยมศึกษา  ในลักษณะงบด าเนินงาน    
  2.  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบด าเนินงาน งบประมาณ  222,000 บาท(สองแสนสองหมื่นสองพัน
บาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าพัฒนาคลังสื่อ คลังข้อสอบ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้ฐาน
กิจกรรม และเร่งรัดการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส าหรับโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับจังหวัด       
 3. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (ห้องประชุมชั้น 3)  งบประมาณ  
1,000,000  บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
 4.  งบบริจาค สร้างห้องเก็บพัสดุ/ห้องเก็บผลงาน งบประมาณ 300,000 บาท(สามแสนบาทถ้วน) 

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค าสั่งแต่งตั้งให้  
นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ถึง
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554   
  ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2554 

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค าสั่งแต่งตั้งให้ นาย
ไพศาล วุทฒิลานนท์ เป็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33     
 การได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดังนี้ 
           1.  
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณ  3,000,000 บาท(สามล้านบาทถ้วน) เพ่ือใช้บริหารจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีการพัฒนาในทุกด้าน  
           2. งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบแลกเป้า) งบประมาณ 3,000,000  บาท(สามล้านบาท
ถ้วน)  เพ่ือด าเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. 
  3. ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตด้านหน้าอาคารและด้านข้างทิศตะวันออกของอาคารส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาฯ ทั้งหมด  งบประมาณ  600,000   บาท (หกแสนบาทถ้วน) 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2555 
 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555  นายไพศาล วุทฒิลานนท์  เป็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33   
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 การได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้ 
           1. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณ  4,000,000   บาท(สี่ล้านบาทถ้วน) เพ่ือใช้บริหารจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีการพัฒนาในทุกด้าน  
           2. งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์  งบประมาณ 3,000,000  บาท (สามล้านบาทถ้วน)  เพ่ือ
ด าเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. 
 3. สร้างเสาธง ขนาดความสูง 14 เมตร  งบประมาณ  50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
  4. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าชั้นล่าง พร้อมถังบ่อเกรอะ  งบประมาณ 300,000  บาท (สามแสนบาท
ถ้วน) 
  5. ปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างโรงจอดรถ (ด้านหน้าอาคาร) สูง 3.00 เมตร กว้าง 6 เมตร  ยาว 60 เมตร  
งบประมาณ  300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2556 
 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556  นายไพศาล วุทฒิลานนท์  เป็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33   
 การได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้  
           1. งบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา งบประมาณ  5,000,000  บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
เพ่ือใช้บริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
           2. งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ งบประมาณ 3,000,000  บาท (สามล้านบาทถ้วน)  เพ่ือ
ด าเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. 
  3.ปรับปรุงต่อเติมอาคาร สพม. 33 (โดม) ขนาด 15 x 20 ตร.ม. จ านวน 900,000 บาท  
(เก้าแสนบาทถ้วน) 
 4. สร้างฐานประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา งบประมาณ  65,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
  5. สร้างฐานที่ตั้งศาลพระภูมิ พร้อมศาลพระภูมิ  งบประมาณ  85,000.00 บาท (แปดหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2557 

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557  นายไพศาล วุทฒิลานนท์  เป็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33   
 การได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้  
           1. งบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา งบประมาณ  5,000,000.00  บาท (ห้าล้านบาท
ถ้วน) เพื่อใช้บริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
           2. งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์  งบประมาณ 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)  เพ่ือ
ด าเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ. 
  3. ปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างโรงจอดรถ (ด้านตะวันตกเฉียงเหนือ) สูง 2.50 เมตร กว้าง 6 เมตร ยาว 54 เมตร  
งบประมาณ 279,500 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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  4. ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า ค.ส.ล. ฝาเปิด ด้านทิศตะวันตกของอาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  งบประมาณ  314,600  บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) 
  5. ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า ค.ส.ล. ฝาเหล็ก ด้านทิศตะวันตกของอาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 งบประมาณ  80,000  บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) (เงินเหลือจ่าย) 
 6.ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานทางเข้าโรงจอดรถด้านทิศตะวันตกของอาคาร ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (ติดรั้วด้านทิศเหนือ) งบประมาณ 320,000 บาท(สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
 7. ปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนหินขัดอาคาร 1 ทุกชั้น  จ านวน  174,000.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน) 
  8. ปรับปรุงบริเวณโดยขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าประตูด้านทิศใต้ (ทางเข้าถนนคชสาร) 
งบประมาณ  100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
  9. ก่อสร้างอาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ หลังที่ 2 (แบบอาคารฝึกงาน 204/27)  งบประมาณ  
4,780,000 บาท 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2558 

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558  นายไพศาล วุทฒิลานนท์  เป็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33  ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค าสั่งแต่งตั้งให้ 
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์  เป็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ถึงวันที่  
17 มีนาคม พ.ศ. 2559   

การได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
  1. งบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  5,000,000   บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพ่ือ
ใช้บริหารจัดการ ศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
           2. งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ จ านวน 3,000,000 บาท(สามล้านบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการ
ตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ. 
   3. ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตูและป้ายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (ด้านทิศ
เหนือ)  งบประมาณ  100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 4. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าทุกชั้นทุกห้องในอาคาร 1 พร้อมวางท่อระบายน้ าถึงถนนคชสาร และ 
ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตโรงจอดรถด้านทิศเหนือ (ติดประตูทางเข้า -ออกไปทางตะวันออก ได้ครึ่งหนึ่ง
ของโรงจอดรถ)  จ านวนเงิน 1,000,000  บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
 5. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเกียรติยศในอาคารสพม.33  และปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตโรงจอดรถ
ด้านทิศเหนือ (ครึ่งหนึ่งทางซีกตะวันออก ติดรั้วโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน)  งบประมาณ 300,000 บาท (งบกระตุ้น
เศรษฐกิจ) 
  วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค าสั่งแต่งตั้งให้ นาย
พิทยา  ไชยมงคล  เป็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559   
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      ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559 
การได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
1. งบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  งบประมาณ  5,179,220  บาท 

          2. งบเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์  งบประมาณ  3,000,000  บาท 
          3. ปรับปรุงบริบทสวนสวย สพม.33 งบบริจาคจากโรงเรียนในสังกัด งบประมาณ  400,000  บาท 
          4. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม ชั้น 1 หลังที่ 2 งบเงินเหลือจ่าย งบประมาณ  410,000  บาท 
          5. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม ชั้น1 หลังที่ 2  งบประมาณ  841,800  บาท 
          6. ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า-ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จ านวน  664,190   บาท  
 ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 

วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค าสั่งแต่งตั้งให้  
นายส าเริง  บุญโต  เป็น รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33    

การได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
           1. งบประมาณที่ได้รับในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบประมาณรวมทั้งสิ้น     
10,784,631 บาท  
  2. รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหลังที ่1 และ อาคารหลังที่ 2 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33  งบประมาณ  1,000,000 บาท   
 3. ค่าครุภัณฑ์รายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
งบประมาณ 1,214,000  บาท  จ านวน 1 คัน 
  4. ก่อสร้างห้องน้ า-ห้องส้วม แบบนักเรียนหญิง 6 ที่นั่ง/49 จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 491,600  
บาท 
 5. ก่อสร้างส้วมแบบนักเรียนชาย  6 ที่/49 จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 500,000 บาท (เงินเหลือจ่าย)  
  6. จัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ ประจ าห้องประชุมหัสดิน งบประมาณ 165,000 บาท
(งบเหลือจ่าย)  

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 
วันที่  22  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค าสั่งแต่งตั้งให้  

นายส า เ ริ ง   บุ ญ โ ต   เ ป็ น ผู้ อ า น ว ย กา รส า นั ก ง าน เ ข ต พ้ืนที่ ก า ร ศึ กษ ามั ธ ยมศึ กษ า  เ ขต  33 
           การได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
           1. งบประมาณที่ได้รับในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบประมาณรวมทั้งสิ้น     
7,000,000 บาท  
 2. ครุภัณฑท์ี่มีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท จ านวน 23 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 492,400 บาท 
              2.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ งบประมาณ 32,000 บาท                         
                   - เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 14,000 บาท 
                   - เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 18,000 บาท 
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              2.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 14 เครื่อง   
งบประมาณ 224,000 บาท 
              2.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จ านวน  4 รายการ  จ านวนเงิน 236,400  บาท 
                            - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 
จ านวน 2 เครื่อง งบประมาณ 116,000 บาท 
                            - จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว 1 จอ งบประมาณ 
10,400 บาท 
                            - จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 150 นิ้ว 1 จอ งบประมาณ 
20,000 บาท 
         - โทรทัศน์สี แอลอีดี(LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920X1080 ขนาด 55 นิ้ว 
3 เครื่อง งบประมาณ 90,000 บาท 
  ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 
 การได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

1. งบประมาณที่ได้รับในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ  5,000,000บาท 
2. งบประมาณในแผนพัฒนาคุณภาพคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 งบประมาณ  

 1,000,000 บาท 
          3. ก่อสร้างถังน้ า ค.ส.ล. 18/12   งบประมาณ 542,300 บาท 
          4. ก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) จ านวน  60 เมตร  งบประมาณ 123,000 บาท 
          5. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงาน งบประมาณ  500,000 บาท 
  6. จัดซื้อครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 19 รายการ งบประมาณ  477,700 บาท  
ดังนี้ 
              (1) ครุภัณฑ์ส านักงาน   จ านวน 3 รายการ  จ านวนเงิน  158,600 บาท 
                   - เครื่องขัดพ้ืน จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 20,000 บาท 
                   - เครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอลความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 130,000 บาท 
                   - ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม จ านวน 2 ตู้ งบประมาณ 8,600 บาท 
              (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน 3 รายการ  จ านวนเงิน  84,200  บาท 
                   - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 21,000 บาท 
                   - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า ชนิด Network  แบบที่ 3 (40หน้า/นาที) จ านวน 
1 เครื่อง งบประมาณ 40,000 บาท 
                   - เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จ านวน 4 เครื่อง งบประมาณ 23,200 บาท 
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               (3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จ านวน  3 รายการ  จ านวนเงิน 234,900  บาท 
                    - Active board พร้อมโปรเจคเตอร์ แบบ shotThrow จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 120,000 
บาท 
                    - โทรทัศน์สี แอลอีดี(LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920X1080 ขนาด 55 นิ้ว 1 
เครื่อง งบประมาณ 23,200 บาท 
                     - โทรทัศน์สีแอลอีดี(LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920X1080 ขนาด 40 นิ้ว 7 
เครื่อง งบประมาณ 91,700 บาท 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 
  - ก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม)  จ านวนเงิน 493,500  บาท 
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ควำมเป็นมำ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สพม.33)  จัดตั้งขึ้น โดยอาศัยอ านาจตามความใน

มาตรา 5  และมาตรา 37 วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ ไขเพ่ิมเติม       
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  และมาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
โดยค าแนะน าของสภาการศึกษาเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553  ได้ก าหนดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เพ่ือบริหารและจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา   โดยให้สถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เฉพาะระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ใน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาไปสังกดัเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  มีผลตั้งแต่วันที่  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2553 
ที่ตั้งและอำณำเขต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ตั้งอยู่เลขที่197 หมู่  20 ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000 โทรศัพท์ 0 4471 3465  0 4451 3625 โทรสาร 0 4471 3460    
โดยที่จังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเส้นแวงที่ 103 และ 105 องศา
ตะวันออก   เส้นรุ้งที่  15 และ  16 องศาเหนือ  ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 450 กิโลเมตร  จังหวัดสุรินทร์ 
แบ่งเขตการปกครองเป็น  17  อ าเภอ   158  ต าบล  2,122  หมู่บ้าน  1 เทศบาลเมือง  27 เทศบาลต าบล 
144 องค์การบริหารส่วนต าบล มีพ้ืนที่รวม 8,701 ตารางกิโลเมตร ประชากรรวม  1,397,768 คน  

 อำณำเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและมหาสารคาม  

  ทิศใต้  ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ 
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ตำรำง 1   ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุรินทร์ 
  

ที ่ อ าเภอ 
หน่วยการปกครอง (แห่ง) จ านวน

เนื้อท่ี 
(ตร.กม.) 

ระยะทาง 
จาก

จังหวัด 

จ านวน
ครัวเรือน

(หลัง) 
ต า 
บล 

หมู่ 
บ้าน 

อบจ. ทม. ทต. อบต. 

1 อ าเภอเมืองสุรินทร์ 20 290 1 1 1 20 1066 - 91,803 
2 อ าเภอปราสาท 18 241 - - 3 17 908 28 45,153 
3 อ าเภอสังขะ 12 186 - - 1 12 1,009 47 36,102 
4 อ าเภอศีขรภูมิ 15 228 - - 2 14 562 34 34,725 
5 อ าเภอรัตนบุรี 12 162 - - 1 12 384 70 24,865 
6 อ าเภอท่าตูม 10 165 - - 2 9 714 52 24,862 
7 อ าเภอส าโรงทาบ 10 100 - - 2 9 421 54 12,857 
8 อ าเภอชุมพลบุรี 9 122 - - 5 5 526 91 19,496 
9 อ าเภอจอมพระ 9 105 - - 3 7 429 26 15,591 
10 อ าเภอสนม 7 78 - - 2 6 203 51 11,967 
11 อ าเภอบัวเชด 6 68 - - 1 6 479 70 11,879 
12 อ าเภอล าดวน 5 51 - - 1 5 343 26 8,753 
13 อ าเภอกาบเชิง 6 86 - - 2 4 576 58 18,212 
14 อ าเภอศรีณรงค์ 5 62 - - - 5 410 64 11,330 
15 อ าเภอพนมดงรัก 4 55 - - - 4 318 78 12,077 
16 อ าเภอเขวาสินรินทร์ 5 55 - - 1 4 191 18 9,790 
17 อ าเภอโนน

นารายณ์ 
5 68 - - - 5 161 72 8,416 

รวม 158 2,12
2 

1 1 27 144 8,701  397,878 

 
ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสุรินทร์  ณ ธันวาคม 2562 
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ตำรำง 2    ข้อมูลประชำกรจังหวัดสุรินทร์ 

อ าเภอ/เทศบาล 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
อ าเภอเมืองสุรินทร์ 110,895 111,461 222,356 
อ าเภอปราสาท 73,609 75,122 148,731 
อ าเภอสังขะ 64,210 63,263 127,473 
อ าเภอศีขรภูมิ 65,172 65,997 131,169 
อ าเภอรัตนบุรี 44,029 44,214 88,243 
อ าเภอท่าตูม 46,511 46,108 92,619 
อ าเภอส าโรงทาบ 25,424 25,279 50,703 
อ าเภอชุมพลบุรี 34,906 34,421 69,327 
อ าเภอจอมพระ 28,118 27,879 55,997 
อ าเภอสนม 19,787 19,473 39,260 
อ าเภอบัวเชด 17,741 17,047 34,788 
อ าเภอล าดวน 13,501 13,467 26,968 
อ าเภอกาบเชิง 30,911 30,476 61,387 
อ าเภอศรีณรงค์ 23,636 23,258 46,894 
อ าเภอพนมดงรัก 19,252 18,766 38,018 
อ าเภอเขวาสินรินทร์ 17,331 17,639 34,970 
อ าเภอโนนนารายณ์ 17,658 17,714 35,372 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบัวเชด 3,234 3,288 6,522 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลส าโรงทาบ 1,217 1,206 2,423 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลล าดวนสุรพินท์ 2,124 2,296 4,420 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลสังขะ 1,807 2,087 3,894 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลศีขรภ ูมิ 2,304 2,491 4,795 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลสนม 2,494 2,602 5,096 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลรัตนบุรี 2,706 2,938 5,644 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลนิคมปราสาท 1,340 1,357 2,697 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลกังแอน 2,904 3,200 6,104 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลจอมพระ 2,003 2,203 4,206 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลท่าตูม 2,080 2,157 4,237 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลชุมพลบุรี 1,145 1,244 2,389 
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อ าเภอ/เทศบาล 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลเมืองที 989 952 1,941 
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร์ 18,009 21,116 39,125 

รวมจังหวัดสุรินทร์ 697,047 700,721 1,397,768 
ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสุรินทร์  ณ ธันวาคม 2562 
 
ตำรำง 3   จ ำนวนประชำกรวัยเรียน  กลุ่มอำยุ 12-17 ปี จังหวัดสุรินทร์ 

ช่วงอายุ/ปี ชาย หญิง รวม 
12 8,918 8,613 17,531 
13 9,071 8,504 17,575 
14 9,393 8,702 18,095 
15 9,285 8,938 18,223 
16 9,132 8,339 17,471 
17 9,148 8,485 17,633 
รวม 54,947 51,581 106,528 

 
ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสุรินทร์  ณ ธันวาคม 2562 
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อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ    
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 

ได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามกฎหมายหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  1. จัดท านโยบาย  แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น   
  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ  เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งก ากับ  ตรวจสอบ  
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
  3. ประสานส่งเสริม สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน
การจัดและการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
  9. ด าเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 
ด้านการศึกษา 
  11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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โครงสร้ำงส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  ประกอบด้วย 9 กลุ่ม  1  หน่วย   ดังนี้ 
 1. กลุ่มอ านวยการ 
 2.  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3. กลุ่มนโยบายและแผน 
 4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 7. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    9. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  10. กลุ่มกฎหมายและคด ี
 

แผนภูมิโครงสร้ำงส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33

 
 
 
  
 
 
        

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 33 

 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 
 

กลุ่ม 
อ านวยการ 

 
กลุ่ม 

บริหาร 
งานบุคคล 

 
กลุ่ม 

นโยบาย
และแผน 

กลุ่ม
ส่งเสริม 

การ
จัดการ
ศึกษา 

 

  
กลุ่ม

บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

  
   

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

คณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา 

สถานศึกษา 

85 โรงเรียน 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กศจ.สุรินทร์   ศธจ.สุรินทร์ 

  

กลุ่ม 
พัฒนา 
ครูและ
บุคลากร

ทางการศึกษา 

  
   

 

  กลุ่มกฎหมายและคด ี
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สภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  รับผิดชอบในการจัดบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม

ภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุน ก ากับ ติดตามการจัดการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาให้เด็กไทยได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง  มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา  เพ่ือให้การ
ปฏิรูประบบบริหารและจัดการศึกษาบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 โดยมี
โรงเรียนจ าแนกตามเครือข่ายการบริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขต จ านวน 85 โรง“เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด”  ดังนี้  

1. สหวิทยำเขตสุรวิทยำคำร  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 9 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนสุรวิทยาคาร   2. โรงเรียนวีรวัฒนโ์ยธิน 
  3. โรงเรียนมหิธรวิทยา   4. โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 
  5. โรงเรียนศรีไผทสมันต์   6. โรงเรียนนาบัววิทยา 

7. โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา  8. โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 
  9. โรงเรียนสวายวิทยาคาร 

2. สหวิทยำเขตสิรินธร  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 10 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนสิรินธร    2. โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 
  3. โรงเรียนท่าสว่างวิทยา   4. โรงเรียนนาดีวิทยา 
  5. โรงเรียนพญารามวิทยา   6. โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 
  7. โรงเรียนสุรินทร์ภักดี   8. โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
  9. โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์  10. โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 
 3. สหวิทยำเขตจอมสุรินทร์  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 9 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  2. โรงเรียนสุรพินทร์พิทยา 
  3. โรงเรียนสินรินทร์วิทยา   4. โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 
  5. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม  6. โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 
  7. โรงเรียนแร่วิทยา   8. โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 
  9. โรงเรียนพนาสนวิทยา  

4. สหวิทยำเขตศรีส ำโรง  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 12 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย   2. โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม 
  3. โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  4. โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 
  5. โรงเรียนแตลศิริวิทยา   6. โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 
  7. โรงเรียนศรีสุขวิทยา   8. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 

9. โรงเรียนยางวิทยาคาร   10. โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 
  11. โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา  12. โรงเรียนวังข่าพัฒนา 
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5. สหวิทยำเขตท่ำตูม-ชุมพลบุรี  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 11  โรงเรียน 
  1. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  2. โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 

3. โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม  4. โรงเรียนเมืองบัววิทยา 
  5. โรงเรียนช้างบุญวิทยา   6. โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 

7. โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร  8. โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 
  9. โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม  10. โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 
  11. โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 

6. สหวิทยำเขตศรีนครเตำ  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 12  โรงเรียน 
  1. โรงเรียนรัตนบุรี   2. โรงเรียนสนมวิทยาคาร 
  3. โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา  4. โรงเรียนธาตุศรีนคร 
  5. โรงเรียนดอนแรดวิทยา   6. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 
  7. โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา  8. โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 
  9. โรงเรียนหนองอียอวิทยา  10. โรงเรียนโนนเทพ 
  11. โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์  12. โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา   

7. สหวิทยำเขตปรำสำทเชิงพนม  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 12  โรงเรียน 
  1. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร  2. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
  3. โรงเรียนกาบเชิงวิทยา   4. โรงเรียนตานีวิทยา 
  5. โรงเรียนโคกยางวิทยา   6. โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 
  7. โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  8. โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
  9. โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  10. โรงเรียนตาเบาวิทยา 
  11. โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา  12. โรงเรียนแนงมุดวิทยา 

8. สหวิทยำเขตศรีนครอัจจะ  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 10  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนสังขะ    2. โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
 3. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  4. โรงเรียนกระเทียมวิทยา 
 5. โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 6. โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 
 7. โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04  8. โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 
 9. โรงเรียนพระแก้ววิทยา   10. โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน 
 
โรงเรียนที่มีอัตรำกำรแข่งขันสูง 

  1. โรงเรียนสุรวิทยาคาร   2. โรงเรียนสิรินธร 
  3. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  4. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
  5. โรงเรียนสังขะ    6. โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
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โรงเรียนที่จดักำรเรียนกำรสอนห้องเรียนพิเศษ 
1.โรงเรียนสุรวิทยาคาร   (SMET,IEP,วิทยาศาสตร์(สสวท.)   
2. โรงเรียนสิรินธร  (MEP,AP, SME, วิทยาศาสตร์(สสวท./สอวน.), ILP, EP) 
3. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร (HUB ,SMET,SME)   
4. โรงเรียนรัตนบุรี    (SME ,วิทยาศาสตร์(สสวท.)  
5. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  (STEM)  
6. โรงเรียนสังขะ  (SME วิทยาศาสตร์) 
7. โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย (SME)   
8. โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก  (EP) 
9. โรงเรียนวีรวัฒนโ์ยธิน (SME)   
10. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ (SME) 
11. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา (SME)   
12. โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม (SME)  
13. โรงเรียนบัวเชดวิทยา (วิทยาศาสตร์ สสวท./สอวน.)   
14. โรงเรียนสนมวิทยาคาร  (SMET) 
15. โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์  (SME) 
  

 โรงเรียนพัฒนำห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ   
  1. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม  รุ่นที่ 3  
  2. โรงเรียนสนมวิทยาคาร รุ่นที่ 6  ประเภทที่ 2 (สนับสนุนเฉพาะด้านองค์ความรู้ห้องสมุด 
                        มีชีวิต) 
 โรงเรียนเครือข่ำยพัฒนำห้องสมุดมีชีวิต 
  1. โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
  2. โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 
  3. โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
  4. โรงเรียนกระเทียมวิทยา 
  5. โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 

โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

  รุ่นที่ 1   
  1.  โรงเรียนสุรวิทยาคาร   2. โรงเรียนสิรินธร 
  3.  โรงเรียนรัตนบุร ี   4. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
  รุ่นที่ 2  
 1. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  2. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 
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           รุ่นที่ 3  
1. โรงเรียนกระเทียมวิทยา   2. โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม   
3. โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์    4. โรงเรียนตานีวิทยา   
5. แตลศิริวิทยา      6. นาดีวิทยา   

           7. นารายณ์ค าผงวิทยา    8.แนงมุดวิทยา   
9. พนมดงรักวิทยา     10.พนาสนวิทยา   
11. เมืองบัววิทยา     12.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก    

           13. สนมวิทยาคาร     14. สวายวิทยาคาร   
15. ส าโรงทาบวิทยาคม     16. สินรินทร์วิทยา   
17. หนองแวงวิทยาคม    18. ห้วยจริงวิทยา 
19. จอมพระประชาสรรค์   20. บัวเชดวิทยา  
21. วีรวัฒน์โยธิน    22. ศีขรภูมิพิสัย   
23. สังขะ     24. สุรพินท์พิทยา   
25. กาบเชิงวิทยา       

โรงเรียนโครงกำรพัฒนำประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำในภูมิภำค (Education Hub) 
  รุ่นที่ 1 
  โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
  

โรงเรียนต้นแบบกำรเรียนรวม 

  1. โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม   2. โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 
  3. โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา  4. โรงเรียนแนงมุดวิทยา 

โรงเรียนแกนน ำจัดกำรเรียนรวม/เรียนร่วม จ ำนวน  16 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนท่าสว่างวิทยา    2. โรงเรียนพญารามวิทยา 
  3. โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 4. โรงเรียนสวายวิทยาคาร 
  5. โรงเรียนโชคเพชรพิทยา  6. โรงเรียนนาดีวิทยา 
  7. โรงเรียนศรีรามประชาสรรค ์  8. โรงเรียนพนาสนวิทยา    

9. โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์  10. โรงเรียนเมืองลีงวิทยา    
11. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา  12. โรงเรียนแตลศิริวิทยา    
13. โรงเรียนรัตนบุรี   14. โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 

  15. โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา  16. โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 
 
 
 



 

 

18 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงเรียนต้นแบบต้นแบบกำรพัฒนำสู่ประชำคมอำเซียน  
1. โรงเรียน Sister School       โรงเรียนสิรินธร  
2. โรงเรียน Buffer School    โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
3. โรงเรียนคู่พัฒนาไทย – อินโดนีเซีย    โรงเรียนสิรินธร 

โรงเรียนที่จัดกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
 1. โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม 
 2. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
 3. โรงเรียนสนมวิทยาคาร 
 4. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม  

โรงเรียนในโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ(โรงเรียนสุจริต) 
     รุ่นที่ 1  
          โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน      
     เครือข่ำยโรงเรียนสุจริต(รุ่นที่ 1) 
  1.โรงเรียนสวายวิทยาคาร   2. โรงเรียนพนาสนวิทยา 
 3. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม  4. โรงเรียนธาตุศรีนคร 
 5. โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  6. โรงเรียนวีรวัฒนโ์ยธิน 
 7. โรงเรียนเมืองบัววิทยา   8. โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 
 9. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  10. โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
      เครือข่ำยโรงเรียนสุจริต (รุ่นที่ 2) จ ำนวน 74 โรงเรียน   

โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำกำรบริหำรรูปแบบนิติบุคคล 
 รุ่นที่ 2 
           โรงเรียนสิรินธร 
โรงเรียนในโครงกำรเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนปลำย(ทวิศึกษำ) 
 1.โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 2. โรงเรียนพนาสนวิทยา 
 3. โรงเรียนท่าสว่างวิทยา   4. โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 
 5. โรงเรียนสินรินทร์วิทยา   6. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
 7. โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม  8. โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 
 9. โรงเรียนศรีสุขวิทยา   10. โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 
 11. โรงเรียนลานทรายพิทยาคม  12. โรงเรียนรัตนบุรี 
 13. โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา  14. โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 
 15. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์  16. โรงเรียนโคกยางวิทยา 
 17. โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  18. โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 
 19. โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา  20. โรงเรียนแนงมุดวิทยา 
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 21. โรงเรียนบัวเชดวิทยา   22. โรงเรียนสังขะ 
 23. โรงเรียนกระเทียมวิทยา  24. โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 
 25. โรงเรียนพระแก้ววิทยา  
 
โรงเรียนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
 1.โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม 
 2.โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
 3.โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
โรงเรียนสถำนศึกษำพอเพียงแกนน ำ  จ ำนวน 16 โรงเรียน 

1. โรงเรียนสวายวิทยาคาร    2. โรงเรียนนาบัววิทยา 
3. โรงเรียนโชคเพชรพิทยา  4. โรงเรียนท่าสว่างวิทยา  
5. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  6. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 
7. โรงเรียนแตลศิริวิทยา   8. โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 
9. โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์  10. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 
11. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์  12. โรงเรียนรัตนบุรี 
13. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร  14. โรงเรียนโคกยางวิทยา 
15. โรงเรียนกระเทียมวิทยา  16. โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 

 
โรงเรียนประชำรัฐ  จ ำนวน  10  โรงเรียน 

1. โรงเรียนศรีสุขวิทยา    2. โรงเรียนเมืองบัววิทยา  
3. โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม   4. โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  
5. โรงเรียนดอนแรดวิทยา   6. โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา  
7. โรงเรียนโคกยางวิทยา    8. โรงเรียนไทรแก้ววิทยา  
9. โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร   10. โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04   

 
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

  ปีงบประมาณ  2558  โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 
   ปีงบประมาณ  2561   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
  

โรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน  
  1. โรงเรียนลานทรายพิทยาคม  ปี 2557 
  2 .โรงเรียนสิรินธร  ปี 2561 
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โรงเรียนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี  

  1.โรงเรียนสุรินทร์ภักดี   2. โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 
  3.โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  4. โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
  5.โรงเรียนศรีไผทสมันต์   6. โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 
  7. โรงเรียนห้วยจริงวิทยา   8. โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 
  9.โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  10. โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 
  11.โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม  12. โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 
  13. โรงเรียนรัตนบุรี   14.โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 
  15.โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์  16.โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
  17.โรงเรียนพระแก้ววิทยา   18.โรงเรียนสังขะ 
  19. โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04  20. โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 
  21.โรงเรียนเมืองลีงวิทยา   22. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 
  23.โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน  24. โรงเรียนมัธยมจารพัติวิทยา 

 
โรงเรียนขับเคลื่อนประเทศไทยไร้ขยะ(Set Zero Waste School) 

1. โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
2. โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 
3. โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 
 

โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
1. โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 2. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
3. โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย   4. โรงเรียนสังขะ 
5. โรงเรียนรัตนบุรี   6. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 
7. โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม  8. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
9. โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์  10. โรงเรียนสนมวิทยาคาร 
11. โรงเรียนบัวเชดวิทยา   12. โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 
13. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  14. โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 
15. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  16. โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 
17. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   18. โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
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ปริมำณงำนที่รับผิดชอบ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33    มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับมัธยมศึกษาท้องที่จังหวัดสุรินทร์ ครอบคลุม 17 อ าเภอ มีสถานศึกษา จ านวน  85 โรง นักเรียนจ านวน  
51,363  คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562)  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  3,806 คน 
รายละเอียด  ดังนี้ 
ตำรำง 4 แสดงจ ำนวนนักเรยีน จ ำแนกรำยช้ัน เพศ  และห้องเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 
(ข้อมูล  ณ  10 มิถุนำยน  2562)  

 

 

ระดับชั้น 

จ ำนวนนักเรียน/ห้องเรียน 

ชำย หญิง รวม ห้องเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 4,957 5,048 10,005 317 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 4,763 5,147 9,910 317 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 4,395 5,041 9,436 312 

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 14,115 15,236 29,351 946 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 27,80 45,98 7,378 271 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 2,706 4,566 7,272 274 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,483 4,428 6,911 275 

รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 7,969 13,592 21,561 820 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 128 54 182 7 

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 95 46 141 5 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 70 58 128 6 

รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ  293 158 451 18 

รวมทั้งสิ้น 22,377 28,986 51,363 1,784 
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ตำรำง 5   แสดงจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
             5.1 ข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  
(10 มิถุนำยน 2562) 
 

สายงาน จ านวน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 1 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 1 
ศึกษานิเทศก ์ 11 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 22 
พนักงานราชการ 6 
ลูกจ้างชั่วคราว 10 
รวมทั้งสิ้น 51 
 
            5.2 จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 33 (10 มิถุนำยน 2562) 
 

ต าแหน่ง จ านวน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 85 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 35 
ข้าราชการคร ู 2,838 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) 2 
พนักงานราชการ 243 
ลูกจ้างประจ า 89 
ลูกจ้างชั่วคราว 469 
รวมทั้งสิ้น 3,761 
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ข้อมูลผลกำรจัดกำรศึกษำ  

      1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน   

ตำรำง 6  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ระดับประเทศ  สังกัด จังหวัด และสพท. (O-NET)   
ปีกำรศึกษำ 2560 – 2561 ชั้น ม.3 และ ม.6 
 

ชั้น/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ระดับ สูงกว่า/ 

ต่ ากว่า 
ประเทศ 

สพม.33 ผลต่าง  
สพม.33 

ปี กศ.60-61 
จังหวัด 

ปี กศ.61 
สังกัด 

ปี กศ.61 
ประเทศ 
ปี กศ.61 

ปี กศ.
60 

ปี กศ. 
61 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3        
ภาษาไทย 53.98 55.04 54.42 +1.01 49.20 55.43 +6.23 
ภาษาต่างประเทศ 27.53 29.10 29.45 -1.18 29.53 28.27 -1.26 
คณิตศาสตร์ 28.77 30.28 30.04 -0.02 25.93 30.02 +4.09 
วิทยาศาสตร์ 36.13 36.43 36.10 +0.71 32.29 36.81 +4.52 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6        
ภาษาไทย 47.01 48.16 47.31 +0.05 48.86 47.36 -1.50 
สังคมศึกษา 34.81 35.48 35.16 -0.23 34.36 34.93 +0.57 
ภาษาต่างประเทศ 27.46 31.15 31.41 -3.78 24.53 27.63 +3.10 
คณิตศาสตร์ 27.03 31.04 30.72 -3.40 21.56 27.32 +5.76 
วิทยาศาสตร์ 29.60 30.75 30.51 -0.77 28.04 29.74 +1.70 
 
 2. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ. รอบสำม  

ตำรำง 7 จ ำนวนโรงเรียนที่ได้รบักำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม (ปี2554-2558) จ ำนวน 85 โรงเรียน  

ได้รับการประเมิน/
โรงเรียน 

ผลการประเมิน/โรงเรียน 

รับรองมาตรฐาน ร้อยละ 
ไม่รับรอง 
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

85 56 65.88 29 34.12 
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ตำรำง 8  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จ ำแนกตำมผลกำรประเมิน 
            จ ำนวน  85   โรงเรียน  

สถาน 
ศึกษา 

ผลการประเมิน 
ดีมาก ดี พอใช้ 

รับ 
รอง 

ร้อย 
ละ 

ไม่รับ 
รอง 

ร้อย 
ละ 

รับ 
รอง 

ร้อย 
ละ 

ไม่
รับ 
รอง 

ร้อย 
ละ 

รับ 
รอง 

ร้อย 
ละ 

ไม่รับ 
รอง 

ร้อย 
ละ 

85  1 1.18 - - 55 64.70 17 20.00 - - 12 14.12 
              
 
ตำรำงท่ี 9  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพตำมำตรฐำน สมศ. รอบ 3  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
จ ำแนกระดับคุณภำพ/รำยตวับ่งชี้ จ ำนวน 85  โรงเรียน  
 

คุณภาพ 
จ านวนโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานรายตัวบ่งชี้ 

ตบช.
1 

ตบช. 
2 

ตบช. 
  3 

ตบช. 
  4 

ตบช. 
5 

ตบช. 
6 

ตบช. 
7 

ตบช. 
8 

ตบช. 
9 

ตบช. 
10 

ตบช. 
11 

ตบช. 
12 

ดีมาก 69 74 38 25 - 19 64 72 66 73 75 36 
ดี 16 10 47 54 2 50 17 11 18 11 9 45 

พอใช้ - 1 - 6 53 14 2 2 1 1 1 4 
ปรับปรุง - - - - 30 - 1 - - - - - 

      2 1      
รวม 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
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ตำรำง 10  ผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562  ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  
 

อันดับ 
ที่ได้ 

องค์ประกอบที่ 1 
Function base 

ประเมิน
ผู้บริหำร 

คะแนน ร้อยละ ระดับผลกำรประเมิน 

18 จาก 42 เขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

3.93643 4.43187 4.35756 87.15 ระดับมาตรฐานขั้นสูง 

  
 
ตำรำงท่ี  11  ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

นโยบำย/ตัวช้ีวัด ระดับ 
คุณภำพ 

ค ำอธิบำย 
ระดับคุณภำพ 

นโยบำยที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 5.00 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโซบายด้านการศึกษา

ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา

ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

5 

 

ดีเยี่ยม 

นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 4.14 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ 

วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาใน

ระดับท่ีสูงขึ้น 

 

ไม่ประเมิน 

 

- 

ตัวช้ีวัดที่ 19 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ และมีนิสัยรักการอ่าน   

          ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 19.1 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

(เฉพาะ สพป.) 

ไม่ประเมิน ดีเยี่ยม 

          ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 19.2 ร้อยละของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 20 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 24 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 

ได้ อย่ า งมีประสิ ทธิภ าพ (ร้ อยละผู้ เ รี ยนมีทักษะภาษาอังกฤษและ

ภาษาต่างประเทศท่ีสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ)  

 

4 

 

ดีเยี่ยม 
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นโยบำย/ตัวช้ีวัด ระดับ 
คุณภำพ 

ค ำอธิบำย 
ระดับคุณภำพ 

ตัวที่วัดที่ 27 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปี

การศึกษาที่ผ่านมา 

  

          ตัวท่ีวัดย่อยท่ี 27.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่ประเมิน - 

          ตัวท่ีวัดย่อยท่ี 27.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 ดีเยี่ยม 

          ตัวท่ีวัดย่อยท่ี 27.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 2 พอใช้ 

ตัวชี้วัดที่ 30 ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน

กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้ วัดที่  35 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้  และบรรยากาศ

สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 

3 ดี 

นโยบำยที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 5.00 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 49 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพ

ในการปฏิบัติ งานครบตามความจ า เป็นในการจัดการเรียนรู้ อย่ างมี

ประสิทธิภาพ 

 

5 

 

ดีเยี่ยม 

นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มี

มำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

3.50 ดีมำก 

ตัวชี้ วัดที่ 54 ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับ

การศึกษา 

  

        ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 54.1 ระดับประถมศึกษา (เฉพาะ สพป.) ไม่ประเมิน - 

        ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 54.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เฉพาะ สพป.) ไม่ประเมิน - 

        ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 54.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 55 ร้อยละของนักเรียนที่ออกกลางคัน   

        ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 55.1 ระดับประถมศึกษา (เฉพาะ สพป.) ไม่ประเมิน - 

        ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 55.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สพป. และ สพม) 3 ดี 

        ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 55.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะ สพม.) 1 ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด 59 ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา

ตามท่ีก าหนด 

  



 

 

27 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นโยบำย/ตัวช้ีวัด ระดับ 
คุณภำพ 

ค ำอธิบำย 
ระดับคุณภำพ 

        ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 59.1 ระดับปฐมวัย (เฉพาะ สพป.) ไม่ประเมิน - 

        ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 59.2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพป. และ สพม) 5 ดีเยี่ยม 

นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 5.00 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัด 69 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 78 โรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   

        ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 78.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะ สพป.) ไม่ประเมิน - 

        ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 78.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เฉพาะ สพป.) ไม่ประเมิน - 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.53 ดีเยี่ยม 

 

ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ตำมตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

นโยบำย/ตัวช้ีวัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

ผลกำร 
ประเมิน 

กำรบรรลุ 
เป้ำหมำย 

นโยบำยที่ 1จัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง    

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ

สิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรัก

ในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่

ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 
 

80 

 
 

100.00 

 
 

บรรลุ 

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน    

ตัวช้ีวัดที่ 15 ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ัน      

พ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้น

การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลฯ 

 
 

80 

 
 

100.00 

 
 

บรรลุ 

ตัวชี้ วัดที่  16  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

 



 

 

28 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นโยบำย/ตัวช้ีวัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

ผลกำร 
ประเมิน 

กำรบรรลุ 
เป้ำหมำย 

ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการ

ส่ง เสริมสมรรถนะที่ จ า เป็นด้ านการรู้ เรื่ องการอ่าน (Reading 

Literacy) 

80 97.58 บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการ

ส่งเสริมสมรรถนะจ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 

Literacy) 

 
80 

 
78.65 

 
ไม่บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 23ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการ

ส่งเสริมสมรรถนะจ าเป็นด้านการรู้ เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 

Literacy) 

 
80 

 
91.84 

 
บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 25 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ใน

การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

100 99.97 ไม่บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกัน

ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

100 96.46 ไม่บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่ 31 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนใน

ลักษณะของ STEM ศึกษา 

80 100 บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่ 32 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ

เรียนรู้บันได 5 ขั้น (IS : lndependent Study)  

100 100.00 บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 33 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศ

สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
100 

 
100.00 

 
บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 34 ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือ

การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

60 47.41 ไม่บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่ 36 ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย  ลดลง ไม่ประเมิน - 

ตัวช้ีวัดที่ 38 ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่

แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการ

ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
80 

 
100.00 

 
บรรลุ 

นโยบำยที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 

   



 

 

29 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นโยบำย/ตัวช้ีวัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

ผลกำร 
ประเมิน 

กำรบรรลุ 
เป้ำหมำย 

ตัวชี้วัดที่ 52 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ 
Digital Technology  

80 100.00 บรรลุ 

นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

   

ตัวช้ีวัดที่ 57 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัย
เรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
100 

 
ไม่ประเมิน 

 
- 

นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร    

ตัวชี้วัดที่ 75 มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ 

มีรูปแบบ ไม่ประเมิน - 

ตัวช้ีวัดที่ 77 จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลง ลดลง ไม่ประเมิน - 
ตัวชี้วัดที่ 82 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ
ใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100.00 บรรลุ 

 

ตำรำง 12 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (พ.ศ. 2560) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  

 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ระดับ 

คุณภำพ 

คะแนน 

ที่ได้รับ 

ค ำอธิบำย 

ระดับ

คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ    

        ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารจัดการที่ดี 4 42 ดีมำก 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน า

องค์การไปสู่เป้าหมาย 

4 10 ดีมาก 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร

และการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

4 8 ดีมาก 

   ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการ

บริหารและการจัดการศึกษา 

5 10 ดีเยี่ยม 



 

 

30 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ระดับ 

คุณภำพ 

คะแนน 

ที่ได้รับ 

ค ำอธิบำย 

ระดับ

คุณภำพ 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม 

เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 

4 6 ดีมาก 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์

ภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4 4 ดีมาก 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 การน าผลการด าเนินงานมา

พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 

4 4 ดีมาก 

     ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 5 12.5 ดีเยี่ยม 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการเรียนรู้ 

(Knowledge Management : KM) และการสร้างชุมชนการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

และน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ 

โดยใช้กระบวนการวิจัย 

 

 

5 

 

 

12.5 

 

 

ดีเยี่ยม 

     ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีส่วน

ร่วมในกำรบริหำรและจัดกำรกำรศึกษำ 

4 6 ดีมำก 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน 

องค์กรชุมชน องค์กร เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร

วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

ดีมาก 

สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 1 5 60.5 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ    

     ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 4 10 ดีมาก 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ 

ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

4 10 ดีมาก 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ระดับ 

คุณภำพ 

คะแนน 

ที่ได้รับ 

ค ำอธิบำย 

ระดับ

คุณภำพ 

     ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 

 

5 5 ดีเยี่ยม 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่าง

เป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ 

5 5 ดีเยี่ยม 

     ตัวบ่งชี้ท่ี 3 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 2 4 พอใช้ 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชู

เกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพ

สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็นและส่งเสริม

ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

2 

 

4 

 

พอใช้ 

     ตัวบ่งช้ีที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 5 7.5 ดีเยี่ยม 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล

สารสนเทศ 

5 7.5 ดีเยี่ยม 

     ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

4 42 ดีมาก 

สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 2 4 38.5 ดีมำก 

มำตรฐำนที่ 3 ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของ

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

   

     ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดง

ความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 

3 9 ดี 

     ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

5 

 

25 

 

ดีเยี่ยม 

        2.1 ระดับปฐมวัย - - - 

        2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 25 ดีเยี่ยม 

     ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 

5 12.5 ดีเยี่ยม 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ระดับ 

คุณภำพ 

คะแนน 

ที่ได้รับ 

ค ำอธิบำย 

ระดับ

คุณภำพ 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน

ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  

- - - 

   ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

   

        4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - - - 

        4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 7.5 ดีเยี่ยม 

        4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 5 5 ดีเยี่ยม 

     ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกันศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมี

ความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

 

5 

 

13 

 

ดีเยี่ยม 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี

ความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับ

การศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

        4.1 เด็กพิการเรียนรวม 

 

4 

 

4 

 

ดีมาก 

        4.2 เด็กด้วยโอกาส 4 4 ดีมาก 

        4.3 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 5 5 ดีเยี่ยม 

     ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชู

เกียรติ 

 

5 

 

15 

 

ดีเยี่ยม 

     ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึง

พอใจการบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 

5 20 ดีเยี่ยม 

สรุปภำพมำตรฐำนที่ 3 5 94.5 ดีเยี่ยม 

คะแนนรวมของภำพรวม (3 มำตรฐำน) 5 193.5 ดีเยี่ยม 
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ตำรำง 13  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

1 IIT  25.09 
 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ 90.27  
 1.2 การใช้งบประมาณ 73.19  
 1.3 การใช้อ านาจ 88.70  
 1.4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 81.63  
 1.5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 84.35  
2 EIT  26.39 
 2.1 คุณภาพการด าเนินงาน 94.57  
 2.2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.01  
 2.3 การปรับปรุงระบบการท างาน 86.01  
3 OIT  30.45 
 3.1 การเปิดเผยข้อมูล 83.32  
 3.2 การป้องกันการทุจริต 73.66  

คะแนนตำมดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption perceptions Index : CPI) คะแนนที่ได้ 81.93 ระดับ B 
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ส่วนที่ 2 
 

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
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ส่วนที ่2 

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558-2563 
 ประเทศไทยได้ประกาศ  วิสัยทัศน์  เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล  โดยมีชื่อว่า  
“มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  เพ่ือพัฒนาทั้งด้านเสถียรภาพ  ความสงบสุข  เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง   ด้านการใช้จ่าย
จัดหางบประมาณเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้มากขึ้น  แก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค  การดูแลสุขภาพ  และ
การศึกษา 
 วิสัยทัศน์  “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข  ภายใต้ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  และสนองตอบผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่  การมีเอกราช  อธิปไตย  และบูรณภาพ
แห่งเขต  อ านาจรัฐ  การด ารงอยู่อย่างม่ันคง  ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข  เป็นปึกแผ่น  มีความมั่นคงทาง
สังคม  ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ   ความ
เป็นธรรม   และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน   ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมความ
มั่นคงทางพลังงาน  อาหาร  ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียน   และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
 ความมั่นคง  หมายถึง  การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ  ทั้งระดับประเทศ  สังคม  ชุมชน   ครัวเรือน  และปัจเจกบุคคลและมีค วาม
มั่นคงในทุกมิติ  ทั้งมิติเศรษฐกิจ   สังคม  สิ่งแวดล้อม   และการเมือง  เช่น   ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย  มีสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน  มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง     และโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล   สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี   สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ  ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง   ครอบครัวมีความอบอุ่น  มีความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต  มี
งานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต   มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน   มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ 
 ความมั่งคั่ง    หมายถึง   ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ
รายได้สูง  ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง   ประชากรได้รับผลประโยชน์จาการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้นไม่มีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน   เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง   สามารถสร้าง
รายได้ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ   และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคม  ขนส่ง  การผลิต   การค้า   การลงทุน   และการท าธุรกิจ  นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะ
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สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป  ได้แก่  ทุนมนุษย์  ทุนทางปัญญา  ทุนทางการเงิน   ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร  ทุนทางสังคม   และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ความยั่งยืน   หมายถึง   การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ   รายได้   และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  
ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   การผลิตและ
การบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น  และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีความเอ้ืออาทร  เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม   รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและ
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล  มีเสถียรภาพ  และยั่งยืน 
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แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
                              ในสงัคมไทย 
       ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
       ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
     ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน 
เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาสนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
 หลักกำร 
 1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิต 

2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ภูมิภาคให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตาม
นโยบายประชารัฐ 
 ระดับก่อนอนุบำล 
 เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
 

ระดับอนุบำล 
 เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญ
ด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมิน
ตนเอง 
 ระดับประถมศึกษำ 
 มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
 3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
 4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน 
 5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
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6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลแบบเป็นขั้นตอน (Coding) 
 7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
 8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 ระดับมัธยมศึกษำ 
 มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. จัดการเรียนด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
 2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 
เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
 ระดับอำชีวศึกษำ 
 มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชนภูมิ ภาคหรือ
ประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
  1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
  2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
 3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ 
 4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
 2. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
 กำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ 
 1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้องบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วนถูกต้อง ทันสมัย 
 3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ 
 4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดการคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย 
ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
 5. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลังตามความ
ต้องการจ าเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
 6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยจัด
การศึกษา 
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 7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   โดยปรับปรุงสาระส าคัญให้เอ้ือต่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
 8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อคิดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้น เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสารอธิบายท า
ความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 
 9. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้และทักษะใน
ด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
 10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด น าเสนอต่อคณะกรรม 

ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ 

ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งานในเชิง

ยุทธศาสตร์  (Agenda)  และงานในเชิ ง พ้ืนที่  (Area)  ซึ่ ง ได้ด า เนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือ

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นอกเหนือจากที่ก าหนดหากมีความ

สอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งรัด 

ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ร ัฐธรรมนูญแห ่งราชอาณาจ ักรไทย พ.ศ.  2560 หมวด 5 หน้าที ่ของร ัฐ  มาตรา 54  
บัญญัติว่า “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที ่ 28/2559 เรื ่อง ให้จัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ 3 ก าหนดว่า  
“ให้ส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั ้นพื้นฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั ้นพื้นฐาน 15 ปี  
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตามหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 
บัญญัติว ่า “ให้ร ัฐพึงจ ัดให้ม ีย ุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งย ืนตามหลัก  
ธรรมาภิบาล เพื ่อใช ้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื ่อให้เกิด  
การผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว”  

อนึ ่ง ย ุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกาศ ณ วันที ่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่ งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย
ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นั กคิด ผู้ประกอบการ  
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 
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ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชำติม่ันคง ประชำชนมีควำมสุข 
เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ  
พ.ศ .  2563  สอดคล้ อ งกับยุ ทธศาสตร์ ช าติ  (พ . ศ .  2561  – 2580 )  แผนการศึ กษาแห่ ง ช าติ  
พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 - 26 
กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ก าหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

ข. วิสัยทัศน์ 
“สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน” 

ค. พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู ้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ  

ในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศ ักยภาพและคุณภาพผู ้เ ร ียนให ้ม ีสมรรถนะตามหล ักส ูตรและค ุณล ักษณะ  

ในศตวรรษที่ 21  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื ่อมล้ า ให้ผู ้เร ียนทุกคนได้ร ับบริการทาง

การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

ง. เป้ำหมำย 

1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง  
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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4. ผู ้บ ร ิห าร  คร ู และบ ุคล ากรทางการศ ึกษา เป ็นบ ุคคลแห ่งการ เ ร ียนรู ้ ม ีค ว ามรู้  
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
               5. ผู ้เร ียนที ่ม ีความต้องการจ าเป ็นพ ิเศษ (ผู ้พ ิการ)  กลุ ่มชาต ิพ ันธุ ์ กลุ ่มผู ้ด ้อยโอกาส  
และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  

ผู ้บ ร ิห า ร  ค ร ู แ ล ะบ ุค ล าก รท า ง ก า รศ ึกษ า เ ป ็น บ ุค คล แห ่ง ก า ร เ ร ีย น รู ้ ม ีค ว า ม รู้  
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้ อมูลสารสนเทศ 
ที ่ม ีป ระส ิทธ ิภ าพ และการรายงานผลอย ่าง เป ็นระบบ ใช ้งานว ิจ ัย  เทคโนโลย ีและนว ัตกรรม  
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

จ. นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ 
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
นโยบำยที่ 4  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
    มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
นโยบำยที่ 5  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ฉ. มำตรกำรและแนวด ำเนินกำร 

นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ  
นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  เป็นการจัดการศึกษา

เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร ิย ์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที ่ด ีต ่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที ่ถ ูกต้อง  
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีว ิน ัย  และรักษาศีลธรรม  เป็นผู ้เร ียนที ่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
ทุกร ูปแบบ  ที ่ม ีผลกระทบต่อความมั ่นคง  เช ่น  ภัยจากยาเสพติด  ความรุนแรง  การคุกคามในชีว ิต 
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และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม 

สอดคล้องกับบริบทของพื้นฐาน  สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศษฐกิจ  และสังคม  ซึ ่งมีความแตกต่าง 
ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
การจัดการศึกษาในเขตพื้นที ่เฉพาะ  กลุ ่มชาติพันธุ ์ กลุ ่มผู ้ด ้อยโอกาส  และกลุ ่มที ่อยู ่ในพื้นที ่ห่างไกล
ทุรกันดาร พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ  และเหมาะสมตรงตาม
ความต้องการ เป็นต้น 

เป้ำประสงค์ 
1 .  ผู ้เ ร ียนท ุกคนที ่ม ีพฤต ิกรรมที ่แสดงออกถึงความร ัก ในสถาบ ันหล ักของชาติ  

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มี

คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที ่พึงประสงค์ มีจ ิตสาธารณะ มีจ ิตอาสา ร ับผิดชอบต่อครอบครัว  
ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์  และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

4. ผู ้เรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส 
และการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

5. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู ้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที ่สูง  ชายแดน ชายฝั ่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้ร ับการบริการ  
ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของผู ้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2.  ร ้อยละของผู ้เ ร ียนที ่ม ีพฤติกรรมที ่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที ่ด ีต ่อบ้านเมือง  

มีหลักคิดที ่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม  
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3 .  ร ้อยละของผู ้เ ร ียนม ีความรู ้ ค ว าม เข ้า ใ จ  และม ีคว ามพร ้อมสามารถร ับม ือ  
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส 
และการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
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5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่
ในพื้นที ่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที ่ส ูง  ชายแดน ชายฝั ่งทะเล และเกาะแก่ง ได้ร ับการบริการ  
ด้านการศึกษาขั ้นพื้นฐานที ่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบท  
ของพ้ืนที่ 

6. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว  และหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู ้เ ร ียนให้มีค ุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที ่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7.  จ านวนสถานศึกษาที ่จ ัดบรรยากาศสิ ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการ เร ียนรู้  
ให้ผู ้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที ่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี  
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
1. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกที่ดี  

  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิด 
ที ่ถูกต้อง  เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที ่ด ี มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมที ่พึงประสงค์  
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั ้นพื ้นฐำน  และส ำนักงำนเขตพื ้นที่

กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด  
  1.2 สถำนศึกษำ  

(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเร ียนรู ้เ พื ่อพัฒนาผู ้เ ร ียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 

 (2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลก
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์  มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 
มีวินัย และรักษาศีลธรรม 



 

 

46 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2 .  พ ัฒ น ำ ผู ้เ ร ีย น ม ีค ว ำ ม ใ ห ้ม ีค ว ำ ม พ ร ้อ ม ส ำ ม ำ ร ถ ร ับ ม ือ ก ับ ภ ัย ค ุก ค ำ ม  
ทุกรูปแบบ ทุกระดับควำมรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อควำมม่ันคงของประเทศ 

  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู ้เรียนให้มีความรู ้ ความสามารถในการรับมือกับภัย
คุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ  ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง  การ
คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
  2.2 สถำนศึกษำ 

(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนมีความรู้ 
ความเข ้า ใจ เกี ่ย วก ับภ ัยค ุกคามที ่ม ีผลกระทบต่อความมั ่นคง  ภ ัยจากยาเสพติด  ความร ุนแรง  
การคุกคามในชีว ิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภ ัยพิบัต ิและภาวะฉุกเฉิน  
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว  

(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย  
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู ้เร ียน ในการแก้ปัญหาต่ าง ๆ  

ได้รับค าปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย  
 
3. กำรจัดกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้  

  ส าน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ด าเน ินแผนงาน  โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์การศ ึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะก ิจจ ังหว ัดชายแดนภาคใต ้ (พ.ศ .  2560 - 2579) 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ 6 ข้อ คือ 

   1. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
   2. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
   3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
   4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
   5. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

 (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ด าเนินการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลาย  
ในวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน  
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(2 )  ส าน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื ้นฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาส 
ให้ผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษา 
ความปลอดภัยของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที ่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย  

4. กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะ  
  เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู ้เรียนที่อยู่ในเขตพื้นที ่เฉพาะ  กลุ่มชาติพันธุ์ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะ
แก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
4.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
( 1 )  สน ับสน ุน งบประม าณในการพ ัฒนาคร ูและบ ุคล ากรทา งการศ ึกษ า  

ในพื้นที ่สูงในถิ ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั ่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตามความ
จ าเป็นและ เหมาะสมกับบริบท 

( 2 )  จ ัดส รร งบประมาณเ พิ ่ม เ ต ิม ให ้ส ถานศึกษา ในกลุ ่ม โ ร ง เ ร ียน พื ้นที ่ส ูง  
ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรัก
ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

(3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา 
ที ่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที ่ส ูงในถิ ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั ่งทะเล และเกาะแ ก่ง”  
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์  

4.2 สถำนศึกษำ 
( 1 )  พ ัฒนาร ูปแบบและว ิธ ีก ารจ ัดกา ร เ ร ียนรู ้ สื ่อการ เ ร ียนรู ้ และการว ัด  

และประเมินผลที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 

(2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที ่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยใน
ชีวิตประจ าวัน 

(4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  

 

นโยบำยที่ 2  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  

นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ความส าคัญ
กับศักยภาพ และคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ  เนื ่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัย
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ขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  
มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู ้เรียน 
ให ้ม ีความ เป ็น เล ิศทางว ิชาการจ ึงม ีความจ า เป ็นอย ่างยิ ่งที ่จ ะต ้อ งด า เน ินการให ้สอดคล ้องก ัน  
โ ด ย เ น ้น ป ร ับ เ ป ลี ่ย น ก ร ะ บ ว น ก า ร จ ัด ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น ข อ ง ส ถ า น ศ ึก ษ า ที ่จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า  
ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด 
อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ  
ด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) 
เพื ่อใช้เป็นเครื ่องมือในการเรียนรู ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู ้และการพัฒนาตนเอง  
อย่างต่อเนื ่องตลอดชีวิต สู ่การเป็นคนไทย ที ่มีทักษะวิชาชีพชั ้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู ้สร้างนวัตกรรม   
เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
มีความยืดหยุ ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร ่วมกับผู ้อื ่นได้ภายใต ้ส ังคมที ่เป ็นพหุว ัฒนธรรม  
และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่ างมีความสุข 
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

เป้ำประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
2. ผู ้เร ียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู ่การพัฒนาทักษะ

วิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร  
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัด 
1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ

ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 

(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 พ ัฒนา ค ุณภ าพผู ้เ ร ีย น เ ต ็ม ต า ม ศ ัก ยภ าพ  น า ไ ปสู ่ค ว าม เ ป ็น เ ล ิศ ด ้า น ว ิช า ก า ร 

ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 

 โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
    1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

    1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจ ัยและพัฒนาเครื ่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื ่องมือ  
วัดแววจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน   

    1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ด าเนินการวัดแววความ
ถนัดทางการ เร ียนของนัก เ ร ียนระดับม ัธยมศึกษาตอนต้นของ โรง เร ียนในเขตพื ้นที ่ ก ารศ ึกษา  
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จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู ้เร ียนค้นหาตนเอง น าไปสู ่การพัฒนาผู ้เรียนให้มีความพร้อมที ่จะพัฒนา  
ต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน  

    1 . 3  ศ ึกษา  ว ิเ คร าะห ์ความ เหมาะสมของว ิธ ีและกระบวนการงบประมาณ  
ตั ้งแต่จ านวนงบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู ้เ ร ียนอย่าง เพียงพอ และเหมาะสม  
วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น  เพื่อกระจายอ านาจ
ให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  

    1 . 4  ส ่ง เ ส ร ิมสน ับสน ุน ให ้ ส าน ัก ง าน เขต พื ้นที ่ก า รศ ึกษา  และสถานศ ึกษา  
จ ัดท า แผ น ง า น  โ ค ร งก า ร  แ ล ะก ิจ ก ร รม  เ พิ ่ม ศ ัก ยภ า พผู ้เ ร ีย นต า มคว าม ถน ัด  ค ว ามส น ใ จ  
และความต้องการพัฒนา ทั ้งด ้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั ้งแต่ระดับ
สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
                     1 .5   ก าก ับ  ต ิดตาม  และ ให ้ความช ่วย เหล ือสถานศึกษา  พร ้อมทั ้ง ร ายงาน  
ผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2. สถำนศึกษำ   
2.1 ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ 

และความถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัด 
การเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น ( Independent Study : IS) การเรียนรู้ 
เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

2.2 ปรับเปลี ่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ ่ง เน้นการจัดการเร ียนรู ้ให ้ผู ้เ ร ียน  
มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู ้เรียน และจัดกิจกรรม  
เพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  

2.3  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

2 . 4  ส ่ง เ ส ร ิม  สน ับ สน ุน  ใ ห ้ค ร ูแล ะบ ุค ล ากรทา งกา รศ ึกษา  ได ้ร ับ ก า รพ ัฒนา  
เ พื ่อปรับ เปลี ่ยนกระบวนการจัดการเร ียนรู ้ให ้แก่ผู ้เ ร ียนโดยเน้นการจัดการเร ียนรู ้ให ้แก่ผู ้เ ร ียน  
เป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน  

2.5 จัดกิจกรรมการเร ียนรู ้ ให้ผู ้ เ ร ียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื ่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 

2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน
ตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  
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นโยบำยที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์  
นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  มุ ่งเน้นการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์เริ ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย  ตลอดจนการพัฒนา  ครู และบุคลากรทางการ 
ศึกษา ดังนี้ 

พ ัฒนำประชำกรว ัย เ ร ียนท ุกคน  ท ุกช ่ว ง ว ัย  ตั ้ง แ ต ่ช ่ว งปฐมว ัย  ประถมศ ึกษำ  
และมัธยมศึกษำ  ผู ้เ ร ียนที ่ม ีควำมต ้องกำรดูแลเป ็นพิเศษ  ให ้ม ีความพร ้อมทั ้งทางด้านร ่างกาย  
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  มีศักยภาพ มีทักษะความรู ้ เป็นคนดี มีวินัย  เรียนรู ้ได้ด้วยตนเอง  
มีความสามารถในการวางแผนช ีว ิตและการวางแผนทางการเง ินที ่เหมาะสม  สามารถด ารงช ีว ิต 
อย่างมีค ุณค่า  โดยการพัฒนาระบบการเร ียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที ่  21  
มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ 
ที ่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื ่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว  รวมถึงความตระหนักถึง 
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญา  
แต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย  มีความรักในสุขภาพและพลานามัย  และพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา  เป็นผู ้ที ่ม ีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ให ้คนไทยเป ็นคนดี คนเก ่ง ม ีค ุณภาพ พร ้อมส าหร ับว ิถ ีช ีว ิตในศต วรรษที ่ 21 คร ู และบ ุคลากร 
ทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความส าค ัญในอาช ีพและหน้าที ่ของตน โดย คร ูต ้องมีจ ิตว ิญญาณ  
ของความเป็นครู มีความรู ้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู ้เรียน  เปลี ่ยนโฉมบทบาท “ครู”  
ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท าหน้าที่
กระตุ ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธ ีเร ียนรู ้และวิธ ีจ ัดระเบียบการสร้างความรู ้ ออกแบบกิจกรรม  
และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน 

เป้ำประสงค์ 
1 . หล ักส ูตรปฐมว ัยและหลักส ูตรแกนกลางการศ ึกษาขั ้น พื ้นฐาน ม ีการพัฒนา  

ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  
2 . ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ  

ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ ่นทางด้านความคิด สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต 
ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
4 . ผู ้เ ร ียนได้ร ับการพัฒนาเต ็มตามศักยภาพ เชื ่อมโยงสู ่อาช ีพและการมีงานท า  

 มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี  

สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
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6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู ้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

7 . คร ู ม ีความรู ้ค วามสามารถในการจ ัดการ เร ียนการสอน และเป็นแบบอย่า ง  
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 

ตัวชี้วัด 
1 . ผู ้เ ร ีย น ท ุก ร ะ ด ับ ม ีส ม ร ร ถ น ะ ส า ค ัญ ต า ม ห ล ัก ส ูต ร  ม ีท ัก ษ ะ ก า ร เ ร ีย น รู้  

ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ

พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-

NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
4 . ร ้อยละผู ้เ ร ียนที ่จบการศ ึกษาชั ้นประถมศ ึกษาป ีที ่ 6  ชั ้นม ัธ ยมศ ึกษาป ีที ่ 3  

ชั ้นม ัธยมศึกษาปีที ่ 6  ม ีท ักษะการ เร ียนรู ้ที ่เ ชื ่อมโยงสู ่อ าช ีพและการมีง านท า  ตามความถน ัด  
และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้  

5 . ผู ้เ ร ียนทุกคนมีทักษะพื ้นฐานในการด ารงช ีว ิต  สามารถด ารงชีว ิตอยู ่ในสังคม  
ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้ สังคมที่เป็น
พหุวัฒนธรรม 

6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

7 . ค ร ู ม ีกา ร เปลี ่ย นบทบาทจาก  “คร ูผู ้ส อน”  เป ็น  “Coach”  ผู ้ใ ห ้ค าปร ึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

 

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
1. พัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำ  

       เป ็นมาตรการสน ับสน ุน ให ้ม ีการพ ัฒนาหล ักส ูตรแกนกลางให ้เป ็นหล ักส ูตร  
เช ิงสมรรถนะ  สอดคล้องกับทักษะที ่จ า เป ็นในศตวรรษที ่ 21  เ อื ้อต ่อการพัฒนาสมรรถนะผู ้เร ียน 
เป ็นรายบ ุคคลอย ่าง เหมาะสมทุกด ้านทั ้งทางด ้านร ่างกาย  จ ิตใจ  อารมณ์ ส ังคม  และสต ิป ัญญา  
มีทักษะสื่อสารภาษาไทย   

        มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

( 1 )  พ ัฒนาหล ักส ูต รท ุก ระด ับ เ พื ่อ ให ้ผู ้เ ร ีย น ได ้ร ับกา รพ ัฒนาทั ้ง  4  ด ้า น  
(ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
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(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี ่ยนการจัดการเรียนรู ้ “ครูผู ้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
    1.2 สถำนศึกษำ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  
เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ 
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่  

2. กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพของผู้เรียน 
2.1 กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของผู้เรียนระดับปฐมวัย  

    เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย  และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  
(ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 

            โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
2.1.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำ  
  (1) จ ัด ท า เ ค รื ่อ ง ม ือ ป ร ะ เ ม ิน พ ัฒ น า ก า ร เ ด ็ก ป ฐ ม ว ัย  

และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

  (2)  ส ่ง เ ส ร ิม สน ับ สน ุน กา รด า เ น ิน ง านขอ งส า น ัก ง าน  
เขตพื้นที ่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย   และด าเนินการพัฒนา  
การจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอ ง ให้มีความรู้
ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

  (3)  สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัย
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

  (4)  ศ ึกษา  ว ิเ ค ร าะห ์ ว ิจ ัย  ก า รจ ัดการศ ึกษาปฐมว ัย  
แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู ้ใหม่ ๆ เกี ่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแก่โรงเรีย น 
และผู้สนใจ   

  (5)  ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
รวมทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

2.1.2 สถำนศึกษำ 
  (1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัด

สภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
  (2) จ ัด ก า ร เ ร ีย น รู ้ ส ร ้า ง ป ร ะส บ ก า ร ณ ์ เ น ้น ก า ร เ ร ีย น  

เป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข 
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  (3)   ปร ับป ร ุง อาคารสถานที ่ สิ ่ง อ าน วยความสะดวก  
สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  (4)  จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน 
และความปลอดภัย 

  (5)  อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ 

  (6)  สร ้า งคว ามรู ้ค ว าม เข ้า ใ จแก ่ผู ้ป กครอง ในการจ ัด
การศึกษาปฐมวัย เพ่ือการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 

  (7)   สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนระดับประถมศึกษำ  
            ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
          โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

2.2.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ 

  (1)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 
และสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ   

           - เป็นไปตามหลักสูตร  
           - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
           - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
           - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การ

พัฒนานวัตกรรม 
           - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้

ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
           - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ

เรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
  (2)  จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ 

(NT)  น ัก เร ียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3  และด า เนินการประเมิน  รวมทั ้งประสานการด า เน ินงาน  
เพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ 
ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น  
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  (3 )  ส ่ง เสร ิม  สนับสนุน ให ้ส าน ักงานเขตพื ้นที ่ก ารศ ึกษา  
และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด  
และความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู ้ เ พื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน  
ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

  (4) ส ร ้า ง ก ล ไ ก ข อ ง ร ะ บ บ แ น ะ แ น ว ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า  
เ พื ่อส่ง เสริมกระบวนการเรียนรู ้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู ่การประกอบ  
สัมมาอาชีพ 

  (5)  ด า เ น ิน ก า ร ต ิด ต า ม  แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ใ ห ้ผู ้เ ร ีย น  
ได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

  (6)  ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา  
ในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

2.2.2 สถำนศึกษำ 
  (1)  จ ัดการ เ ร ียน รู ้ที ่ใ ห ้ผู ้เ ร ีย น ได ้เ ร ียนรู ้ผ ่า นก ิจกร รม 

การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
  (2)  จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ 

และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
           - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
           - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
           - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
           - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
           - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผล 

และการหาความสัมพันธ์ 
  (3)  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้อง

ก ับความสามารถ  ความถน ัดและความสนใจ  รวมถ ึงก ิจกรรมการแนะแนวทั ้งด ้านศ ึกษาต ่อ  
และด้านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
และน าไปปฏิบัติได้ 

  (4)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  

  (5)  จ ัด ก ิจ ก ร ร ม ก า ร เ ร ีย น รู ้แ ล ะ พ ัฒ น า ด ้า น อ า ร ม ณ์  
และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL) 

  (6)  จ ัด ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น เ พื ่อ เ พิ ่ม ท ัก ษ ะ ก า ร ค ิด  
แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 

  (7)  ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง  
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  (8)  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.3 กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ  
            ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  

สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  
มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  และภาษาที่ 3 มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยี ได้ร ับการพัฒนาทักษะการเร ียนรู ้ที ่เชื ่อมโยงสู ่อาชีพและการมีงานท า  น าไปสู่ 
การม ีท ักษะอาช ีพที ่สอดคล ้องก ับความต ้องการของประเทศ  มีความย ืดหยุ ่นทางด ้านความค ิด  
สามารถท างานร่วมกับผู ้อื ่นได้ ภายใต้ส ังคมที ่เป ็นพหุว ัฒนธรรม  มีท ักษะพื ้นฐานในการด ารงชีว ิต 
มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

           โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
2.3.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำ  
  (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ

สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุ กด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 

           - เป็นไปตามหลักสูตร  
           - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
           - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ

และภาษาที่ 3  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
           - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนา

นวัตกรรม 
           - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital)  และใช้ดิจิทัล 

เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           - มีทั กษะทางด้านภาษาไทย เ พ่ือใช้ เป็น เครื่ องมือ 

ในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3      
  (2 )   ประสานการด า เนินงานเ พื ่อทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั ้น พื ้นฐาน (O-NET)  ชั ้นม ัธยมศึกษาปีที ่ 3  และชั ้น ม ัธยมศึกษาปีที ่ 6  ว ิเคราะห์ผล 
การประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น  

  (3)   ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 
และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด  
และความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู ้ เ พื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน  
ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
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  (4)  ส ร ้า ง ก ล ไ ก ข อ ง ร ะ บ บ แ น ะ แ น ว ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า  
เ พื ่อส่ง เสริมกระบวนการเรียนรู ้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู ่การประกอบ  
สัมมาอาชีพ 

  (5)  จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ
ผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่
การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต  รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน  
มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที ่ด ี สามารถด ารงชีว ิตอย่างมีความสุข  
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

  (6)  ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา  

2.3.2 สถำนศึกษำ    
  (1)  ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน

กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
  (2)  ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน 

หรือบันได 5 ขั้น ( Independent Study : IS) 
  (3)  ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
 

           - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
           - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
           - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
           - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
           - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและ

การหาความสัมพันธ์ 
  (4) จ ัดก ิจกร รมพ ัฒนาผู ้เ ร ียนที ่ม ีค ว ามรู ้แ ละท ักษะด ้าน

วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต
รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ขอ งตน เ อ ง ให ้ม ีส ุข ภ า ว ะที ่ด ี ส าม า ร ถด า ร ง ช ีว ิต อย ่า ง ม ีค ว ามส ุขทั ้ง ด ้า น ร ่า ง ก ายแล ะจ ิต ใ จ  
เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตามความ
ถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 

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

  (6)  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2.4 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ  
    เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อย

โอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
    โดยแนวทางการด าเนินการ 
    (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการวัด 

และประเมินผลตามสภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  
    (2)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื ่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส า หรับเด็กพิการ 
และเด ็กด้อยโอกาสในรูปแบบที ่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตร ้องการจ าเป ็นพิเศษ  
เฉพาะบุคคล 

    (3) ส าน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน 
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  

    (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน สนับสนุนทรัพยากร  
และจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

    (5)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษา 
น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 

    (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลัง
ครูและบุคลกรให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส  

    (7) ส าน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้มีการพัฒนาผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู ้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที ่ดี  
ต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 

    (8)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการให้บริการ
เทคโนโลยี สิ ่งอ านวยความสะดวก สื ่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที ่สอ ดคล้อง 
กับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

    (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน สนันสนุนการพัฒนา 
ภาคีเครือข่าย (Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ
และเด็กด้อยโอกาส 

3. น ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้สนับสนุนกำรเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนทุกระดับกำรจัดกำรศึกษำ 

   เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒนาวิธ ีการเรียนรู ้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู ้เร ียนสามารถสร้างสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

   โดยแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   3.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 (1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ 
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
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 (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

 (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็น
เครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย  

 (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  

   3.2 สถำนศึกษำ 
 (1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ  

หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
 (2 )  จ ัดการเร ียนรู ้ผ ่านระบบดิจ ิท ัล  (Digital Learning Platform)  

เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นรายบุคคล 
 (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู ้เ พื่อพัฒนาผู ้เร ียน  ให้ผู ้เร ียนเรียนรู ้ด้วยตนเอง 

ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
 

4.  กำรพัฒนำคุณภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
  การพัฒนาค ุณภาพคร ู จ ึงต ้องด า เน ินการตั ้งแต ่การผล ิต  และการพ ัฒนาครู  

อย่างต่อเนื ่อง โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู  
ในการผลิต และพัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามา  
เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื ่องครอบคลุมทั ้งเงินเดือน 
เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื ่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ 
และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

4.1  กำรผลิตครูที่มีคุณภำพ 
    การผลิตครูที ่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน  

การผล ิตคร ู ให ้ผล ิตคร ูที ่ม ีจ ิต ว ิญญาณของความ เป ็นคร ู ม ีคว ามรู ้ค ว ามสามารถอย ่า งแท ้จ ร ิง  
และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

    โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สร้างความร่วมมือ 

กับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา  
 (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมมือกับสถาบันการ

ผลิตครูวางแผนวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ  
 ( 3 )  ส า น ัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึก ษ า ขั ้น พื ้น ฐ า น  ส น ับ ส น ุน

ทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ที ่มีทัศนคติที ่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบัน  
การผลิตครู 

 ( 4 )  ส า น ัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึก ษ า ขั ้น พื ้น ฐ า น  ต ิด ต า ม  
และประเมินผล การผลิตครูอย่างเป็นระบบ 
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4.2  พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึง
ความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” 
เป็น “Coach” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธี
จัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็น
นักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

   โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(1)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ส่ง เสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง  
(Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

(2)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
(Career Path) 

(3)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดท าหลักสูตร
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 

(4)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร 
ที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(5)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

(6)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู ้ทักษะด้านการรู ้ดิจ ิทัล 
(Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร
ภาษาที่ 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 

(7)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
ก า ร ศ ึกษา  ส ่ง เ ส ร ิม  พ ัฒนา  และยกร ะด ับ คว ามรู ้ภ าษ าอ ัง กฤษของคร ูที ่ส อนภ าษาอ ัง กฤษ  
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา  (Common European Framework of Reference for  
Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

(8)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ  



 

 

60 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  
(Active Learning) 

(9)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  ส่ง เสริมและพัฒนาครูให้ม ีความรู ้และทักษะในการจัดการเรียนรู ้ส าหรับผู ้เ ร ียน  
ที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 

(10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล  
การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

(11) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(12) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ  

(13) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online  
และแบบ Face - to - Face Training 

(14) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนด
ด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 

(15) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาทั ้งระบบ ตั ้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

 1)  พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  

 2)  พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน 
เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียน 
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 

 3)  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล  

 4)  พ ัฒ น า แ พ ล ต ฟ อ ร ์ม ด ิจ ิท ัล  ร ะ บ บ บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ผู ้บ ร ิห า ร  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
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 5)  พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา  
คอมพิวเตอร์ (Coding) 

 
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด
ความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  

นโยบายการสร ้างโอกาสในการเข ้าถ ึงบร ิการการศ ึกษาที ่ม ีค ุณภาพและม ีมารตฐาน  
และการลดความเหลื ่อมล้ าทางการศึกษา เน ้นการสร้างโอกาสให้เด ็กว ัยเร ียน และผู ้เร ียนทุกคน  
เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่ใด
ของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
เพื่อลดความเหลื ่อมล้ าทางการศึกษาของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้  
บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  
สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั ้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือต าบล 
ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 
จ ัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื ่อสนับสนุนให ้เด ็กว ัยเร ียนทุกคนตั ้งแต ่ระด ับปฐมวัย ประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็น  
ตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั ้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม  
เพื ่อช ่วยเหลือผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื ่อลดความเหลื ่อมล้ าทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษา
ส าหรับผู ้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  
และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจ าเป็น ตลอดจนน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกัน
สิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 

 
เป้ำประสงค์ 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development ) 

2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  
ในระดับพ้ืนที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา 

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่  
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง  

กับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ของสถานศึกษา 

5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
เข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื ่อสร้างหลักประกันสิทธิ  
การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 

ตัวชี้วัด 

1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
2.  ผู ้เ ร ียนทุกคนได้ร ับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่าง เพียงพอ และเหมาะสม 

สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ  
และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ  

3. ผู ้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท  ด้านประเภท 
ขนาด และพ้ืนที่ 

6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ ้มครองนักเรียนและการแนะแนว  
ที่มีประสิทธิภาพ 

8. สถานศึกษาที ่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 

1. สร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ ่น ภำคเอกชน หน่วยงำน  
ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น  ภาคเอกชน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

(2 )  จ ัดท าฐานข้อมูลประชากรว ัย เร ียน เ พื ่อ เก ็บรวบรวม เชื ่อมโยงข้อมูล  
ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
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  1.2 สถำนศึกษำ 
(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน 

วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ  
(2 )  ร ่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  ช ุมชน เอกชน และหน่วยงาน  

ที ่เ กี ่ยวข ้องระดับ พื ้นที ่ จ ัดท าแผนการร ับนัก เร ียนทุกระดับ  ตั ้งแต่ระดับปฐมว ัย  ประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษา 

(3 )  ร ่วมกับองค์กรปกครองระดับ พื ้นที ่ จ ัดท าส ามะโนประชากรว ัย เร ียน  
(อายุ 0 - 6 ปี) เพ่ือในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา  

(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง 
บริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 

(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน
บริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(6 )  ร ่วมมือกับองค์กรปกครองระดับ พื ้นที ่ จ ัดอาหาร  อาหาร เสร ิม  (นม )  
ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ 

(7)  ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที ่ สนับสนุนให้ผู ้เร ียนที ่อยู ่ห ่างไกล  
ได้เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

2.  กำรยกระด ับสถำนศึกษำในส ังก ัดทุกระด ับและทุกประเภท ให ้ม ีค ุณภำพ  
และมำตรฐำนตำมบริบทของพื้นที่ 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ม าตรฐาน 
ด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology 
เป็นต้น การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคัญ  

(2)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐา น และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  ส่ง เสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ า เภอ ระดับจังหว ัด  
โ ร ง เ ร ียนขนาด เล ็ก  และสถานศึกษาประ เภท อื ่น  ให ้ม ีค ุณภาพ และตามมาตรฐ านที ่ก าหนด  
โดย เน ้นสถานศึกษาระดับต าบล โร ง เร ียนขนาดเล ็ก ในพื ้นที ่ห ่า ง ไกล และโรง เร ียนขนาดเล ็ก  
ตามโครงการพิเศษ  

(3)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
สถานศึกษาในทุกมิติ 
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3.  จ ัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู ้เ ร ียนทุกกลุ ่ม  และสถำนศึกษำทุกประเภท      
อย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ 

  เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ า  และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ  โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึง
ความจ าเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษา
เพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษ
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม 

และเพียงพอ 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

 (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู ้เรียน และ
สถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นที่  

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟั ง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด  

(3)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณ  
ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

(4)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่ง เสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผน
งบประมาณ และต ิดต าม  ก า ก ับกา ร ใช ้จ ่า ย งบประมาณของสถานศ ึกษ า ให ้ม ีป ร ะส ิท ธ ิภ าพ  
และมีความโปร่งใส 

4. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในกำร
พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส ่ง เ ส ร ิม  ส น ับ สน ุน ใ ห ้ส ถ า นศ ึกษ าม ีร ะบ บ โ ค ร ง ข ่า ย สื ่อ ส า ร โ ท รค มน าค มที ่ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ  
และมีความปลอดภัยสูง 

(2)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที ่ใช้เป็นเครื ่องมือ  
ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 
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(3)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

(4)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  ส ่ง เสร ิม  สน ับสน ุนอ ุปกรณ์ด ิจ ิท ัล  ( Digital Device)  ส าหร ับผู ้เ ร ียนท ุกระด ับ  
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา  
การเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(5)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล 
(Digital Pedagogy) ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื ่องมือในการจัดกระบวนก ารเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT) 
 
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

นโยบายด้านการจัดการศึกษาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ได้น้อมน า ศาสตร์ของ
พระร าชาสู ่ก า รพ ัฒนาที ่ยั ่ง ย ืน  โ ด ยย ึดหล ัก  3  ประกา รค ือ  “ม ีค ว ามพอประมาณ  ม ีเ หต ุผ ล  
มีภูมิคุ ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั ่งยืน  
ทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันด าเนินการเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา  
ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ 

ระหว ่างก ันทั ้งภายในและภายนอกประเทศอย ่างบ ูรณาการ  โดยม ีว ิส ัยท ัศน ์เ พื ่อให ้ประเทศไทย  
“เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี  พ.ศ. 2580” 

ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว  จึงได้น้อมน า 
ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั ่งยืนทั้ง  17 เป้าหมาย  
มาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว  บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน  ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป 

อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

เป้ำประสงค์ 
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิต

และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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2 .  สถานศึกษาสามารถน า เทคโนโลย ีมาจ ัดท าระบบสารสนเทศการ เก็บข้อม ูล  
ด้านความรู้ เรื ่อง  ฉลากสีเขียวเพื่อสิ ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน  
ตามแนวทาง Thailand 4.0 

3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.  สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร ก ิจกรรมเรื ่องวงจรชีว ิตของผลิตภัณฑ์  

การผลิตและบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า  
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว 
(GREEN OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

6.  สถานศึกษา ในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื ้นฐาน จาก 225 เขต  
มีน โยบายส่ง เสร ิมความรู ้และสร ้า งจิตส านึกและจัดการเร ียนรู ้การผลิตและบริโภคที ่เป ็น มิตร 
กับสิ่งแวดล้อม  

7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน 15,000 
โรงเรียน 

8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต 
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวน 6 ,000 โรงเรียน 

9 .  ส าน ักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 225 เขต มีการท านโยบายการจ ัดซื ้อจ ัดจ ้า ง  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 

1.  สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู ้ ที ่ถ ูกต้องและสร้าง
จ ิตส าน ึกด ้านการผล ิตและบร ิโภคที ่เ ป ็นม ิต รก ับสิ ่ง แวดล ้อมน า ไปปฏ ิบ ัต ิใ ช ้ที ่บ ้า นแล ะช ุมชน  
เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  

2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ 
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื ่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะ  
มาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู ้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู ้ นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชน เรียนรู ้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ ่งแวดล้ อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  
และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ  

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

6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื ่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท า
งานวิจัยด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  
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7. ครู และนักเรียนสามารถน าสื ่อนวัตกรรมที ่ผ ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้  
ใน โ ร ง เ ร ียนการจ ัดการ เ ร ียนรู ้ และประย ุกต ์ใ ช ้ใ นช ีว ิตประจ า ว ันและช ุมชนได ้ต ามแนวทาง  
Thailand 4.0 

8.  ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  
และสถานที่ให้เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้างที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม  
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 

1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการด าเนินทาง  
การให้องค์ความรู้และสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

2. จัดท าคู ่มือและพัฒนาสื ่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื ่อระบบ 
Multimedia และอ่ืน ๆ 

3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนา
วิทยากรให้ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 

4 .  พ ัฒนาว ิเ ค ราะห ์แผนการจ ัดการ เ ร ียนและจ ัดท าหน ่ว ยการ เ ร ียนรู ้ใ น เ รื ่อ ง  
การผลิตและบริโภคที่ เป็นกับสิ ่งแวดล้อมต่อการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย  
จนถึงระด ับม ัธยมศ ึกษา  และพัฒนาระบบข้อม ูลสารสน เทศการ เก ็บข้อม ูลการลดก ๊าซที ่ม ีผล  
ต่อปรากฏการณ์ภาวะเร ือนกระจก เช ่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและ  
การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon 
Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 

5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า  Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า  

6 .  พ ัฒนาต ่อยอดและขยายผลศูนย ์การ เ ร ียนรู ้ลด ใช ้พล ัง ง าน  การจ ัดก ารขยะ  
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค 

7.  พัฒนาเครื ่องมือ และ กระบวนการให้ความรู ้และแนวทางการจัดการเร ียนรู้ 
กิจกรรม เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค  

8.  จ ัดสรรงบประมาณด า เนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ  
255 เขต เพื่อด าเนินการต่อยอดขยายความรู ้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื ่อมต่อ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

9. สนับสนุน ส่ง เสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื ้อจัดจ้างที ่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อมและยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ
ส านักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 

1 0 .  พ ัฒ น า  ย ก ร ะด ับ ส ถ า น ศ ึก ษ า น า ร ่อ ง ข ย า ย ผ ล  ส ่ง ส ถ า น ศ ึก ษ า ต ้น แ บ บ 
ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต  และบริโภค ที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมทั ้งระบบ เช่น การเลือกซื ้อ
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ผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา 

11. ส่งเสริมการพัฒนาสื ่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู ้และแผนการ
จัดการเรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร  
กับสิ ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที ่ด ีสู ่ส ังคมเมือง เช ิงน ิเวศและการจ ัดการมลพิษ  
และสิ ่ง แวดล ้อมที ่ด ีและการ เล ือกผล ิตภ ัณฑ์ บรรจ ุภ ัณฑ์ที ่เ ป ็นม ิตรก ับสิ ่ง แวดล ้อมและฉลาก  
ที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ  BBL/PLC และ Decision – Making  
การน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย  
ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

14 .  ขยายผลจากโร ง เ ร ียนคาร ์บอนต่ า สู ่ช ุมชนเช ิงน ิเ วศและการจ ัดการมลพิษ 
และสิ่งแวดล้อมดี Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม  
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา   
จัดค่ายเยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอด  
สู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2 ,000 ชุมชน 

17. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์
และนิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเ ทศติดตาม แลกเปลี ่ยนน าเสนอผลงาน 
และมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ 
สรุปผลรายงาน 
นโยบำยที่ 6  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ   

นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส าคัญ 
เนื ่องจากเป ็นนโยบายที ่กระจายอ านาจการจ ัดการศ ึกษาให ้สถานศ ึกษา หร ือกลุ ่มสถานศึกษา  
มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบร ิหารงานบุคคล และด้านการบร ิหารงานทั ่ว ไป และปรับบทบาทภารกิ จ 
ของหน่วยงานทั้งระดับส านักงานทั ้งส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน  
ทุกระดับตั ้งแต่สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย 
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานส านักงานเป็น หน่วยงาน 
ที ่ม ีหน ้าที ่สน ับสน ุน  ส ่ง เสร ิม  ตรวจสอบ ต ิดตาม เ พื ่อ ให ้สถานศ ึกษาสามารถจ ัดการศ ึกษาได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology Big Data 



 

 

69 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์
และ เป ิด โอกาส ให ้ท ุกภ าคส ่วน เข ้ามาม ีส ่วนร ่วม เ พื ่อตอบสนองความต ้องการของประชาชน  
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

เป้ำประสงค์ 
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา

ครอบคลุม  ด ้านการบร ิหารว ิชาการ  ด ้านการบร ิหารงบประมาณ ด้านการบร ิหารงานบุคคล  
และด้านการบริหารงานทั่วไป 

2 .  หน ่ว ย ง านส ่วนกล า ง  และส าน ัก ง าน เ ขต พื ้นที ่ก า รศ ึกษา  ต ้อ งปร ับ เปลี ่ย น  
ให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 .  หน ่ว ยง านทุก ระด ับ  ม ีค ว าม โปร ่ง ใ ส  ปลอดการท ุจ ร ิตและประพฤต ิม ิช อบ  
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

4 .  หน ่ว ยง านท ุกระด ับม ีกระบวนการ  และการว ิธ ีงบประมาณด้านการศ ึกษา  
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  

5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด 

1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
2 .  ส ถ า น ศ ึก ษ า  ส า น ัก ง า น เ ข ต พื ้น ที ่ก า ร ศ ึก ษ า  แ ล ะ ส า น ัก ง า น ส ่ว น ก ล า ง  

ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ ่น คล่องตัวสูง พร้อมที ่จะปรับตัวให้ทัน  
ต่อการเปลี ่ยนแปลงของโลกอยู ่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล  

3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ  

4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

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

6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  
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7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื ่อมโยงกับข้อมู ลต่าง ๆ 
น าไปสู ่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู ้สู ่ผู ้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( Big Data 
Technology) 

8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

9 .  สถานศ ึกษาท ุกแห ่งม ีร ะบบข ้อม ูลส า รสน เทศที ่ส ามารถ ใช ้ใ นการว างแผน  
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 

1. ให้สถำนศึกษำ หรือ กลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
   เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ 

ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  
ด้านการบร ิหารงานบุคคล และด้านการบร ิหารงานทั ่ว ไป โดยด า เน ินการเป ็นรายสถานศึกษา 
หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้  

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที ่ อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดูแลของสถานศึกษา  
หรือกลุ่มสถานศึกษา 

 
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ศ ึกษา  ว ิเ คราะห ์ หน ้าที ่และอ าน าจ  องค ์ป ระกอบ จ านวนกรรมการ  ค ุณสมบ ัต ิ หล ัก เกณฑ์  
และว ิธ ีการสรรหาการเล ือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา  
หรือของกลุ ่มสถานศึกษา โดยให้ค าน ึงถ ึงหล ักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษา  
หรือกลุ ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการ 
และข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่ 

  (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที ่เพื่อปฏิบัติหน้าที ่สนับสนุนงาน  
ด ้านธ ุรการ ด ้านการ เง ิน  การบ ัญช ีและพัสด ุ และด ้านบร ิหารงานบ ุคคล เ พื ่อม ิให ้งานด ังกล ่าว  
เป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

  (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา 
หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา  

  (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
จัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาห รือกลุ ่มสถานศึกษา 
ให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

  (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการ
แบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 
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  (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ตลอดชีว ิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา  
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 

  (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

  (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา  
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  

  (10) ส าน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และส าน ักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา จัดอบรม พัฒนาผู ้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ 

   (11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระ  
ในการบร ิหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด ้านการบร ิหารวิชาการ ด้านการบร ิหารงบประมาณ  
ด ้านการบร ิหารงานบ ุคคล และด ้านการบ ร ิหารงานทั ่ว ไป โดยด า เน ินการเป ็นรายสถานศึกษา 
หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 

  (12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  

2. พัฒนำส ำนักงำนส่วนกลำง และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นหน่วยงำน  
มีควำมทันสมัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  เป็นมาตรการในการเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานทั ้งระดับ
ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี ่ยนแปลงของโลกอยู ่ตลอดเวลา  มีความโปร ่งใส  ปลอดการทุจริต  และประพฤติมิชอบ  
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เป็นหน่วยงานที ่มีหน้าที ่สนับสนุน  ส่งเสริม ตรวจสอบ  ติดตาม  
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

เขตพื้นที ่การศึกษา ให ้เป ็นหน่วยงานที ่ท ันสมัย  มีหน้าที ่ สนับสนุน ก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

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

( 4 )  ส ่ง เ สร ิมกา รบร ิห า รจ ัดการ เ ขต พื ้นที ่ก า รศ ึกษา โดย ใช ้พื ้นที ่เ ป ็น ฐ าน  
(Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 
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(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่  
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  

เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  สหวิทยาเขต  
กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 

(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 

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

(9 ) ส ่ง เสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส ่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร  
เพ่ือการศึกษา 
 

3. ปฏิรูปกำรคลังด้ำนกำรศึกษำ เพื่อเพิ่มคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
โดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียน และสถำนศึกษำ  

  เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู ้เร ียนทุกคน สอดคล้องกับย ุทธศาสตร ์ชาต ิที ่ต ้องการปฏิร ูปการคลัง  
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่ รับจัดสรร
งบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนด
เงื ่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู ้เรียนกลุ ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื ่อมโยงข้อมูล  
กับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 

อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
(3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric)  ในการพิสูจน์

ตัวตนของผู ้เรียน เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ  โดยจะท าการแลกเปลี ่ยนข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย  

(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา 
โดยผ่านระบบธนาคาร 

4. พัฒนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบกำร
ท ำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด  

  เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data Technology)  เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา 
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ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที ่จ าเป็น มาวิเคราะห์เพื ่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้  
เพื ่อพัฒนาผู ้เร ียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถว ิเคราะห์เป็นข้อมูล  
ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ น า Cloud Technology มาให้บริการ 
แก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) 
ระบบบริหารงานส านักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ 
เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร  

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

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

(2) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล
ของนักเรียนในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ  

(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)  เพื ่อสนับสนุนภารกิจ 
ด้านบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื ่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี ่ยน 
และบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์
ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการท างานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ 

( 4 )  พ ัฒนาร ะบบฐานข ้อม ูล ทร ัพย ากรมน ุษย ์ด ้านกา รศ ึกษาขั ้น พื ้น ฐ าน  
ที ่ส ามารถ เชื ่อม โยง  และบ ูรณาการข ้อม ูลด ้านการพัฒนาทร ัพยากรมน ุษย ์ร ะหว ่า งกระทรวง  
หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง โดยการเชื ่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที ่เกี ่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง  
สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ 
น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  

(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และบุคลากรทางการศึกษา ด ้านการบริหารงาน เชื ่อมโยงถึงการพัฒนาครู เ พื ่อ ให ้สอดคล้อง  
กับความก้าวหน้าในอาช ีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู ้เ ร ียนเป็นรายบุคคล  
ตั ้งแต ่ระด ับปฐมว ัย  จนจบการศึกษาขั ้น พื ้นฐาน ที ่ส ามารถเชื ่อมโยงกับหน่วยง านที ่เ กี ่ยวข ้อ ง  
น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ  
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33 

วิสัยทัศน์   
      “ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 เป็นองค์กรคุณภำพมำตรฐำนระดับสำกล  
สร้ำงทุนมนุษย์ด้วยนวัตกรรม  น้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน” 
  
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

3. ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และ        
มีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

6. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital  Technology) เพ่ือมุ่งสู่ Thailand 4.0 
 
เป้ำประสงค์    

1. ผู้ เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ 

มีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 

อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม โดยน้อมน าพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆได้รับ

การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตาม

หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
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พ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen)  

พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ และนานาชาติ 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่

ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน

วิชาชีพ  เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี และน้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

6. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารงาน ยึดหลัก            

ธรรมาภิบาลและน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 

7. สถานศึกษาจัดการศึกษา เ พ่ือการบรรลุ เป้ าหมายการพัฒนาอย่ างยั่ งยืน  (Sustainable 

Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  มีระบบข้อมูล

สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้งานวิจัย  

เทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 
ค่ำนิยมองค์กร          

รับผิดชอบ   มีน้ าใจ   ให้บริการ   ประสานงานอย่างกัลยาณมิตร 
 
วัฒนธรรมองค์กร        
          “ร่วมคิด  ร่วมท า  รว่มรับผิดชอบ” 
 
นโยบำยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  
         “ลึกซึ้งงานภารกิจ    พิชิตงานนโยบาย    ใส่ใจงานเชิงพ้ืนที่” 
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กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำด้วยทีม สพม.33 (SMART TEAMS) ประกอบด้วย 
         1. คุณลักษณะของผู้บริหาร สพม.33  (SMART DIRECTORS)  : “CHANGS” 
             C = Change (ผู้น าการเปลี่ยนแปลง)  H  =  Human  Ability  (ผู้มีศักยภาพ)     
             A = Achievement (เน้นผลสัมฤทธิ์)  N  = Nice  (ดี)   
             G = Good Governance (มีหลักธรรมมาภิบาล)  S = Service mind  (มีจิตบริการ) 
          2. คุณลักษณะของครู สพม.33  (SMART TEACHERS)  : “KRUDEE” 
              K = Knowledge  (มีความรู้)   R =  Responsibility (มีความรับผิดชอบ)    
              U = Use Innovation (ใช้สารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี) 
              D = Development (มีการพัฒนา) E1 =  Evaluation (การวัดผล ประเมินผล)     
              E2 = Ethics (คุณธรรม จริยธรรม) 
          3. คุณลักษณะของบุคลากร สพม.33  (SMART  EDUCATIONAL PERSONNEL) : “PRASAN” 
              P = Personality (บุคลิกภาพ)   R = Responsibility (ความรับผิดชอบ)  A = Attitude  (เจตคติ) 
              S = Service mind  (บริการเป็นเลิศ) A = ACHIEVEMENT (มุ่งผลสัมฤทธิ์)  
              N = Network  Building and Participatory (สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม) 
 4. คุณลักษณะของนักเรียน สพม.33  (SMART STUDENTS)  :  “DEKSAREN” 
             D = Democracy(มีความเป็นประชาธิปไตย)    E = Ethics มีคุณธรรม จริยธรรม    
              K = Knowledge  (มีความรู้ ใฝ่เรียนรู้มีทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21)  
              S = Sufficiency  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  A = Achievement การมุ่งผลสัมฤทธิ์    
              R = Responsibility มีความรับผิดชอบ   E = Enjoy (มีความสุข)  N = Network(สร้างเครือข่าย) 
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กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ   
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม โดยน้อมน าพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 

ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรฯ 

100 1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   - กิจกรรมอบรมพัฒนาครู 
   - นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

นายดนัย ค าผุย 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

2. ร้อยละของผู้เรียนมีความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

100 1. โครงการเสริมสร้างความม่ันคงสถาบันหลัก 
  - นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 

นายดนัย ค าผุย 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมืองและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
 

100 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
- นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

นายดนัย ค าผุย 
นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 2. โครงการจิตอาสา 904 
 

นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช และคณะ 
กลุ่มอ านวยการ    

 3. กิจกรรมส่งเสริมลูกเสือ เนตรนารี กีฬา ดนตรี 
 

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

4. ร้อยละของผู้เรียนน้อมน าพระบรม 
ราโชบายรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 

100 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามพระราชด ารัส  
รัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10  
 - อบรมพัฒนาครู 
- กิจกรรมค่ายนักเรียนต้นแบบ 

นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์ 2  ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืนๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิ เ ศ ษ มี ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามมาตรฐานที่
ก าหนด 
 

80 1. โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่โอลิมปิกวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
2. โครงการโอลิมปิก สอวน. 
 

นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณและคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

 3. โครงการ KKU Smart Learning  
  - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  - นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

นายสดใส กาพย์กลอน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 4. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ 
สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
    -อบรมพัฒนาครู 
   - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

2. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถพิเศษ  
มีทักษะด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
สามารถเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆได้ 
 

80 1. โครงการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน 
2. ห้องเรียนพิเศษด้านกีฬา 

นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณและคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

3. ร้อยละของผู้เรียนสามารถสื่อสารโดยใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ 2 

80 1. โครงการพัฒนาครูด้านจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ค่าย Boot CAMP 
    - อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    - นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

นายสดใส กาพย์กลอน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
 

 2. โครงการอัจฉริยภาพด้านภาษา 
  - อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
  - นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในเวที 
ระดับชาติและนานาชาติได้ 
 

80 1. โครงการ PISA 
- อบรมพัฒนาครู 

นายพิจิตร  อุตตะโปน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 2. โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- อบรมพัฒนาผู้บริหารและครู 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงาน IS  

นายรวิชญุฒม์  ทองแม้น 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสง่เสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ที่ 3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียน 

ในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่ เหมาะสมตามวัย มีความ สามารถในการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี ( Global 

Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแบ่งปันระดับประเทศและนานาชาติ 

ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

80 1. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  
- นิเทศ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเปิดชั้นเรียน 
- นิเทศ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

นางพชรพรรณ ด่านวิไล 
นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
นางนาถสุดา จินดาศรี 
นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ 
นายพิจิตร อุตตะโปน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

2. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ มีสมรรถนะ  
มีคุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
  

80 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการ 
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
- อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- นิเทศ ตดิตาม การด าเนินงานของสถานศึกษา 

นายดนัย  ค าผุย 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

 2. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

นายดนัย ค าผุย  
นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะเหมาะสม
ตามวัย 
 

100 1. โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
   - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   - นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของสถานศึกษา 

นายดนัย ค าผุย 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

4. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

80 1. โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาพ่ึงพาตนเอง 
     -กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     - นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของสถานศึกษา 
 

นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศกึษา 

5. ร้อยละของผู้เรียนมีการปรับตัวต่อการ
เป็นพลเมืองพลโลกที่ดี 

100 1. โครงการพัฒนาการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
 

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณและคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

 2. โครงการจิตอาสา 904 
 
 

นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช และคณะ 
กลุ่มอ านวยการ 
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ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

6. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การแข่งขันระดับประเทศและนานาชาติ 

80 1. โครงการพัฒนาครูด้านจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ค่าย Boot CAMP 
    - อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    - นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

นายสดใส กาพย์กลอน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 2. โครงการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนว STEM ศึกษา 
     - อบรมพัฒนาครู 
     - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     - อบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครูผู้สอน 
     - นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

นายรวิชญุฒม์  ทองแม้น 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 3. โครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณและคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน วิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี  

และน้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ร่ วมกิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 

100 1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีร่วม
กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 

นายเสนอ ประพันธ์ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 2. นิเทศ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเปิดชั้นเรียน นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
กลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 
 

70 1. โครงการพัฒนาครูด้านจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ค่าย Boot CAMP 
    - อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    - นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

นายสดใส กาพย์กลอน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาครู
ให้มีทักษะการคิดขั้นสูงผ่านกิจกรรม 
Active Learning 

80 1. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  
 

นางพชรพรรณ ด่านวิไล 
นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
นางนาถสุดา จินดาศรี 
นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ 
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ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

 - นิเทศ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเปิดชั้นเรียน 
- นิเทศ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

นายพจิิตร  อุตตะโปน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 2. โครงการอบรมและพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active 
Learning 

นางณัฐกานต์  ปีแหล่ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 3. โครงการมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 
   - ประกวดและคัดเลือก Best Practice 
   -  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

นายวัชรา  สามาลย ์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

4.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้และทักษะขั้นสูง 
 

80 1. โครงการทดสอบ PISA 
    - อบรมพัฒนาครู 

นายพิจิตร  อุตตะโปน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 2. โครงการทดสอบทางการศึกษา 
  - กิจกรรมเตรียมความพร้อมทดสอบ O-NET 
  - กิจกรรมทดสอบ O-NET 
  - กิจกรรมทดสอบ ด้วยข้อสอบกลาง 

นายพิจิตร  อุตตะโปน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศกึษา 
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ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี
ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ ส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษ (พิการ
เรียนร่วม) 
 

80 1. โครงการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเรียนรวม 
- อบรมพัฒนาครู 
- จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนรู้ 
- กิจกรรมคัดเลือก Best Practice 

นางณัฐกานต์ ปีแหล่ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 2. โครงการมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 
   - ประกวดและคัดเลือก Best Practice 
   -  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

นายวัชรา สามาลย์ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

6. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาใน
การพัฒนาตนเองผ่านระบบดิจิทัล 
 

80 1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่าน TEPE  
Online (การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร) 

นายเสนอ ประพันธ์ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 2. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ
ดิจิทัลและระบบนิเทศออนไลน์ 
 - อบรมพัฒนาผู้บริหารและครู 
 - ค่ายกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

นายวัชรา สามาลย์และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
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กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 5. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการ น าเทคโนโลยีมา บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และน้อมน าศาสตร์พระราชา 

สู่การปฏิบัติ 

ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

1. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษามี
ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
 

100 1. โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.33 
- กิจกรรมวิชาการในการประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร 
- ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาพิเศษ  
 

นายเสนอ ประพันธ์ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 2. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
    - อบรมพัฒนาผู้บริหารด้านภาษาอังกฤษ 
 

นายสดใส  กาพย์กลอน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาตาม
หลักเกณฑ์ ว.17/2552 
 

นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวีและคณะ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

4. โครงการพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการด้านการ
บริหารงานบุคคล 
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า
ของข้าราชการตามหลักเกณฑ์  
ว.12/2560 

นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี และคณะ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความ สามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อ
การบริหารจัดการศึกษา 
 

100 1. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา 
SMSS  
- อบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 
- อบรมครูและเจ้าหน้าที่ 
- นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

นายวัชรา  สามาลย ์ 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. ร้อยละของผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารสถานศึกษา 

100 1. โครงการส่งเสริมสถานศึกษายึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ 
 

นายเสนอ ประพันธ์ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

4. ร้อยละของผู้บริหารน้อมน าศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

 

100 1. โครงการส่งเสริมและน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การ
ปฏิบัติที่ยั่งยืนในสถานศึกษา 
-กิจกรรมถอดบทเรียนศาสตร์พระราชาของผู้บริหาร 
- ศึกษาดูงานโครงการหลวงในพระราชด าริ 

นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      89 

 

กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 6. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น พิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับ 

การศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ 

1. ร้อยละของสถานศึกษา 
มีข้อมูลสารสนเทศตามกระบวนการคัด
กรองเด็กตามกลุ่มชัดเจน 
 

90 1. โครงการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเรียนรวม 
- อบรมพัฒนาครู 
- จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนรู้ 
- กิจกรรมคัดเลือก Best Practice 

นางณัฐกานต์ ปีแหล่ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
 

2. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่มีผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น 
พิเศษ (ผู้พิการ) ได้รับการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนร่วม 

80 1. โครงการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเรียนรวม 
- อบรมพัฒนาครู 
- จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนรู้ 
- กิจกรรมคัดเลือก Best Practice 

นางณัฐกานต์ ปีแหล่ 
กลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
 

3. ร้อยละของผู้ เรียนมีความต้องการ
จ าเป็น พิเศษ (ผู้พิการ) ได้รับการพัฒนา
ผ่านแผน IEP 
 

90 1. โครงการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเรียนรวม 
- อบรมพัฒนาครู 
- จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนรู้ 
- กิจกรรมคัดเลือก Best Practice 
 

นางณัฐกานต ์ปีแหล่ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ 

4. ร้อยละของผู้ เรียนที่ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพตาม ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

90 1. โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2. โครงการโรงเรียนสีขาว 
    -ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    -ส่งเสริมกิจกรรม To Be Number One 
 

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

  3. โครงการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเรียนรวม 
- อบรมพัฒนาครู 
- จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนรู้ 
- กิจกรรมคัดเลือก Best Practice 

นางณัฐกานต์ ปีแหล่ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 7   ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน และเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

1. ร้อยละของผู้เรียนสามารถเข้าเรียนใน
สถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน 
เสมอกัน 

100 1. โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2 .  ร้ อยละขอ งผู้ เ รี ย น ได้ รั บ จั ดส ร ร
งบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และ
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 
โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ของสถานศึกษา และความต้องการจ าเป็น
พิเศษส าหรับผู้พิการ 

100 1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร 
กลุ่มนโยบายและแผน 
 

 2. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท าส าหรับ
นักเรียนเรียนรวม 
   - กิจกรรมศึกษาดูงาน 

นางณัฐกานต์ ปีแหล่ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
 

3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน 
วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital 
Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
 

90 1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน  
สพม.33   
  - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัล 
  - นิเทศ ติดตามช่วยเหลือการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของสถานศึกษาในสังกัด 

นายวัชรา สามาลย์ และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

  - อบรมพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนการสอน 

 2. โครงการ KKU Smart Learning  
  - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  - นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

นายสดใส กาพย์กลอน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

4. ร้อยละของครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ์  และอุปกรณ์ดิ จิ ทั ล  (Digital 
Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 

90 1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน  
สพม.33   
  - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัล 
  - นิเทศ ติดตามช่วยเหลือการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของสถานศึกษาในสังกัด 
  - อบรมพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนการสอน 

นายวัชรา สามาลย์ และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 2. โครงการ KKU Smart Learning  
  - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  - นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

นายสดใส กาพย์กลอน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

5. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
ให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท 
ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 

90 1. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  
- นิเทศ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเปิดชั้นเรียน 
- นิเทศ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

นางพชรพรรณ ด่านวิไล 
นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
นางนาถสุดา จินดาศรี 
นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ 
นายพิจิตร อุตตะโปน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 2. โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 

นายวรวิทย์ วุฒิยา 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก นายสดใส กาพย์กลอน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

6. ร้อยละของสถานศึกษาน าเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

90 1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน  
สพม.33   
  - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัล 
  - นิเทศ ติดตามช่วยเหลือการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของสถานศึกษาในสังกัด 

นายวัชรา สามาลย์ และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

  - อบรมพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนการสอน 

 2. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  
- นิเทศ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเปิดชั้นเรียน 
- นิเทศ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

นางพชรพรรณ ด่านวิไล 
นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
นางนาถสุดา จินดาศรี 
นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ 
นายพิจิตร อุตตะโปน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

7. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการ
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

90 1. โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. โครงการ ฉก.ชน. 

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

8 . ร้ อยละของสถานศึ กษาที่ มี ร ะบบ
ฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ
น ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

90 1. โครงการจัดท าแผนการรับนักเรียน 
 

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ และคณะ 
กลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ที่ 8. สถานศึกษาจัดการศึกษา เพื่อการ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Sustainable Development  Goals:SDGs)และสร้างเสริม 

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วัดหลัก 
ค่า 

เป้าหมาย 
 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดหา
วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

95 1. โครงการสร้างจิตส านึกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นางณัฐกานต์ ปีแหล่ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 2. กิจกรรมการรณรงค์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นางชูจิตร ชูทรงเดชและคณะ 
กลุ่มอ านวยการ 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีหลักสูตร
สิ่งแวดล้อมศึกษาและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 100% 

100 1. โครงการสร้างจิตส านึกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  - กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
  - อบรมพัฒนาครูและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  - คัดเลือก Best Practice 

นางณัฐกานต์  ปีแหล่ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3. ร้อยละของครูและนักเรียนที่พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม วิจัย การผลิตและการบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง 
Thailand 4.0 
 

95 1. โครงการสร้างจิตส านึกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  - กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
  - อบรมพัฒนาครูและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  - คัดเลือก Best Practice 
 

นางณัฐกานต์ ปีแหล่ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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ตัวชี้วัดหลัก 
ค่า 

เป้าหมาย 
 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

 2. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 
   - อบรมพัฒนาครูและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   - กิจกรรมศึกษาดูงาน 

นายวรวิทย์  วุฒิยา 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 3. โครงการสวนสวยโรงเรียนงาม 
 

นางชูจิตร ชูทรงเดช และคณะ 
กลุ่มอ านวยการ 
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์ที่ 9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการก ากับ  

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย  เทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัดหลัก 
ค่า 

เป้าหมาย 
 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

1. ระดับคุณภาพการบริหารเชิงบูรณาการ
ด้วยTPS Model 

ดีมาก 1. โครงการก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน
ตาม TPS Model 
 

นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ และคณะ 
กลุ่มนโยบายและแผน 
 

2. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูล
สารสนเทศ Big Data 
 

100 1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน  
สพม.33   
  - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัล 
  - นิเทศ ติดตามช่วยเหลือการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของสถานศึกษาในสังกัด 
  - อบรมพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนการสอน 
  - การอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและการ
จัดท าฐานข้อมูล Big Data  

นายวัชรา สามาลย์ และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
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ตัวชี้วัดหลัก 
ค่า 

เป้าหมาย 
 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) 

100 1. โครงการพัฒนาบุคลากรในการวิจัยและพัฒนา 
    - อบรมพัฒนาบุคลากรและครู 
    - กิจกรรมการประกวดผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการ
การประกันคุณภาพและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา และรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ 

100 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา 
   - ประชุมปฏิบัติการนิเทศตามสหวิทยาเขต 

นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ 
นางนาถสุดา จินดาศรี 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 2. โครงการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  - ประชุมคณะกรรมการกตปน. 
  - ศึกษาดูงาน 

นายรวิชญฒ์ ทองแม้น 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

5. ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี
ในการบริหารจัดการ 
 

100 1.โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษา SMSS  
- อบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 
- อบรมครูและเจ้าหน้าที่ 
- นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาในการ
ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 

นายวัชรา สามาลย์ และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

6. ร้อยละของสถานศึกษาผ่านการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 

100 1.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและธรรมมาภิบาลใน
สถานศึกษา โรงเรียนสุจริต 
    - กิจกรรมประกวดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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ตัวชี้วัดหลัก 
ค่า 

เป้าหมาย 
 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

7. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
 

100 1.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน  
สพม.33   
  - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัล 
  - นิเทศ ติดตามช่วยเหลือการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของสถานศึกษาในสังกัด 
  - อบรมพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนการสอน 
  - การอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและการ
จัดท าฐานข้อมูล Big Data  

นายวัชรา สามาลย์ และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
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ส่วนที่  3 

โครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนที่ 3 
โครงการ/กิจกรรม 

กรอบงบประมาณ  
ส านักงานเขตด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ใช้ฐานวงเงินที่ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณในแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ 2562 เป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณในแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ตามรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้ 
    1. การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563    ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ครั้งที่ 1)  
จ านวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006 /ว 6526 ลงวนัที่ 21 
ตุลาคม 2562 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนา
คุณภาพการศึกษา : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบด าเนินงาน รหัสหนว่ยรับ
งบประมาณ  2000400747 

    1.1 ผลผลติผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับโรงเรียนปกติ 
จ านวนเงิน 500,000  บาท 
               1.2  ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
ส าหรับโรงเรียนปกติ จ านวนเงิน  1,000,000 บาท 

2. การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563  ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ครั้งที่ 2)  
จ านวนเงิน 2,000,000 บาท(สองล้านบาท) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว341 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตาม
ภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา  : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
งบด าเนินงาน  รหสัหน่วยรับงบประมาณ  2000400747 
 2.1 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ   กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับโรงเรียนปกติ 
จ านวนเงิน 1,500,000  บาท 
  2.2  ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
ส าหรับโรงเรียนปกติ จ านวนเงิน  500,000 บาท  
 3. การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563  ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ครั้งที่ 3) จ านวนเงิน 
1,500,000  บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006 /ว 1237 ลงวันที่  
23 มีนาคม  2563 จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ผลผลิตผู้จบ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ  
กิจกรรมรองการบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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แผนใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     

1 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก ไปราชการ 300,000 สพม.33 

2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 200,000 สพม.33 

3 ค่าซ่อมแซมส านักงาน และประกันภัยรถยนต์ 100,000 สพม.33 

4 วัสดุส านักงาน 800,000 สพม.33 

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 500,000 สพม.33 

6 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  741,600 สพม.33 

7 ค่าสาธารณูปโภค 500,000 สพม.33 

8 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน สพม.
33  (อินเตอร์เน็ต) 

165,000 นายวัชรา   สามาลย์ 

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2563   
  

100,000 นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ 
นางนาถสุดา จินดาศรี 

10 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

270,000 นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
นางพชรพรรณ ด่านวิไล 

11 โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล        

50,000 นายรวิชญุฒม์  ทองแม้น 

12 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณ 

81,000 นายวัชรา   สามาลย์ 

13 โครงการมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.33 
(สุรินทร์) ปี 2563    

68,000 นายสดใส  กาพย์กลอน 
นายวัชรา   สามาลย์ 

14 โครงการกระบวนการจัดการบูรณาการงานนโยบาย 
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้สู่ทักษะอาชีพ 

50,000 นางณัฐกานต์ ปีแหล่ 

15 โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาพ่ึงพาตนเอง  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

50,000 นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
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ที ่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดท า
ผลงานทางวิชาการของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  
ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2563   

36,240 นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี
และคณะกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

17 โครงการพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการ
ด้านการบริหารงานบุคคล   
   

100,000 นายเสนอ ประพันธ์ 
และคณะ 

18 เพ่ิมประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 /แผนพัฒนาคุณภาพ
คุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการที่ดีของ 
สพม.33 

25,000 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์
นางจุไรภรณ์ สิริไสย 

19 โครงการ   ประชุมประเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562/รับการติดตาม 
ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ /ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

80,000 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ 
นางปาณิศา นิเลิศรัมย์ 

20 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

475,560 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์
และคณะ 

21 โครงการอบรมปฏิบัติการการใช้งานระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My office)   

20,600 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช
และคณะ 

22 โครงการประชุมสัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ   

150,000 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดชนาง
พิชญ์สินี  เจริญรัตน์ 
นางปวีณา  กระเวนกิจ 

23 โครงการอบรมปฏิบัติการจัดท าฐานข้อมูล Big  
Data โดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการสถานศึกษา  

50,000 
 
 

 

นายวัชรา   สามาลย์และ
คณะ DLICT 

24 โครงการพฒันาการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา    

50,000 นายวัชรา   สามาลย์และ
คณะ DLICT 
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ที ่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

25 โครงการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

85,000 นายเสนอ  ประพันธ์ 
นางชัญญรัชญ์ ชูทอง 

26 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบริหาร
จัดการงานในหน้าที่สู่ความเป็นเลิศส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

20,000 นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี 
นางชัญญรัชญ์ ชูทอง 

27 โครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ
กฎหมาย การสืบสวน การสอบสวนและ 
การด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

20,000 นางปฤษณา  อรรถเวทิน 
นายนคร  เจือจันทร์      

28 โครงการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

20,000 นางสาวลัดดาวัลย์  ไชยยา 

29 โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 

200,000 นางชมพูทิพย์   
ธรรมโสภณและคณะ 

30 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563        

162,000 นางประดิษฐา  
ธนรุ่งเรืองทวี  
นางชัญญรัชญ์ ชูทอง 

31 โครงการ  พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและยกระดับ
คุณภาพงานวิชาการ 

30,000 นายรวิชญุฒม์  ทองแม้น 

 (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) 5,500,000  

 
หมายเหตุ   ถัวจ่ายทุกรายการ 
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 ความเชื่อมโยงโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กับ กลยุทธ์ สพม.33/นโยบาย สพฐ./ยุทธศาสตร์ชาติ 

ที ่ รายการ กลยุทธ์  
สพม.33 

นโยบาย 
สพฐ. 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

1 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน สพม.
33  (อินเตอร์เน็ต) 

2,4,6 4,6 4 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2563    

2,6 3,6 3 

3 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

2 3 3 

4 โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล        

2 2 2 

5 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณ 

2 2,3 2 

6 โครงการมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.33 
(สุรินทร์) ปี 2563    

2 2,3 3 

7 โครงการกระบวนการจัดการบูรณาการงานนโยบาย 
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้สู่ทักษะอาชีพ 

2 3 3 

8 โครงการ สืบสานศาสตร์พระราชาพ่ึงพาตนเอง ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1,2 1 1 

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดท า
ผลงานทางวิชาการของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  
ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2563   

3 3 3 

10 โครงการพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการ
ด้านการบริหารงานบุคคล    

3 3 3 

11 เพ่ิมประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 /แผนพัฒนาคุณภาพ
คุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการที่ดีของ 
สพม.33 

6 6 6 
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ที ่ รายการ กลยุทธ์  
สพม.33 

นโยบาย 
สพฐ. 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

12 โครงการ ประชุมประเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562/รับการติดตาม 
ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ /ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

6 6 6 

13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

6 6 6 

14 โครงการอบรมปฏิบัติการการใช้งานระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My office)   

3,6 3,6 3,6 

15 โครงการประชุมสัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ   

6 6 6 

16 อบรมปฏิบัติการจัดท าฐานข้อมูล Big  Data โดยใช้
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาและระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  

6 6 6 

17 โครงการพัฒนาการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา    

6 6 6 

18 โครงการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

3 3 3 

19 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบริหาร
จัดการงานในหน้าที่สู่ความเป็นเลิศส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

3,6 3,6 3,6 

20 โครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ
กฎหมาย การสืบสวน การสอบสวนและ 
การด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

3 3 3 

21 โครงการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6 6 6 
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ที ่ รายการ กลยุทธ์  
สพม.33 

นโยบาย 
สพฐ. 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

22 โครงการ จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมของนักเรียน 
ประจ าปี พ.ศ. 2563  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

2 2,3 2 

23 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563        

3 3 3 

24 โครงการ  พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและยกระดับ
คุณภาพงานวิชาการ 

6 6 6 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
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โครงการ  ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
             การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
สนองนโยบาย สพฐ.         นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
      มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
      นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม. 33     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 
                                                  ความสามารถในการแข่งขัน 
      กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง 
                                                 มีคุณภาพ 
      กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นายวัชรา  สามาลย์    เบอร์โทรศัพท์ 088-5727955 
 e-mail pubsurin@secondary33.go.th 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่พยายามผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
มาตรา 64  รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน  ต ารา หนังสือ ทางวิชาการ สื่อ
สิ่งพิมพ์อ่ืน โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มีส่วนสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจ
แก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  ทั้งนี้  โดยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  มาตรา 65  
ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต  และผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  และ
มาตรา  66  ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้  
เพ่ือให้มีความรู้  และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  ทั้งนี้  กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าว โดยได้มีการบริหารจัดการ
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีให้ไปถึงสถานศึกษาทุกแห่งในทุกที่แม้แต่ท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล  รวมทั้งยังได้ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา โดยได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
เพ่ือการศึกษา  มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับสถานศึกษา  นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้ง
กองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษาทั้งระบบ  
ให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ทั้งในด้านการบริหารและการเรียน
การสอน  การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในการศึกษาทุกระดับ   



        110                                                                                                     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท านโยบาย  แผนพัฒนา  
และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของหน่วยงาน
และสถานศึกษา  ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา  ประสานการระดมทรัพยากร  การ
จัดการศึกษาและส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน  การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ประสานส่งเสริมการวิจัยและการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานต่างๆ โดยสภาพ
บริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคทั้งในพ้ืนที่เมืองและพ้ืนที่ชนบท กอปรกับความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันสามารถช่วยให้การบริหารจัดการศึกษา
ด า เนินการได้อย่ างมีประสิทธิภาพด้วยการน า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมาใช้   ซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดสรรงบประมาณ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์  
ซอฟต์แวร์  และระบบเครือข่าย  จากแผนงานงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือ
การศึกษา เพ่ือใช้ด าเนินการตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือ
การศึกษา ให้ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ใช้ในการจัดกิจกรรมให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าว แต่จากการด าเนินการที่ผ่านมาพบว่า แม้ว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
33 จะได้รับจัดสรรระบบอินเตอร์เน็ตของ Uninet มาใช้ในการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่ก็ยังไม่เพียงพอ รวมทั้ง
สัญญาณอินเตอร์เน็ตล่มบ่อย ไม่เสถียร ประกอบกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
จ าเป็นต้องใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการเชื่อมโยงข้อมูล ข่าวสาร หนังสือราชการ ตลอดจนการรายงานข้อมูลต่าง 
ๆ อยู่ตลอดเวลา  
 ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สนองนโยบายดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดท าส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้การบริหารและการจัดการทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.2 เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพ่ือปรับปรุง พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและระบบการส ารองข้อมูลให้มี
ความมั่นคงและปลอดภัย 
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3.เป้าหมายของโครงการ 
3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 มีเว็บไซต์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจัดการความรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาอย่างน้อย 2 เว็บไซต์ 
3.1.2 มีระบบอินเตอร์เน็ตภายในส านักงานเขต ฯ เชื่อมโยงวงจรด้วยสาย FIBER OPTIC  ความเร็วไม่

น้อยกว่า 100  Mbps 
3.1.3  สามารถให้บริการพ้ืนที่เว็บไซต์แก่โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนที่ยังไม่มีพ้ืนที่จัดเก็บเว็บไซต์ 

 3.1.4  มีเครือข่ายในการปรับปรุง พัฒนา ตลอดจนการบ ารุงรักษา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ตกับทุกโรงเรียนในสังกัด  
 3.1.5  มีระบบการส ารองข้อมูล อย่างน้อย 1 ระบบ  

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  33  มีเว็บไซต์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ

จัดการความรู้ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด 
3.2.2 มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล มีความเสถียรในการใช้งาน 
3.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สามารถบริหารจัดการเชื่อมโยงระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตกับสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.4 มีระบบการส ารองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 

 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ด าเนินการไตรมาส 
1 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนด าเนินงาน 1 – 30 ต.ค.62 1 
2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 15 – 30 ต.ค.62 1 
3 ด าเนินการซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุง และบ ารุงรักษา

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
มกราคม – กุมภาพันธ์ 
63 

2 

4 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การใช้งานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

กรกฎาคม-สิงหาคม 
63 

3 

5 สรุปผลการด าเนินโครงการ 1-15 กันยายน 63 3 
 
5. สถานที่ด าเนินการ 
    สถานที่ด าเนินการ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
6.  งบประมาณ 
  งบประมาณจ านวน 165,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563) รายละเอียดดังนี้ 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
- ค่าจดโดเมนเนมและขยายพ้ืนที่เว็บไซต์ 
secondary33.go.th (3,000 บาท ต่อปี) 
sesao33.net   (1,000 บาทต่อปี) 
- ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต 13,000/เดือน 
(13,000x12) 

163,000 
 

  
 
 

3,000 
1,000 

 
156,000 

 

2 ด าเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม พัฒนา 
ปรับปรุง และบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (ไตรมา
สละ 1 ครั้ง) 
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  

   
 
 
 

2,000 
3,000 

 

3 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน -    

 รวมทั้งสิ้น 165,000  165,000  

 

หมายเหตุ   ถัวจ่ายทุกรายการ 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 1. ปัจจัยความเสี่ยง 

   ความเสถียรของระบบอินเตอร์เน็ตต่อการใช้งาน 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

   เพ่ิมผู้ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตอย่างน้อย 2 แห่ง เพ่ือส ารองการใช้งานอินเตอร์เน็ต กรณี

สัญญาณใดสัญญาณหนึ่งขาดการเชื่อมต่อ ให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต    

1. มีเว็บไซต์โรงเรียนครบทั้ง 85 โรงเรียน ร้อยละ 100 1.จากการสังเกต 

2.จากการส ารวจ 

1.แบบสังเกต 

2.แบบส ารวจ 

2. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
ครอบคลุมทุกจุด บริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 

ร้อยละ 100 1.จากการสังเกต 

2.จากการส ารวจ 

1.แบบสังเกต 

2.แบบส ารวจ 

3. มีระบบส ารองข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ/ภัย
ธรรมชาติ  

1 ระบบ จากการส ารวจ แบบส ารวจ 

ผลลัพธ์    

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ร้อยละ 85 ประเมินความพึง

พอใจ 

แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

2. ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ร้อยละ 85 ประเมินความพึง

พอใจ 

ประเมินความ

พึงพอใจ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

9.2 การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

9.3 บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานตาม
ภารกิจที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.4 ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้อย่างหลากหลายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ลงชื่อ                                             ผู้เสนอโครงการ 
                                     (นายวัชรา  สามาลย์) 
            ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลงชื่อ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                            (นางปติมา  กาญจนากาศ) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ลงชื่อ                                             ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (นายส าเริง   บุญโต) 
             ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

 
9.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
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โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
            ประจ าปีงบประมาณ 2563 
สนองนโยบาย  สพฐ.   นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                             นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.33  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 
                                            ความสามารถในการแข่งขัน 
                     กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2562 –  พฤษภาคม  2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
1. นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์  เบอร์โทรศัพท์  08 1600 0027 Email: touangrat475@gmail.com 
2. นางนาถสุดา  จินดาศรี        เบอร์โทรศัพท์  08 9848 0524 Email: nadsudajin@gmail.com 
 

1. หลักการและเหตุผล   
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545    
มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มี
การก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน 
และมาตรฐานการศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่าง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
และออกประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ด้วยเหตุนี้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการจึงอาศัยอ านาจตามมาตราและกฎกระทรวงดังกล่าว ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษเพ่ือเป็นหลักใน
การเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน  คือ 1) มาตรฐานด้านคุณภาพของ
ผู้เรียน 2) มาตรฐานกรับวนการบริหารและการจัดการศึกษา และ 3) มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นการปรับมาตรฐานที่ประกาศใช้ภายใต้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ให้ใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงออกประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพ
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การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 และเอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เพ่ือให้สถานศึกษาใช้ประกอบการด าเนินงานตามระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไป
ตามแนวทางที่ก าหนดได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

แนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2561 และการให้ระดับคุณภาพของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ระดับคุณภาพ (ก าลังพัฒนา, ปานกลาง, 
ดี, ดีเลิศ และ ยอดเยี่ยม) โดยสถานศึกษาประเมินตนเองในลักษณะการประเมินแบบองค์รวม เน้นการประเมิน
ที่มีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ มีการบรรยายคุณภาพตามสภาพที่เป็นจริง โดยอาศัยหลักฐาน/ข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพควบคู่กัน หลังการประเมินตนเองสถานศึกษาต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (Self-
Assessment Report : SAR) ส่งต้นสังกัด โดยสถานศึกษาสามารถน าเสนอและจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองให้สอดคล้องกับบริบท สภาพ และความต้องการของสถานศึกษา มุ่งเน้นให้ตอบค าถาม 3 ข้อ ตาม
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1) คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพใด 2) 
สถานศึกษารู้ได้อย่างไรว่าตนเองมีคุณภาพในระดับนั้น มีข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์อะไรบ้างที่จะ
สนับสนุน และ 3) สถานศึกษามีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปอย่างไร 

ทั้งนี ้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ าเป็นต้องได้รับ
การสื่อสาร ประชุม สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในการ
ด าเนินงานตามระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ใน
ปีงบประมาณ 2563  
       ด้วยเหตุนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงได้จัดท า “โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563”เพ่ือขับเคลื่อนและมุ่งพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก     
มีคุณภาพระดับดีขึ้นไปร้อยละ 100 
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   

2. เพ่ือเตรียมสถานศึกษาให้มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

3. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 
        1. สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 85 โรง ด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  

2. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
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เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจสามารถด าเนินการตามระบบการ 

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีขึ้นไป 

4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมที่ด าเนินการในโครงการ สถานที่ 
วันเดือนปี 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 

1 กิจกรรมที่ 1 การสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทาง 
การติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1) จัดส่งคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33 
2) จัดส่งเครื่องมือการติดตามตรวจสอบ ระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พร้อมแบบรายงานผลฯ 
3) จัดส่งเครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  33 พร้อมแบบรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนใน
สังกัด 

85 แห่ง 

ตุลาคม/ 
พฤศจิกายน
/ธันวาคม 

2562 

1 

2 กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา 
ช่วยเหลือ และแนะน าการด าเนินงานการประเมิน
มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  
1) ประชุมปฏิบัติการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา 
ช่วยเหลือ และแนะน าการด าเนินงานการประเมิน
มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2) สรุปรายงานการนิเทศฯ  
 
 

โรงเรียนใน
สังกัด 

85 แห่ง 
 

สหวิทยาเขต 
1 – 8 
(8 จุด) 

 
สพม.33 

 
 

 
 
 
 

กุมภาพันธ์  
 
 
 

มีนาคม  
 
 

 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
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ที ่ กิจกรรมที่ด าเนินการในโครงการ สถานที่ 
วันเดือนปี 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 

3) การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ
โรงเรียนที่รับการประเมินคุณภาพภายนอกและรับฟังการ
สรุปผลการประเมินภายนอกด้วยวาจา ปีงบประมาณ 
2563 

โรงเรียนที่รับ
การประเมิน
ภายนอก 

พฤศจิกายน 
2562 – 
กันยายน 
2563 

 

ตลอดปี 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2562 
1) แจ้งสถานศึกษาจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในตามแบบรายงานที่ต้นสังกัดก าหนด (ภายใน
มีนาคม 2563) 
2) วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2562 

สพม.33  
 
 

มกราคม
2563 

 
เมษายน 
2563 

 

2 - 3 

4 กิจกรรมที่ 4 : การสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (SAR) 
1. สถานศึกษาจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report : SAR) ให้ต้นสังกัดภายในก าหนด 
 
2. ต้นสังกัดสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) 

สพม.33  
 

ภายใน 
30 มีนาคม 

2563 
เมษายน – 
พฤษภาคม  

2563 

2 - 3 

6. งบประมาณ 
 จ านวน 100,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 

รายละเอียดดังนี้ : 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 1 การสื่อสารสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแนวทาง การติดตาม
ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1) จัดส่งคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33 
2) จัดส่งเครื่องมือการติดตามตรวจสอบ ระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 พร้อมแบบรายงานผลฯ 
3) จัดส่งเครื่องมือการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33 พร้อมแบบ
รายงานการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้
ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าการด าเนินงาน
การประเมินมาตรฐาน และการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ................................ 
1. ประชุมปฏิบัติการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้
ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าการด าเนินงาน
การประเมินมาตรฐาน และการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา (76,885 บาท).......... 
1.1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง 
จ านวน 1 คัน ถัวจ่ายสหวิทยาเขตละ 1,000 
บาท เป็นเงิน 8,000 บาท (8 สหวิทยาเขต)....... 

 
 
 

98,675 
 
 
 

76,885 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  17,220 บาท 
1) ส าหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูประกัน/ครู
แผนงานงบประมาณ (โรงเรียนละ 3 คน 85 
โรงเรียน) รวม 255 คน จ านวน 2 มื้อ ๆ ละ 30 
บาท/คน เป็นเงิน 15,300 บาท 
2) ส าหรับ ศึกษานิเทศก์ 2 คน/นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 1 คน/พนักงานขับรถ 1 คน 
รวม 4 คน ทั้งหมด 16 มื้อ ๆ ละ 30 บาท/คน 
เป็นเงิน 1,920 บาท 
1.4 ค่าอาหารกลางวัน 34,440 บาท ............. 
1) ส าหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูประกัน/ครู
แผนงานงบประมาณ (โรงเรียนละ 3 คน 85 
โรงเรียน) รวม 255 คน จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 120 
บาท/คน เป็นเงิน 30,600 บาท 
2) ส าหรับศึกษานิเทศก์ 2 คน/นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 1 คน/พนักงานขับรถ 1 คน 
รวม 4 คน ทั้งหมด 8 มื้อ ๆ ละ 120 บาท/คน 
เป็นเงิน 3,840 บาท 
1.5 ค่าเอกสารแนวทางการประเมินฯ  จ านวน 
265 เล่ม เล่มละ 65บาท เป็นเงิน 17,225 บาท 
 
2. สรุปรายงานการนิเทศฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

17,220 
 
 
 
 
 
 
 
 

34,440 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,225 
 
- 

3. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา 
ช่วยเหลือโรงเรียนที่รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกและรับฟังการสรุปผลการประเมิน
ภายนอกด้วยวาจา ปีงบประมาณ 2563 
(21,790 บาท) ................................................ 

 
 
 
 

21,790 

   

3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 120 บาท/คน ส าหรับ
คณะกรรมการนิเทศ จ านวน 11 คนพร้อม
พนักงานขับรถ 1 คน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ระยะที่ 1 จ านวน  17 โรง และระยะที่ 2 ........ 
3.2 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง/

    
 
 
 

21,790 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

รถยนต์ส่วนบุคคล จ านวน 1 คัน  
(ข้อ 3.1 + 3.2 รวม 21,790.-บาท) 

 
 

     
กิจกรรมที่ 3 จัดท ารายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ........................ 
1) แจ้งสถานศึกษาจัดส่งรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในตามแบบรายงานที่ต้นสังกัด
ก าหนด 
2) วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
3) ค่าเอกสารรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน 5 เล่ม เล่มละ 65 บาท  
เป็นเงิน 325 บาท ......................................... 

 
 

325 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

325 
กิจกรรมที่ 4 : การสังเคราะห์รายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ............. 
1) แจ้งสถานศึกษาจัดส่งรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ให้
ต้นสังกัดภายในก าหนด 
2) ต้นสังกัดสังเคราะห์รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
2.1 ค่าเอกสารรายงานการสังเคราะห์รายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
จ านวน 5 เล่ม เล่มละ 200 บาท  
เป็นเงิน 1,000 บาท .................................... 

 
1,000 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1,000 
รวมงบประมาณ 100,000 - 73,450 26,550 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ และผู้เกี่ยวข้องขาดการน าระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561สู่การปฏิบัติใน

สถานศึกษา 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. การสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจในการน าระบบการประกันคุณภาพภายในสู่การปฏิบัติใน

สถานศึกษา 

2. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ แนะน า ประเมินผล การด าเนินงานตามระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

8. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด 
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 
2) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา เตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
การนิเทศ ก ากับ ติดตามฯ  

 
 
 
การนิเทศ ก ากับ ติดตามฯ  

 
แบบนิเทศ ก ากับ 

ติดตามฯ  
 
 

แบบนิเทศ ก ากับ  
ติดตามฯ 

ผลลัพธ์ 
1) สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
2) สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วิเคราะห์ผลการนิเทศ 

ก ากับ ติดตามฯ  
 

วิเคราะห์ผลการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามฯ  

 
แบบสรุปผลการ

วิเคราะห์ผลการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามฯ 
แบบสรุปผลการ

วิเคราะห์ผลการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามฯ 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  มีการ

ประเมินคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมสถานศึกษารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

                                             ลงชื่อ                ผู้เสนอโครงการ 
                                                      (นางตวงรัตน์  เกียรติคุณรัตน์) 
                                                               ศึกษานิเทศก์ 

        ลงชื่อ                    ผู้เสนอโครงการ 
                                                         (นางนาถสุดา  จินดาศรี) 
                                                                ศึกษานิเทศก์ 

         ลงชื่อ                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                          (นายวัชรา  สามาลย์) 
                                ผูอ้ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
        ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                            (นายส าเริง  บุญโต)  
                                ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
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โครงการ          นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                             โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อ  3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ 
                                    ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
สนองกลยุทธ์  สพม.33   ข้อ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง         
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  มิถุนายน   2563 – 30  กันยายน  2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

1. นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ       เบอร์โทรศัพท์ 09 8939 2253  
2. นางพชรพรรณ  ด่านวิไล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ 09 69496422 
3. นายวัชรา  สามาลย์  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                             เบอร์โทรศัพท์ 08 8572 7955  

 
1. หลักการและเหตุผล               

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีภารกิจหลักส าคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัดให้บังเกิดผลบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการระดมสรรพ
ก าลังจากบุคลากรทุกฝ่ายทุกงาน เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
พัฒนางานด้านวิชาการซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดทั้งการน า
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       ขั้นพ้ืนฐาน ลงสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม บรรลุผลตามเป้าหมายอันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นกลุ่มที่ดูแล
รับผิดชอบงานด้านวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยตรง ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือช่วยให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการภายใน
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2558 -2562 เป็นต้นมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ได้ด าเนินการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสร้าง
ความเข้มแข็งภายในองค์กร     โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) ในการรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของผู้บริหาร
การศึกษา ครู  ผู้นิเทศบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรที่มีวิสัยทัศน์ เป้าหมายและภารกิจ
ร่วมกัน โดยผู้บริหารการศึกษา ผู้นิเทศ เป็นผู้ดูแลสนับสนุน ครูเป็นผู้น าเรียนรู้ร่วมกัน ท างานร่วมกันเป็นทีมสู่
การพัฒนาวิชาชีพและเปลี่ยนแปลงตนเองสู่คุณภาพที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคั ญ 
และความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาด้านการเรียนการสอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศภายในโรงเรียน
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน (Lesson Study) เป็นกระบวนการที่ยึด
หลักการมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนโดยครูผู้สอนร่วมกันท าแผนการจัดการเรียนรู้ สังเกตการสอน และ
ร่วมกันวิพากษ์เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการสอน ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี
ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active learning)  การจัดการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามท่ีหลักสูตรก าหนด ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงขับเคลื่อนการนิ เทศ
บูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางและวิธีการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

 1. ระดับสถานศึกษา ผู้นิเทศ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และผู้นิเทศภายในสถานศึกษา    ที่
ได้รับแต่งตั้งตามนโยบายและภารกิจ  
    2. ระดับสหวิทยาเขต ผู้นิเทศ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู หรือผู้นิเทศภายในสห
วิทยาเขต ที่ได้รับแต่งตั้ง ฯ   
 3. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้นิเทศ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ และผู้ที่
เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับแต่งตั้งฯ   

2. วัตถุประสงค์ 
       1. เพ่ือนิเทศการศึกษา แนะน าช่วยเหลือการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน    
          ในสังกัดระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 2. เพ่ือนิเทศ ติดตามการพัฒนาระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา  
 3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนานวัตกรรม      
           การเรียนรู้และยกย่องเชิดชูเกียรติครูมืออาชีพสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 จ านวน 85 โรง ได้รับการ นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

       เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีระบบการบริหาร 

จัดการที่ดีและมีระบบการนิเทศภายในที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับบริบทและความ
ต้องการของบุคลากรในโรงเรียนและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                    2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพสามารถน าสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูมืออาชีพและมีความ 
เป็นเลิศด้านวิชาการ 
4.  วิธีด าเนินงาน 
      การนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก าหนดขอบข่ายการนิเทศตามกล
ยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัดตามนโยบายและภารกิจ ดังนี้ 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท ารายละเอียดภาระงานตามขอบข่าย       
การนิเทศ  

1. งานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. งานมาตรฐานการมัธยมศึกษา 
3. งานการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ 

มิถุนายน 2563 กลุ่มนิเทศ ฯ 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

2 จัดท าแผนการนิเทศ 
- ก าหนดขอบข่ายการนิเทศ  
- จัดท าเครื่องมือการนิเทศติดตาม 
- จัดท าสื่อการนิเทศติดตาม/สื่อนิเทศทางไกล 
- จัดท าปฏิทินการนิเทศ   
- แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ 

กรกฎาคม  
- 
ธันวาคม 2563 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

3 ด าเนินการนิเทศตามแผนงาน/ปฏิทิน กรกฎาคม 2563 

สิงหาคม 2563 

คณะกรรมการนิเทศ 

 

4 สรุปและรายงานผลการนิเทศระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

กันยายน  2563 คณะกรรมการนิเทศ 

และคณะท างาน 
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5. งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563     จ านวน  270,000 บาท  

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

งบประมาณที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่  1  ประชุ ม  ว างแผน จั ดท า
รายละเอียดภาระงานตามขอบข่ายการนิเทศ 
ติดตาม 
-ค่าอาหารกลางวันผู้ส าหรับเข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติการฯ เตรียมความพร้อมและจัดท า
แผนนิเทศฯ จ านวน 33  คน ๆ ละ 120 บาท 
จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 33 คน ๆ ละ 30 บาท      
4 มื้อ 
- ค่าจัดท าเอกสารนิเทศ จ านวน 100 เล่ม ๆ 
ละ 100 บาท เป็นเงิน  

21,880  
 
 
- 

 
 

 
7,920 
 
 
 
3,960 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,000 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม 
ตามแผน/ปฏิทินการนิเทศ 2 ครั้ง  
(ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 
4.1 ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้นิเทศระดับเขตพ้ืนที่ 
   1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับผู้นิเทศระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย ผอ. 1 คน รอง
ฯ 4 คน ศน. 12 คน พนักงานขับรถ จ านวน 
2 คน รวมทั้งสิ้น 19 คน คนละ 120 /50 วัน 
/ปี เป็นเงิน    
   1.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถราชการส าหรับผู้
นิเทศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน 2 
คัน ๆ ละ 700 บาท /วัน  จ านวน 50 วัน/ปี 
เป็นเงิน  

184,000  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
114,000 
 
 
 
 
70,000 

 
 
 
- 

กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศ  
วิธีการปฏิบัติที่ดี(BEST PRACTICE )  
ด้านการพัฒนา ระบบการนิเทศภายในและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
-ค่าพาหนะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือก

60,400 -  
 
 
 
14,400 

 
 
 
 
 



        128                                                                                                     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

งบประมาณที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ผลงาน จ านวน 36 คน ๆ ละ 400 บาท เป็น
เงิน    
-ค่าวัสดุในการด าเนินงาน ได้แก่ 
-ค่าจัดท าโล่  36 โล่  ๆ ละ 1 ,000 บาท     
เป็นเงิน 
-ค่าจัดท าเกียรติบัตร จ านวน 1,000 ฉบับ ๆ 
ละ 10 บาท เป็นเงิน  

 
 

 
 
36,000 
 
 
10,000 

กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการนิเทศ
ติดตาม 
- ค่าจัดท าเอกสารรายผลงานการนิเทศ 
จ านวน 50 เล่ม  เป็นเงิน 
 

 
 

3,720 

- 
 
 

 
 
 

 
 
3,720 
 

รวมทั้งสิ้น 270,000  210280 59,720 

หมายเหตุ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

6. การประเมินผล   
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.สถานศึกษามีแผนการนิเทศ
ภายในทีค่รอบคลุม 

ร้อยละ 100 ตรวจสอบแผนการนิเทศ แบบตรวจสอบ 
แผนการนิเทศ 

2 . สถานศึ กษามี กิ จกร รม 
ร่องรอย หลักฐานการน า
น โ ย บ า ย สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ ไ ด้  
อย่างเป็นรูปธรรม 

ร้อยละ 100 1 .  ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ส า ร 
ห ลั ก ฐ า น  ร่ อ ง ร อ ย ก า ร
ด าเนินงาน 
2.สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

1.แบบตรวจสอบเอกสาร 
2.แบบสัมภาษณ์ 

3.สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด
มีระบบการนิเทศภายในที่ดี
สอดคล้องกับบริบทและความ
ต้ อ งก าร ขอ งบุ คล าก ร ใน
โรงเรียน 
 

ร้อยละ 100 1. ตรวจสอบเอกสารการ
นิเทศภายใน 
2. สอบถามผู้เกี่ยวข้อง 
3. คัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่ดี
(BEST PRACTICE ) 

1. แบบตรวจสอบเอกสาร 
2 .  แ บ บ ส อ บ ถ า ม
ผู้เกีย่วข้อง 
3.แบบประเมิน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

4.ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้ วั ดตามหลักสู ตรและ
น าไปใช้สอนได้จริง 

ร้อยละ 100 1. ประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
2. สังเกตการสอน 

1.แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
2.แบบสังเกตการสอน 

5 . ส ถ า น ศึ ก ษ า  ค รู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษา มี
นวัตกรรมและวิธีการปฏิบัติ 
ที่ด ี

ร้อยละ 100 1.ประเมินผลงานและ 
ผลการปฏิบัติที่ดี 

แบบประ เมินผลงาน /
นวัตกรรม 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
           7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
           7.1 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในที่ดีและที่ยั่งยืน 
           7.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีนวัตกรรมด้านการนิเทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

                                                                                       
          
         ลงชื่อ (นายชัยสิทธิ์  คุณสวัสดิ์)                         ลงชื่อ    (นางพชรพรรณ  ด่านวิไล) 
                       ศึกษานิเทศก์                                                 ศึกษานิเทศก์              
                      ผู้เสนอโครงการ                                            ผู้เสนอโครงการ                               

           

        ลงช่ือ                        
                                                         (นายวัชรา  สามาลย์) 
                                  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                                        

        ลงช่ือ    
                                                        (นายส าเริง  บุญโต) 

              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
  ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล        
สนองนโยบาย สพฐ. :    นโยบายที่ 2 ด ้านการจ ัดการศ ึกษาเพื ่อ เ พิ ่มความสามารถในการแข ่งข ัน  
                           ของประเทศ 
สนองกลยุทธ์ สพม.33 :  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 
                                ความสามารถในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายรวิชญุฒม์  ทองแม้น  
 
1. หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่ 
มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นมาตรการในการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพเทียบเท่าสากล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าคัญ 3 ประการ
คือ 1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 2. เพ่ือจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และ 
3. เพ่ือพัฒนาการบริหารด้วยระบบคุณภาพ ให้ตอบโจทย์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 คือ นักเรียน 
มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ สื่อสารได้สองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่า งสร้างสรรค์ และร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก  โดยใช้นวัตกรรมหลัก 2 ประการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างต่อเนื่องนั้น  โดยที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 85 โรง จ าแนกเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 (4 โรง) รุ่นที่ 
2 (2โรง) ในการศึกษา 2561 มีรุ่นที่ 3 (25 โรง) และโรงเรียนทั่วไปในสังกัด สพม.33 ซึ่งมีการด าเนินงานและ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนั้น 
 ผลการด าเนินงานและนิเทศติดตาม ปีการศึกษา 2562 พบว่า โรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล รุ่นที่ 1-2 และรุ่นที่ 3 ได้ด าเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 
รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ระดับ OBECQA จ านวน 4 โรง และ ScQA จ านวน 5 
โรง ส่วนนอกนั้นในรุ่นที่ 3 พบว่าต้องได้รับการช่วยเหลือและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการพัฒนาการด าเนินงาน
อย่างเร่งด่วน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบริบทและสภาพการบริหารจัดการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพแห่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งความเข้าใจคลาดเคลื่อนด้านการเรียนการสอนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าอิสระด้วย  
 ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงได้จัดท า
โครงการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการบริหารสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลทั้งนี้เพ่ือให้มีการเร่งรัดพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิผลและได้รับการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล   
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้พัฒนาหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอนที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล อย่างต่อเนื่อง 
  2.2 เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการบริหารจัดการด้วยระบบ 
คุณภาพ และโรงเรียนที่ยื่นขอรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลระดับScQA และ OBECQA ในรอบการประเมิน 
ปี 2563 ผ่านการประเมินและได้รับรางวัล 
3. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
      โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการพัฒนาหลักสูตรและการจัด 
การเรียนการสอนที่เทียบเคียงมาตรฐานสากลและบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยเฉพาะโรงเรียนที่ 
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  เชิงคุณภาพ 
         โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ 
เป็นพลโลก มีการจัดการเรียนการสอนที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล และใช้การบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ 
อย่างยั่งยืน    
4.วิธีด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรมหลัก สถานที่ วันเดือนปี

ด าเนินการ 
ด าเนินการ
ไตรมาศที่ 

1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนแนวทางการสอนวิชาIS
และการบริหารด้วยระบบคุณภาพ 

สพม.33 ม.ค.-มิ.ย.63 2-3 

2 นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล (โดยคณะกรรมการ  
ที่ เขต และ สพฐ.แต่งตั้ง) การด าเนินงานตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

สพม.33 เม.ย.-ก.ย.63 2-4 

 
5. งบประมาณ  (หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
      จ านวนเงิน 50,000 บาท  (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการปีงบพ.ศ. 2563)  รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนแนว
ทางการสอนและการบริหารด้วยระบบคุณภาพ(2วัน)
ผู้เข้าร่วม(200คน)/คณะท างาน(20คน)รวม220คน  
1.ค่าอาหารและอาหารว่างเครื่องดื่ม 
2.ค่าวัสดุในการส าเนาเอกสารประชุมปฏิบัติการ 

40,000 
 
 

35,000 
5,000 

 
 
 
 

 

 
 
 

35,000 
 

 
 
 
 

5,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม และประเมินตาม
โครงการฯ และสรุปผลนิเทศและประเมิน 
(คณะกรรมการและท างาน รวม 20 คน)  
1. กิจกรรมนิเทศ 
  -ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ  
2. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดท า
ข้อมูลผลการนิเทศและประเมิน 
 -ค่าอาหารและอาหารว่างเครื่องดื่ม 
20 คน*1 วัน*180 บาท 

10,000 
 
 
 

6,400 
 
 

3,600 

 
 
 
 

6,400 

 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 

รวมงบประมาณ 50,000 6,400 38,600 5,000 
 
6.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
     ผู้ด าเนินงานระดับโรงเรียน มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนขณะด าเนินงานขับเคลื่อน และการก ากับ

ติดตามของการด าเนินงานไม่ทั่วถึง 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    1.ผู้บริหารระดับหน่วยงานต้นสังกัด ต้องให้ความส าคัญกับการใช้สารสนเทศจากการสังเคราะห์งาน

และการติดตาม เพ่ือการวางแผนและบริหารจัดการ 
    2.ผู้บริหารระดับโรงเรียน มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการด าเนินงาน และบริหารจัดการด้วย

ระบบคุณภาพที่ยังไม่มีประสิทธิผล 
7.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
โรงเรียนในสังกัดได้พัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล และ 
มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

ร้อยละ 100 
ของโรงเรียนใน
สังกัด 

การติดตามการด าเนินงาน 
และการนิเทศ 

แบบติดตาม 
แบบนิเทศ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          8.1 โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการพัฒนาหลักสูตรและการจัด 
การเรียนการสอนที่เทียบเคียงมาตรฐานสากลและบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยเฉพาะโรงเรียนที่ 
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  8.2 โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็น 
พลโลก และบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ  
 
 
                  ลงชื่อ                               ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นายรวชิญุฒม์   ทองแม้น) 
               ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

         ลงชื่อ                            
                                                         (นายวัชรา  สามาลย์) 
                                   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

        ผู้เห็นชอบโครงการ               
                                                                                                            

         ลงชื่อ    
                                                          (นายส าเริง  บุญโต) 

               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

     ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ   ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
สนองนโยบาย สพฐ.     ข้อ 2.ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
        ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพม. 33  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถ 
                             ในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ   ใหม่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/เบอร์โทรศัพท์ 
  นายวัชรา  สามาลย ์   เบอร์โทรศัพท์ 088-5727955 
  e-mail pubsurin@secondary33.go.th 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) มอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริม 
การเรียนคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
และนวัตกรรมของประเทศ ปัจจุบันระบบการศึกษาทั่วโลกให้ความส าคัญต่อการสอนเทคโนโลยีในโรงเรียน 
โดยเฉพาะการสอนวิทยาการค านวณตั้งแต่ระดับประถมศึกษา เป็นการสร้างกระบวนการคิด เช่น logical 
thinking, computational thinking, systematic thinking, analytic thinking เป็นต้น ซึ่งกระบวนการคิด
เหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญที่เด็กทุกคนควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ระดับประถมและมัธยมต้น เพ่ือเป็นรากฐานของการ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะน าประเทศไปสู่การพัฒนาตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 กระทรวงศึกษาธิการ
ได้มีการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ก าหนดให้วิทยาการค านวณ
เป็นมาตรฐาน ว4.2 ในสาระที่ 4 เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินโครงการที่เก่ียวข้องกับวิทยาการค านวณในระดับต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย โดยมี
จุดเน้นการด าเนินงานพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะการ
คิดเชิงค านวณอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking)  พ้ืนฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) และพ้ืนฐานการรู้เท่าสื่อและข่าวสาร (Media and Information Literacy) พัฒนาผู้เรียนให้
สามารถแก้ปัญหาโดยผ่านการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและการคิดอย่างสร้างสรรค์ จนสามารถเป็นนัก
นวัตกรรมได้ 
 จากนโยบายข้างต้น ประกอบกับความต้องการก าลังคนของประเทศในกลุ่มอาชีพสะเต็มศึกษา และ
ผู้สร้างนวัตกรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงวางแผนการด าเนินการให้มีความ

mailto:pubsurin@secondary33.go.th


        135                                                                                                     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัด และพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
และการออแบบเทคโนโลยีของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 2.2  เพ่ือนิเทศติดตามและให้ค าปรึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณและการออกแบบเทคโนโลยีของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 
3.เป้าหมายของโครงการ 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนทุกคน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
3.1.2 ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โรงเรียนละ 2 คน 
3.1.3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ านวน 85 โรงเรียน 
3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  ครู ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้

ความเข้าใจและความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่งวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ได้อย่างมีคุณภาพ 

3.2.2  โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้รับการนิเทศติดตามและ
ให้ค าปรึกษา เพ่ือจัดการเรียนรู้ตามนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรม 
คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ได้อย่างมีคุณภาพ 

3.2.3  นักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  มีความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา และความสามารถด้านวิทยาการค านวณและการออกแบบ
เทคโนโลยี ตามนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ 
โปรแกรมเมอร์ และภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ได้อย่างมีคุณภาพ 

4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ที ่ รายละเอียดกิจกรรมด าเนินงาน วันเดือนปีด าเนินการ ด าเนินการไตรมาส 
1 ร่างหลักสูตรการอบรมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้วิทยาการค านวณ 
- จัดท าคู่มือการอบรมปฏิบัติ 
- เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการอบรม 
 

มีนาคม– เมษายน 2563 2 
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ที ่ รายละเอียดกิจกรรมด าเนินงาน วันเดือนปีด าเนินการ ด าเนินการไตรมาส 
2 อบรมปฏิบัติการอบรมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้วิทยาการค านวณ 
พฤษภาคม  2563 2 

3 นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาการค านวณ 

มิถุนายน- สิงหาคม 2563 3 

4 จัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
มัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์) 

กันยายน – ตุลาคม 2563  4 

8 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ ตุลาคม 2563 4 
 
5. สถานที่ด าเนินการ 
    สถานที่ด าเนินการ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และโรงเรียนในสังกัด 
6.  งบประมาณ 
 งบประมาณจ านวน 81,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 
รายละเอียดนี้    

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติอบรมครูวิทยากรแกนน า
และคณะท างาน  ฯ 10 คน 2 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (120x10x2) 
- ค่าจัดท าคู่มือชุดที่ 1 จ านวน 180 เล่ม 
เล่มละ 50 บาท 

11,400 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
2,400 

 

 
 
 
 
 

   9,000 
2 อบรมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาการค านวณ แก่ครู โรงเรียนละ 2 คน 
พร้อมคณะท างานรวม 185 คน   
2  วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 185 คน (185x180x2)  
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 5 คน 

69,600  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

66,600 
 

    
3,000 

 
 
 
 
 
 

 รวมทั้งสิ้น 81,000  72,000 9,000 

หมายเหตุ   ถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเสี่ยง 
   การอบรมปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีทักษะพ้ืนฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
จึงจะท าให้การอบรมประสบความส าเร็จ 
 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   จัดวิทยากรพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือ และจัดท าคู่มือประกอบการอบรม โดยอธิบายขั้นตอนการใช้งาน
โดยละเอียดชัดเจน  
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต    
1. ครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ 

ร้อยละ 100 จากการทดสอบ แบบทดสอบ 

2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีครูที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
อย่างน้อยโรงเรียนละ 2 คนขึ้นไป  

ร้อยละ 100 จากการตรวจสอบ 1.บัญชีลงเวลา 
2.ผลการ
ทดสอบความรู้ 

ผลลัพธ์    
3. ความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ กระบวนการคิด 
การแก้ปัญหา และความสามารถด้านวิทยาการ
ค านวณและการออกแบบเทคโนโลยี 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 60 

ขึ้นไป 

จากการทดสอบ แบบทดสอบ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 คุณภาพการศึกษาด้านวิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลยี ของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สูงขึ้น 
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ลงชื่อ                                             ผู้เสนอโครงการ 
                                        (นายวัชรา  สามาลย์) 
                    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  

ลงชื่อ                                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (นางปติมา  กาญจนากาศ) 
  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ลงชื่อ                                             ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (นายส าเริง   บุญโต) 
             ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

9.2 ครูทีร่ับผิดชอบจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลยีในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการ
ออกแบบเทคโนโลยีสูงขึ้น 
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โครงการ  มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์) ปี 2562 
สนองนโยบาย สพฐ.     ข้อ 2.ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
        ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพม. 33 ข้อ  2.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
           นายสดใส  กาพย์กลอน เบอร์โทรศัพท์  09 8012 9662 
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………  
 
1. หลักการและเหตุผล  

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา โดยการบูรณาการนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือแสดงถึงความส าเร็จของการบริหารคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล การส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพ่ือให้สถานศึกษามีคุณภาพมีความ
เสมอภาคและการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วน ดังนั้นจึงเป็นภาระหน้าที่ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ต้องวางแผนการด าเนินงานและขับเคลื่อน งานนโยบายดังกล่าวให้ประสบผลส าเร็จ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างสูงสุด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  33  เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการและ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ในระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้นักเรียนในสังกัด  โดยมุ่งเน้นการจัด
การศึกษาเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต และ มีความ
ภาคภูมิใจในไทย   และมีความประสงค์และเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
โรงเรียนให้สูงยิ่งขึ้น โดยเน้นในการพัฒนาครูผู้สอน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ จึงมี
แนวนโยบายเพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้พัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษาเพ่ือน ามาใช้ในการจัดการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการมหกรรมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มัธยมศึกษาเขต 33 ขึ้นมา นอกจากนี้ ยังเป็นการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายของ
สถานศึกษา ตลอดจนเป็นการสร้างความตระหนักและความส าคัญของการด าเนินงานตามนโยบายให้ประสบ
ผลส าเร็จ รวมทั้งน าเสนอและเผยแพร่การด าเนินงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ให้ประชาชน บุคคลทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทราบด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
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 2.2  เพื่อน าเสนอผลงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในเรื่องที่ส าคัญท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
 2.3  เพื่อยกย่อง ชมเชย ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ในด้านต่าง ๆ 
 2.4  เพื่อให้บุคลากรในสังกัดน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
 
3.เป้าหมายของโครงการ 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 33 เข้าร่วมกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 
3.1.2 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกศูนย์ และสหวิทยาเขต คัดเลือกโรงเรียนและน าเสนอ

นิทรรศการการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่คุณภาพการมัธยมศึกษา ตามจุดเน้น นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 3 วัน 
 3.1.3 ประกวด คัดเลือก ประกาศ ยกย่อง ชมเชย ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาและ
โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา จัดแสดง และน าเสนอผลงาน ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การวิจัย
ในชั้นเรียน ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

3.2.2  จัดแสดงนิทรรศการการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่คุณภาพการมัธยมศึกษาตามจุดเน้น
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

3.2.3  คัดเลือก ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประกาศ
ยกย่องและมอบเกียรติบัตร 

4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ที ่ รายละเอียดกิจกรรมด าเนินงาน วันเดือนปีด าเนินการ ด าเนินการไตรมาส 
1 สพม.33 ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ

จัดการมัธยมศึกษา วางแผนก าหนดกิจกรรม
ด าเนินงาน  

กรกฎาคม  2563 3 

2 เสนอขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

สิงหาคม  2563 3 

3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ประสานงาน 
ประชาสัมพันธ์ เตรียมการจัดกิจกรรม 

กันยายน  2563 3 
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ที ่ รายละเอียดกิจกรรมด าเนินงาน วันเดือนปีด าเนินการ ด าเนินการไตรมาส 
4 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดวิธีการ

ปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษา (Best Practice) ของ
สถานศึกษา 

   กันยายน  2563 3 

5 จัดกิจกรรมประกวดและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี Best 
Practice ของสถานศึกษา 

กันยายน 2563 3 

6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมวางแผน 
ก าหนดรูปแบบ กิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แนวทางการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์ รูปแบบ
กิจกรรมของศูนย์ ในงานมหกรรมวิชาการ 

กันยายน  2563 3 

7 จัดนิทรรศการน าเสนอและมอบเกียรติบัตร แก่ครู 
ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น 

กันยายน  2563 3 

8 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ ตุลาคม 2563 3 
 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 
    สถานที่ด าเนินการ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และโรงเรียนสุรวิทยาคาร 
 
6.  งบประมาณ 
 งบประมาณจ านวน 68,000 บาท   (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประม
าณที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด Best 
Practice จัดกิจกรรม (จ านวน 1 วัน) 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการฯ 80 คน (120x80) 

9,600   
 

9,600 

 

2 จัดประกวด Best Practice จัดกิจกรรม (จ านวน 
2 วัน)  
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการ
ตัดสินวันละ 60 คน (60x120x2) 

58,400   
 

14,400 
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ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประม
าณที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงคณะกรรมการ 50 คน 
(50x400)  
- ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ จ านวน 160 ชุด ๆ 
150 บาท 

 
20,000 

 

 
 
 

24,000 
 รวมทั้งสิ้น 68,000 - 44,000 24,000 

หมายเหตุ   ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเสี่ยง 
   คณะกรรมการต้องมีความเท่ียงตรง บริสุทธิ์ยุติธรรม ในการประเมินคัดเลือกผลงานดีเด่นของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งโรงเรียน จึงจะสามารถคัดเลือกผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จ
ที่เกิดจากการน าสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 
 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   จัดท าเกณฑ์การประเมินคัดเลือกที่เป็นวิทยาศาสตร์และความเป็นปรนัยให้มากที่สุด และผ่าน
การปรับปรุงแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพ  
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต    
1.จ านวนครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและ
โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกผลงานดีเด่นครบทุก
กิจกรรม 
 

ร้อยละ 90 
ขึ้นไป 

จากผลการประเมิน แบบประเมิน 
ผลงาน 

2. จ านวนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครบทุกศูนย์สาระการ
เรียนรู้  

ร้อยละ 100 จากการสังเกต 1.แบบสังเกต 
2.บัญชีลงเวลา 

3. จ านวนครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร รม มห กร รม วิ ช า ก า ร แล ะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มัธยมศึกษา 
 

ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

จากการสังเกต 1.แบบสังเกต 
2.บัญชีลงเวลา 
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ลงชื่อ                                             ผู้เสนอโครงการ 
                      (นายสดใส  กาพย์กลอน) 
                  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 

ลงชื่อ                                             ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (นายส าเริง   บุญโต) 
                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ลงชื่อ                                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     (นางปติมา กาญจนากาศ) 
   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปฏิบัติราชการในต าแหน่ง 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ลงชื่อ                                             ผู้ตรวจโครงการ 
                                        (นายวัชรา  สามาลย์) 
                    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์    
ความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อการจัดงานมหกรรมวิชาการ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้มัธยมศึกษา 

ร้อย 80 พึง
พอใจในระดับ

มากขึ้นไป 

จากการส ารวจความ
พึงพอใจ 

แบบส ารวจ
ความพึงพอใจ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
9.2 สถานศึกษาทุกแห่ง พัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน มีผล

การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในแต่ละด้าน มีข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน โรงเรียน น าไปสู่
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง 4 ด้าน 
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โครงการ    กระบวนการจัดการบูรณาการงานนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้สู่ทักษะอาชีพ 
สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

สนองกลยุทธ์ สพม.33   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 

                               ความสามารถในการแข่งขัน 

ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางณัฐกานต์  ปีแหล่ 081-8781732และคณะศึกษานิเทศก์ 

งบประมาณ:  จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นปฏิรูปการเรียนรู้ 
ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างหลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล  “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ ”เป็นนโยบายหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการ  โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้เป็น
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือเตรียมผู้เรียนเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี   21 ส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา รู้จักการท างานเป็นทีม รู้จักการ 
ปรับตัวมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
2551  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมาย ควรมี การประชุมปฏิบัติการ
และชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร เวลาเรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  
Active Learning และใช้กระบวนการ  PLC ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ า ให้กับครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถน าไปถ่ายทอด ขยายผลในสถานศึกษาของตนเองในลักษณะของชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community  : PLC) เพ่ือเป็นการขยายเครือข่ายองค์ความรู้
น าไปสู่ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ยั่งยืนต่อไป  จึงจ าเป็นต้องมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ได้ออกนิเทศ ก ากับ ติดตาม พบว่า
ครูผู้สอนในโรงเรียนยังไม่ได้เน้นเป้าหมายการเรียนรู้ ในการที่จะพัฒนากิจกรรม การเรียนการสอนขาดการน า
กระบวนการเรียนรู้แบบActive Learning และยังไม่น ากระบวนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community  : PLC) มาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับโลกท่ี
เปลี่ยนแปลงไป และขาดการเชื่อมโยงแผนการจัดกิจกรรมและขาดการน ากิจกรรมในเชิงบูรณาการน าสู่การ
ปฏิบัติในห้องเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจึงต้องการเน้นให้ครูสรางนวัตกรรมการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการ 
ในด้านการคิดแกปัญหามีการสื่อสารและการรวมมือท างานเปนทีมรวมกับบุคคลอ่ืน ให้ความร่วมมือ กับผู้อ่ืนได้ 
จึงเห็นควรด าเนินงานต่อนโยบายให้สามารถด าเนินการได้สอดคล้องกับนโยบาย เหมาะสมกับความต้องการ 
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ความพร้อมและบริบทของสถานศึกษาให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
ให้เกิดความเท่าเทียมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูออกแบบการเรียนรู้ แบบ  Active Learning ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  

มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา รู้จักการท างานเป็นทีม ผ่านการลงมือปฏิบัติ เกิดทักษะการเรียนรู้ที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning  

Community  : PLC) ขยายเครือข่ายองค์ความรู้น าไปสู่การพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมโรงเรียนจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ได้ท่ีเป็นแบบอย่างได้

หลากหลาย 
4. เพ่ือคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีผลงานวิธีปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติจริง (Active 

Learning) 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

๑. ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ในโรงเรียนๆละ 2 คน รวม  170 คน 

๒. ศึกษานิเทศก์ และคณะท างาน   20 คน 

๓. วิทยากรจากโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน รวม 10 คน 

รวม    200 คน 
   

เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สอนกิจกรรมในโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

ไดร้ับความรู้ในการจัดกิจกรรมตามแนวกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

2. ครูมีความรู้สามารถที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว Active Learning ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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4. วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา 

(ไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการ 
 1.1 ความส าคัญในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ “เพ่ิม
เวลารู” 
 1.2 ทบทวน/ปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
(บูรณาการแบบสหวิทยาการ) เชื่อมโยงมาตรฐานการ
เรียนร้ากตัวชี้วัดในหลักสตรแกนกลาง 2551 
1.3 เสวนาถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้  โรงเรียนรัตนบุรี 
1.4 แบ่งกลุ่ม PLC แนวทางการด าเนินกิจกรรม/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความคิดเห็นวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค /จุดเด่นจากโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  (Show Case) 
 1.5 น าเสนอการออกแบบกิจกรรมบูรณาการสห
วิทยาการกลุ่ม 
 1.6 ค่าตอบแทนวิทยากร 10คนๆละ 3 ชม.  
 1.7  ค่าเอกสาร/สื่อ อุปกรณ์ประกอบการอบรม    

50,000 3 นางณัฐกานต์  ปีแหล่ 

กิจกรรมที่ 2  
  นิเทศ ก ากับ ติดตามแนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ 

บูรณาการ
กับการนิเทศ
สถานศึกษษ 

3 นางณัฐกานต์  ปีแหล่
และคณะศึกษานิเทศก์ 

กิจกรรมที่ 3 
   3.1 กิจกรรมการคัดเลือกผลงาน 
   3.2 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีผลงานวิธีปฏิบัติ
ที่ดีเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติจริง (Active Learning)การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   - โล่รางวัล 6 ตัวๆละ 1,200 บาท 
   - เกียรติบัตร 

 4 นางณัฐกานต์  ปีแหล่
และคณะศึกษานิเทศก์ 

สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 50,000   
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5. งบประมาณ  จ านวนเงิน 50,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  ดังนี้ 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1 ประชุมปฏิบัติการ 
 1.1 ความส าคัญในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
“เพ่ิมเวลารู” 
 1.2 ทบทวน/ปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ (บูรณาการแบบสหวิทยาการ) เชื่อมโยง
มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดในหลักสตรแกนกลาง 
2551 (200คน*180 บาท*1วัน) 
1.3 เสวนาถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้  โรงเรียนรัตนบุรี 
1.4 แบ่งกลุ่ม PLC แนวทางการด าเนินกิจกรรม/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความคิดเห็น
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค /จุดเด่นจากโรงเรียนที่
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้  (Show Case) 
 1.5 น าเสนอการออกแบบกิจกรรมบูรณาการ 
สหวิทยาการกลุ่ม 
 1.6 ค่าตอบแทนวิทยากร 8 คนๆละ 3 ชม. 
(8คน*600 บาท*3ชม.)  
 1.7  ค่าเอกสาร/สื่อ อุปกรณ์ประกอบการอบรม 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12,600 

 
 
 
3,6000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,400 

กิจกรรมที่ 2  
  นิเทศ ก ากับ ติดตามแนวทางการจัดกิจกรรม ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

  
 

  

กิจกรรมที่ 3 
   3.1 กิจกรรมการคัดเลือกผลงาน 
   3.2 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีผลงานวิธี
ปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติจริง (Active 
Learning)การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   - โล่รางวัล 6 ตัวๆละ 1,200 บาท 
   - เกียรติบัตร 

**โล่รางวัล
ใช้
งบประมาณ
ในการบูรณา
การกับ
มหกรรม
วิชาการ  
สพม.33 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ     
 50,000 12,600 36,000 1,400 

หมายเหตุ กิจกรรมที่ 3 โล่โลร่างวัลใช้งบประมาณในการบูรณาการกับมหกรรมวิชาการ สพม.33 
จ านวน 6 ตัว งบประมาณ 12,000  บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)  

 
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
1.งบประมาณในการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจอาจจะไม่เพียงพอ กับการที่ครูจะ

น าส่งผลงานเข้าคัดเลือก 
2. ครูยังจัดกิจกรมการเรียนรู้แบบ Active Learningไม่เป็น การพัฒนาผู้เรียนจึงยังไม่เข้าสู่การเรียนรู้ของ
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. เขตพ้ืนที่ควรก าหนดแนวทางการพัฒนา และมาตรการที่ชัดเจนให้โรงเรียนในสังกัด มีการจัด
กิจกรรม(Active Learning เป็น ต้นแบบอย่างน้อยร้อยละ 10 ของครูในโรงเรียนและขยายผลต่อยอดไปทุกปีปี
ละ 10 % 
 2. ให้โรงเรียนมีการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูที่จัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning 
 
7. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม ลด
เ ว ล า เ รี ย น  เ พ่ิ ม เ ว ล า รู้ ใ น
โรงเรียนๆละ 2 คนจ านวนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 100% 

ทุกโรงเรียนในสังกัดสอนบูรณา
การแบบกระบวนการ Active 
Learning 
 
 

 
ร้ อ ย ล ะ  1 0 0  
ของครูผู้สอนลด
เวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้ 
 
 
ร้อยละ100 

 
รายงานการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
 
 
 
 
รายงานการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

 
แบบรายงานการ
จัดกิจกรรม 
 
 
 
 
แบบรายงานการ
จัดกิจกรรม 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์ 
1 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่เน้น
4 H ละใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community  : PLC)
ในการพัฒนางาน 

 
ร้อยละ 100 

 
ตรวจสอบหน่วยการ
เรียนรู้/แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

 
แบบตรวจสอบ
หน่วยการเรียนรู้/
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโครงการ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้โดยเชื่อมโยง
สัมพันธ์กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และพร้อมนี้เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 2. ครูผู้สอนมีการปรับวิธีการเรียน เปลี่ยนวิธีการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่นแบบ 
Active Learning (PBL/ BBL/ โครงงาน)ได้ 
 3. นักเรียนมีวิธีการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคุณภาพผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียนสูงขึ้น 

 
              ลงชื่อ                                                 ผู้เสนอโครงการ 
                                                       (นางณัฐกานต์  ปีแหล่) 
            ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   

           (ลงชื่อ)         ผู้ตรวจสอบโครงการ 
  

         (นายวัชรา สามาลย์)  

                                   ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

     

                                     (ลงชื่อ)                                          ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                        (นายส าเริง  บุญโต) 
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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โครงการ                สืบสานศาสตร์พระราชาพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองนโยบาย สพฐ.   นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

สนองกลยุทธ์ สพม. 33 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

                            กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด  

ความสามารถในการแข่งขัน 

   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ และคณะศึกษานิเทศก์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
  

1. หลักการและเหตุผล               
 กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาในทุกระดับ 
เพ่ือให้ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน  นักศึกษา      มีความรู้
ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์  ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเอง และผู้อ่ืน อย่างยั่งยืนตลอดไป  และได้เริ่ม
ด าเนินการขยายผลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 นั้น ในปี 2560   
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา ได้ด าเนินการประเมินผลสถานศึกษาที่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” โดยก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินเป็น
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง) ให้พัฒนาต่อยอดให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต
ละ 1 ศูนย์การเรียนรู้ รวมทั้งสามารถจัดกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพให้กับสถานศึกษาพอเพียงเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งในการคงสภาพเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ อบรม บ่มเพาะพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   
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 เพ่ือให้การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน  จึงได้จัดโครงการโครงการ สืบสานศาสตร์พระราชาพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและคงสภาพความเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาพอเพียงในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  

2.2 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ให้ 

คงสภาพความยั่งยืนของสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตามการด าเนินกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียงในการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียง 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
           3.1.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนา อบรมบ่มเพราะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
           3.1.2 สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ได้รับการ
พัฒนาความยั่งยืนในการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกโรงเรียนในสังกัด 
        3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 มีศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยจ านวน 9 ศูนย์การเรียนรู้ปีการศึกษา 2563 
 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
      สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความเข้มแข็งในการคงสภาพเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ อบรม บ่มเพาะพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยอยู่
อย่างพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมที่ด าเนินการในโครงการ สถานที่ วันเดือนปี 

ด าเนินการ 
ด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 

  
1 

ประเมิน วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลจาการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาพอเพียงเพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์
การเรียนรู้ด้านการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ห้องประชุม 
คชาธาร   

8-9 มีนาคม 2563 2 



        152                                                                                                     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที ่ กิจกรรมที่ด าเนินการในโครงการ สถานที่ วันเดือนปี 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 

2 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจบทบาทการด าเนินงาน
ตามหลักเกณฑ์การประการประเมินเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ห้องประชุม 
คชาธาร   

8-9 มีนาคม 2563 2 

3 นิเทศติดตาม ประเมินความก้าวหน้าของสถานศึกษา
พอเพียง/กิจกรรมถอดบทเรียน 

โรงเรียนใน
สังกัด 

พฤษภาคม 63 
ถึงกันยายน 63 

3 

4 กลั่นกรองข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาความยั่งยืน

โรงเรียนต้นแบบ/กิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อส่งเสริม

สนับสนุนการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน

การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ห้องประชุม 
คชาธาร   

กรกฎาคม 63 3 

5 สรุปรายงานผลวิจัย/โครงการ ห้องประชุม 
คชาธาร   

กันยายน 63 3 

 
 
5. งบประมาณ จาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน
เงิน 50,000 บาท   (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ

พร้อมประเมิน วิเคราะห์ รวบรวม
ข้อมูลจาการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาพอเพียงเพ่ือพัฒนา
ความยั่งยืนสถานศึกษาต้นแบบครู
โรงเรียนศูนย์สถานศึกษาพอเพียง 
 - 15  คน x 180  บาท     

- 

 
 
 
 
 

2,700 

- - 

 
 
 
 
 

2,700 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการและชี้แจง
สร้างความเข้าใจบทบาทการ
ด าเนินงานตามหลักเกณฑ์การ
ประการประเมินเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการศึกษาตามหลัก

 
 
 
 

5,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ค่าตอบแทน จ านวน 2 คน 
จ านวน 12 ชั่วโมง 
  -ค่าอาหาร 85  คน x  180 บาท 
 

 
 
 

15,300 

 
- 

 
20,300 

3 นิเทศติดตาม ประเมิน
ความก้าวหน้าของสถานศึกษา
พอเพียง/กิจกรรมถอดบทเรียน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 20 คน x 10 วัน 
x120 บาท 

- 19,400 - - 19,400 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการและ
กลั่นกรองข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือ
พัฒนาความยั่งยืนโรงเรียน
ต้นแบบ/กิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการประเมินเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  -ค่าอาหาร 40  คน x  180 บาท 

- 7,200 - - 7,200 

5 สรุปรายงานผลวิจัย/โครงการ - - 4,100  4,100 
 รวม 5,000 44,600 4,100  50,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
 
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. ครู นักเรียน ขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมิน จากสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน ไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ความ
เข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าหลักคิด หลักปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
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      1.ติดตาม ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมิน จากสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          

     2. สร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรด้านการศึกษา  
และนักเรียน สามารถเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าหลักคิด 
หลักปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน 
ตลอดจนการประยุกต ์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนา 
อบรมบ่มเพราะคุณลักษณะ
อยู่อย่างพอเพียง 

ผู้เรียนทุกคนได้รับ
การพัฒนา อบรมบ่ม
เพราะคุณลักษณะ
อยู่อย่างพอเพียง 

วัดและประเมินผลทุก
ระดับ ทั้งด้าน 
คุณลักษณะ ทักษะ และ
กระบวนการ 

แบบวัดและ
ประเมินผลทุกระดับ
(ระดับชั้นเรียน 
ระดับโรงเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่ และ
ระดับชาติ 

สถานศึกษาพอเพียงในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ได้รับการ
พัฒนาความยั่งยืนของการเป็น
สถานศึกษาต้นแบบ ทุก
โรงเรียนในสังกัด 

สถานศึกษาพอเพียง
ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 
ได้รับการพัฒนา
ความยั่งยืนของการ
เป็นสถานศึกษา
ต้นแบบ  

- นิเทศ ติดตามการ 
 - ประเมินสถานศึกษา
ต้นแบบ 

- คู่มือนิเทศ ติดตาม       
-คู่มือประเมิน
สถานศึกษาต้นแบบ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 มีศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยจ านวน 1 
ศูนย์การเรียนรู้ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 
มีศูนย์การเรียนรู้
ด้านการศึกษาตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย
จ านวน 1 ศูนย์การ
เรียนรู้ 

- นิเทศติดตามโรงเรียน
ต้นแบบ 
- ประเมินสถานศึกษา
ต้นแบบ 

-คู่มือนิเทศติดตาม 
-แบบประเมินศูนย์
การเรียนรู้ 



        155                                                                                                     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 มีศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยจ านวน 1 
ศูนย์การเรียนรู้ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 
มีศูนย์การเรียนรู้
ด้านการศึกษาตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย
จ านวน 1 ศูนย์การ
เรียนรู้ 

- นิเทศติดตามโรงเรียน
ต้นแบบ 
- ประเมินสถานศึกษา
ต้นแบบ 

-คู่มือนิเทศติดตาม 
-แบบประเมินศูนย์
การเรียนรู้ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความเข้มแข็งในการคงสภาพเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ อบรม บ่มเพาะพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยอยู่
อย่างพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการพัฒนาเป็นสถานศึกษาต้นแบบ และศูนย์การเรียนรู้ 
 
     
ลงชื่อ .............................................ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ ................. .........................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายชัยสิทธิ์  คุณสวัสดิ์)                                      (นายวัชรา สามาลย์) 
             ศึกษานิเทศก์       ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล      
     
                                   ลงชื่อ ....................... .............................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                     (นายส าเริง บุญโต) 
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33        
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โครงการ  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดท าผลงานทางวิชาการของผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2563 
สนองนโยบาย สพฐ.      นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
สนองกลยุทธ์ สพม. 33  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  25 มกราคม 2563  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี และคณะกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 
1. หลักการและเหตุผล   
 ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ.2547 มาตรา 54 
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใดต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความช านาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ประกอบกับตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 17  ลงวันที่  30 กันยายน 2552 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ตระหนักถึงความส าคัญเพ่ือให้การด าเนินการ
เรื่องดังกล่าวเปน็ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และเพ่ือให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ได้รับความรู้ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ จึงด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดท าผลงานทาง
วิชาการของผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2563 
 
2. วัตถุประสงค์  
           2.1  เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดท า
ผลงานทางวิชาการให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
           2.2  เ พ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ                    

และมีขวัญ ก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือคุณภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    
3. เป้าหมาย  
  3.1  เชิงปริมาณ                             
                    3.1.1 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 100 คน 
                    3.1.2 ระยะเวลาด าเนินการพัฒนา ระหว่างเดือน มกราคม 2563 – เมษายน 2563   
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           3.2  เชิงคุณภาพ  
                    3.2.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีความรู้ ความสามารถ           
ในการจัดท าผลงานทางวิชาการได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 
4. วิธีด าเนินการ 
     4.1.1  ส ารวจความต้องการเข้ารับการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     4.1.2  ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการด าเนินการ 
     4.1.3  จัดอบรมการพัฒนาการจัดท าผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
   4.1.4  สรุปรายงานผล 
 
5. งบประมาณ 
 จ านวน  36,240 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

รายละเอียดดังนี้ : 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.1 ค่าอาหารกลางวัน  36,240    
จ านวน 100 คน มื้อละ 120 บาท จ านวน 1 มื้อ 
1.2   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน  100 คน  มื้อละ 30 บาท จ านวน 2 มื้อ 
1.3   ค่าเบี้ยเลี้ยง  
จ านวน 1 คน 240 บาท จ านวน 1 วัน 
1.4 ค่าวิทยากรบรรยาย 
1.5 ค่าเครื่องบินโดยสาร 
จ านวน 1 คน 2 เที่ยว (ไป – กลับ) 

  
 
 
 
 

6,000 

12,000 
 

6,000 
 

240 
 

8,000 
 

 

 1.6 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถราชการ   4,000  
รวมงบประมาณ 36,240 6,000 30,240  

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
 การด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า จ านวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  ผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมมีการแจ้งรายชื่อขอเข้ารับการอบรม แต่เมื่อถึงวันอบรมไม่สามารถเข้า
ร่วมอบรมได้ ดังนั้น จึงเห็นควรมีการมอบหมายให้มีผู้เข้ารับการอบรมแทน 
   
7. การประเมินผล  
  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ที่ผ่านการพัฒนา สามารถจัดท าผลงานทางวิชาการ  
   ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 

- แบบสอบถาม 
 

-แบบสอบถาม 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ผู้ผ่านการพัฒนา มีความรู้ ทักษะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
           8.2  ผู้ผ่านการพัฒนา สามารถเขียนผลงานทางวิชาการได้ครบองค์ประกอบตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

                                                          
                                             ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นางประดิษฐา  ธนรุ่งเรืองทวี) 
         นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
         ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
                ลงชื่อ                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายส าเริง  บุญโต)  
                        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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โครงการ  การพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล 
สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพม. 33 กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่  1 ตุลาคม  2562  – 30 กันยายน 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเสนอ  ประพันธ์, นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน, นางจิรานุช แสนด,ี นายไกรกุล สง่าวงศ ์
 

 
1. หลักการและเหตุผล   
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ปัจจัยด้านคนจึงเป็น
ส่วนส าคัญและมีบทบาทที่จะขับเคลื่อนท าให้การปฏิรูปการศึกษาประสบผลส าเร็จ การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
จึงมีความจ าเป็นและส าคัญ  เพราะจะช่วยการบริหารจัดการภารกิจต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดได้   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  จึงได้ก าหนดให้มีการการวางแผนอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  การพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล  
เพ่ือเป็นข้อมูลเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพครู การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของส านักงาน จัดและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคล การเสริมสร้างประสิทธิภาพค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ     
การส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน การพัฒนาระบบสวัสดิการ การเสริมสร้างและพัฒนากลไก/
เครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและ
พัฒนาองค์กรการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงด าเนินการเพ่ือสนองนโยบายเพ่ือขับเคลื่อน         
การปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือให้เกิดคุณภาพ ในการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาองค์กร จึงได้จัดท าโครงการ 
การพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1  เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา             
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการศึกษาให้ครูครบตามเกณฑ์ภายใน 1 ปีมีครูประจ าชั้นครบทุกห้องภายใน 2 
ปีและให้มีข้าราชการครูตรงตามมาตรฐานวิชาเอกตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด
ภายใน 5 ปี และมีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีคุณภาพ 
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 2.2  เพ่ือให้มีการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ  และข้อมูลอ่ืนๆ ด้านการบริหารงานบุคคล  สามารถ         
น าฐานข้อมลูไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

 2.3 เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33  เป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสม มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดตอ่การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 2.4  เพ่ือให้มีการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี ส าหรับผู้ที่ได้รับพระราชทาน           ใช้
ประดับในพิธีและรัฐพิธี เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ เป็นสิริมงคล กับข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานเป็นความภาคภูมิใจ 
และเป็นเกียรติศักดิ์ของผู้ที่ได้รับและวงศ์ตระกูล 
 2.5  เพื่อให้มีการพัฒนางานด้านการบริหารงานบุคคล เกิดประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนางานด้านต่างๆ ใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ช่วยส่งเสริมให้ขวัญก าลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาละส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
    
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 มีข้อมูลวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ านวน 85 โรงเรียน โดยสามารถจัดการเรียน           
การสอนครบทุกห้อง  และตรงวิชาเอก 
     3.1.2 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลทะเบียนประวัติ และพ้ืนฐานด้านการบริหารงานบุคคล
อ่ืนๆ ด้านการบริหารงานบุคคล  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

  3.2.3 สามารถบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่งที่ได้รับ
จัดสรรทั้งกระบวนการสรรหา  การเกลี่ยอัตราก าลัง จ านวน  85  โรงเรียน 

  3.2.4 สามารถมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ได้รับพระราชทาน 
  3.2.5 สามารถจัดประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการด้านต่างๆในการบริหารงานบุคคลได้  
เกิดประสิทธิภาพ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีในทุกข้ันตอน 
 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  สามารถวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
น าข้อมูลไปใช้เพื่อบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2.2  มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลทะเบียนประวัติ และข้อมูลพื้นฐานด้านการ
บริหารงานบุคคลอ่ืนๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีประสิทธิภาพ 
  3.2.3 สามารถบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ทุกต าแหน่งที่ได้รับการจัดสรร  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2563 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2563 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 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 
กิจกรรมที ่1 น าเสนอ
โครงการเพ่ือขออนุมัติ 

***            

กิจกรรมที ่2  วางแผน
เตรียมการและประสานงาน
ผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากร 
และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

 ***  
 

         

กิจกรรมที ่3  ด าเนินการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
เชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
สถานศึกษา 

 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

กิจกรรมที ่4 สรุปและ
ประเมินผล การประชุม
พัฒนาเชิงปฏิบัติการ 

 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

กิจกรรมที ่5 รายงานผลการ
ประชุมพัฒนาเชิงปฏิบัติงาน 

 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 
5. งบประมาณ 
 จ านวน  100,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดท าแผนอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษา 

20,000    

1.1 ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 85 คน มื้อละ 50 บาท จ านวน 2 มื้อ 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 85 คน  มื้อละ 30 บาท จ านวน 4 มื้อ 

  8,500 
 

10,200 

 

1.3 ค่าเอกสาร      1,300 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการอัตราก าลัง
ข้าราชการครู การสรรหาพนักงานราชการ 
และลูกจ้างช่ัวคราวในสังกัดทุกต าแหน่ง 

20,000    

1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 15 คน มื้อละ 30 บาท จ านวน 10 มื้อ 
1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการ จ านวน 10 คน คนละ 200 บาท  
จ านวน 5 วันท าการ                           

  
 
 
 

10,000 

4,500 
 
 
 
 

 

1.3 ค่าวัสดุ     5,500 
กิจกรรมที่ 3 การจัดท าระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์รายบุคคล   
และข้อมูลทะเบียนประวัติในฐานข้อมูลอ่ืนๆ 
ด้านเอกสาร 
1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการ  จ านวน 10 คน คนละ 200 บาท  
จ านวน  10 วันท าการ                           

20,000  
 
 
 

 
 

20,000 

  

กิจกรรมที่ 4 การพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี 

20,000    

1.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 200 คน  มื้อละ 30 บาท  
จ านวน 2 มื้อ 

   
 

12,000 

 

1.2 ค่าวัสดุ    8,000 
กิจกรรมที่ 5 การด าเนินการประชุม
คณะท างาน/คณะกรรมการด้านต่างๆ ในการ
บริหารงานบุคคล 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จ านวน 50 คน มื้อละ 30 บาท จ านวน 10 มื้อ               
1.2 ค่าวัสดุส านักงาน                                              

20,000   
 
 
 

15,000 

 
 
 
 
 

5,000 
รวมงบประมาณ 100,000 30,000 50,200 19,800 
 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
 การบริหารงานบุคคล ทุกกระบวนการต้องมีความถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง ถ้าข้อมูลไม่เป็น
ปัจจุบันและไม่ถูกต้องจะท าให้การบริหารงานที่ผิดจากความเป็นจริง จึงต้องมีการประชุมชี้แจงและท าการเกลี่ย
อัตราก าลังให้เป็นปัจจุบันและจ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหลายๆ ด้าน เพ่ือน ามา
ประมวลผลการด าเนินการแต่หน่วยงานไม่เคยมีงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินการดังกล่าว จึงเห็นควร
ดูแลในเรื่องการบริหารงานหลายๆ ด้านในการบริหารงานงานบุคคล 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ด าเนินการพิจารณา  และมีงบประมาณในการดูแลในส่วนนี้  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการศึกษา และเป็นการแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่อไป 
 
7. การประเมินผล  
  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
7.1 ร้อยละ 100 ของการวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเหมาะสม    
ภายใน 1 ปี 

1. การประเมิน 
2. การรายงาน 

1. แบบประเมิน 
2. แบบรายงาน 

7.2 ร้อยละ 100 สถานศึกษามีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง
ภายใน 2 ปี 

1. การรายงาน 2. แบบรายงาน 

7.3 ร้อยละ 100 มีข้าราชการครูตรงตามมาตรฐานวิชาเอก
ตามท่ี สพฐ. ก าหนดภายใน 5  ปี 

1. การรายงาน 2. แบบรายงาน 

7.4 ร้อยละ 100 มีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
อย่างมีคุณภาพ 

1. การรายงาน 2. แบบรายงาน 

7.5 มีการจัดท าและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลอื่นๆ 
ด้านการบริหารงานบุคคลในสังกัด 

1. การรายงาน 2. แบบรายงาน 

7.6 ร้อยละ 100  มีการบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการ 
และลูกจ้างชั่วคราว  

1. การรายงาน 2. แบบรายงาน 

7.7 ร้อยละ 100 ความพึงพอใจของได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี  

1. การประเมิน 
2. การรายงาน 

1. แบบประเมิน 
2. แบบรายงาน 

7.8 ร้อยละ 100 ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 1. การรายงาน 2. แบบรายงาน 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 มีการวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้เหมาะสม

สอดคล้องกับการจัดการศึกษาให้ครูครบตามเกณฑ์ภายใน 1 ปีมีครูประจ าชั้นครบทุกห้องภายใน 2 ปี       
และให้มีข้าราชการครูตรงตามมาตรฐานวิชาเอกตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด
ภายใน 5 ปี และมีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีคุณภาพ 

 8.2 มีการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลอื่นๆ ด้านการบริหารงานบุคคล สามารถน าฐานข้อมูล 
ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

 8.3 มีการบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสม มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ 

 8.4 มีการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี ส าหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานใช้ประดับ          
ในพิธีและรัฐพิธี เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ เป็นสิริมงคล กับข้าราชการผู้ได้รับพระราชทาน  เป็นความภาคภูมิใจ 
และเป็นเกียรติศักดิ์ของผู้ที่ได้รับและวงศ์ตระกูล 

 8.5 มีการพัฒนางานด้านการบริหารงานบุคคล เกิดประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนางานด้านต่างๆ             ใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ช่วยส่งเสริมให้ขวัญก าลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาละส่งเสริมให้มี    การ
ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
                                 

         ลงชื่อ           ผู้เสนอโครงการ 
                                                       (นายเสนอ  ประพันธ์) 
         นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
         ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
      
                             
                                   ลงชื่อ                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                          (นางสุเนตร  ขวัญด า) 

                       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

 
 
        ลงชื่อ         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                       (นายส าเริง  บุญโต) 
   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   
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โครงการ          เพ่ิมประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                             แผนพัฒนาคุณภาพคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการที่ดีของ สพม.33 
สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

สนองกลยุทธ์ สพม.33   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม         

ลักษณะโครงการ                   โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์    นางจุไรภรณ์  สิริไสย  เบอร์โทรศัพท์ 089 – 84566 

e-mail    :  juraipu8@secondary33.go.th 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล             
      บทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์    และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ.2546   มาตรา 16   ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ที่สอดคล้องกับแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาล และให้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในแต่ละปีงบประมาณ    
      ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน    แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่ดีจะเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  และจากการ
ติดตามของคณะติดตามจากส่วนต่าง ๆ ที่มาติดตามตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา ติดตามนโยบายจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ  ติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
และการรายงานค ารับรองปฏิบัติราชการ  นั้น  ยังมีผลคะแนนติดตามในตัวชี้วัดบางตัวยังไม่บรรลุเป้าหมาย แต่
ภาพรวม จากการติดตาม มีผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และมีผลสะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียน ในภาพรวมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  

      และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ให้มีประสิทธิภาพและ
รักษามาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ให้มีการบริหารจัดการที่ดีอยู่ในระดับดีเยี่ยม   
จึงต้องจัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนพัฒนาคุณภาพ
คุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการที่ดีของ สพม.33 บรรจุในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

 
 
 

mailto:juraipu8@secondary33.go.th
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2. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือให้แผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เป็นแผนที่มีประสิทธิภาพในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
   2. เพ่ือให้การบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้มาตรฐานเขตพ้ืนที่
การศึกษาระดับดีเยี่ยม 
 
3. เป้าหมาย 
       เชิงปริมาณ   
        - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นแผนที่มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด 
และแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
       เชิงคุณภาพ 
        - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับดีเยี่ยม   
4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
วันเดือนปี 

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

1 กิจกรรม 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิม
ประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
กิจกรรม1.1   ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
กิจกรรม 1.2  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ิมประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษาสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  
 
กิจกรรม 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการ
บริหารจัดการคุณภาพการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
33 โดยใช้ TPS Model   
  - การปรับแผนภูมิแบบโมเดลการบริหาร 

 
 
 
 

3  กุมภาพันธ์ 2563 
 
 

มีนาคม  2563 
 
 
 

24 มีนาคม 2563 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ 
นางจุไรภรณ์ สิริไสย 
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ที ่ กิจกรรมหลัก 
วันเดือนปี 

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

  - การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษา TPS Model   

 
 

 

 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
    กิจกรรม 1 วันที่   3  กุมภาพันธ์ 2563        
    กิจกรรม 2 วันที่  24 มีนาคม 2563 
6. งบประมาณ  จ านวนเงิน   25, 000  บาท  (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมและรายละเอียดในการ
ใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรม 1  ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการและแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
กิจกรรม1.1   ประชุมจัดท า
แผนปฏิบัติการปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 13 คน  
13 คน*30 บาท*1 มื้อ 
- ค่าเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 35 เล่มๆละ 250 
35*250 บาท 
- ค่าเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
จ านวน 40 เล่มๆละ 250 
40*250 

19,140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,750 

 

 

10,000 
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กิจกรรมและรายละเอียดในการ
ใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรม 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ติดตามการบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33  
โดยใช้ TPS Model   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จ านวน 2 ครั้ง 
14 คนx30 บาทx2 ครั้ง 
- ค่าเอกสารผลการบริหารจัดการ 
TPS Model ประจ าปี 2563 
จ านวน 25 เล่ม ๆละ 201 บาท 

5,860   

 

 

 

 

 

840 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,020 

รวมงบประมาณ 25,000 - 1,230 23,770 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
   1. ปัจจัยความเสี่ยง                    ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ด าเนินการตามปฏิทิน 
   2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง    การก ากับติดตาม 
 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
- ระดับคุณภาพการจัดท าโครงการ
สอดคล้องกับตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
ระดับ 4 

 
วิเคราะห์ตัวชี้วัด 

 

 
แบบวิเคราะห์ 

เชิงคุณภาพ 
-ระดับคุณภาพของคะแนนการ
รายงานมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และการรายงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 

 
 

ดีเยี่ยม 
 

 
 

วิเคราะห์คะแนน 
 

 
 

ผลคะแนน 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบายต้นสังกัด และมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
 

ผู้เสนอโครงการ 

                                                                                           
(นางจุไรภรณ์  สิริไสย) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

           ผู้เห็นชอบโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                         
        (นางนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์)                                (นางปติมา   กาญจนากาศ) 

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้อ านวยการกลุม่นโยบายและแผน  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

                                                       ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                               
                                                     (นายส าเริง  บุญโต) 

                            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33          
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โครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562/รับการติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ /ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สนองนโยบาย สพฐ.   นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพม. 33   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร ์  เบอร์โทรศัพท์   08 5639 8942 
                                2. นางปาณิศา  นิเลิศรัมย์ เบอร์โทรศัพท์   09 1453 9226 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 เป็นหน่วยงานทางการศึกษามีภารกิจ        
ในการส่งเสริมสนับสนุน ก ากับ ติดตามการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาให้เด็กไทยได้รับการศึกษา        
อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาและได้จัดท านโยบาย
และกลยุทธ์  ในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และได้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าวและเมื่อสิ้นปีงบประมาณจึงต้องจัดท ารายงานการจัดการศึกษา เพื่อให้ทราบผลส าเร็จ จุดเด่น 
จุดด้อย และแนวทางในปีงบประมาณต่อไปตลอดจนเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน หน่วยงาน              
ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาพร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นอุปสรรค ปัญหาที่จะน าไป                       
สู่การปรับปรุงพัฒนาต่อไป   
 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงจัดท าข้ึนเพ่ือสรุปผล                      
การด าเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีถัดไป  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสรุปประเด็น กิจกรรมส าคัญของการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 2.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการ PLC ส าหรับผู้บริหาร ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์/บุคลากร
กลุ่มนโยบายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 /รองผู้อ านวยการส านักงาเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33/  ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์ทุกคน/บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนทุก
คนและ เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  จ านวน 28 คน 
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เชิงคุณภาพ 
           1. ท าให้ทราบถึงผลความส าเร็จของการด าเนินงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน /กระทรวงศึกษาธิการ 
 2.ท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562              
จ านวน 83 ตัวชี้วัด ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
 3.จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นและประชาชนได้รับทราบและ     
ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา และปรับปรุงผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
ในไปถัดไป 
  
4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

รายละเอียดกิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์
ประชุมประเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ        พ.ศ.2562 โดย 
1.ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จ านวน 5 นโยบาย  83 ตัวชี้วดั 
2.น าเสนอผลการด าเนินงานตามกระบวนการ 
PLC เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาและการ
บริหารจัดการ (แยกเป็นกลุ่ม) 
3.น าเสนอผลการด าเนินงานตามกระบวนการ 
PLC เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาและการ
บริหารจัดการ (แยกเป็นกลุ่ม) (ต่อ) 
4.สรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 
 
 

ตุลาคม 2562 กลุ่มนโยบายและ
แผน 

 
หมายเหตุ ***ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง***** 
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รายละเอียดกิจกรรมด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

         ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2  
1.ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามปฏิทินการ
ประเมินของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ/
สพฐ./สพม.33 
2. ก ากับ ติดตาม รายงานการติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแบบติดตามและ
ประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563    ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring and 
Evaluation System : e-MES) (ARS) 
โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯด าเนินการตามปฏิทินที่ก าหนด 

มกราคม  -  
กันยายน 
 2563 

นางนวลรัตน์  
จันทร์เพ็ชร์                
นางปาณิศา นิเลิศรัมย์ 

กิจกรรมที่ 3 
1.สรุปรายงานประเมินผลการบริหารจัดการของ สพม.
33 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ
ผู้ตรวจราชการฯ ไม่ต่ ากว่า 4 ครั้ง/ปี 
2.สรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด
ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ  
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ตามแบบติดตามและ
ประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563    
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring and 
Evaluation System : e-MES) (ARS) 
 

 
มกราคม  - 
กันยายน2563 

 
นางนวลรัตน์  
จันทร์เพ็ชร์                
นางปาณิศา นิเลิศรัมย์ 

     หมายเหตุ ***ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง***** 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
   กิจกรรมที่ 1  วันที่ 25- 26 ตุลาคม 2562 
   กิจกรรมที่ 2  เดือนมกราคม  -  เดือนกันยายน  พ.ศ.2563 
   กิจกรรมที่ 3  เดือนมกราคม  -  เดือนกันยายน  พ.ศ.2563 
6.  งบประมาณ 
   งบประมาณ  จ านวน 80,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

  
ค่าตอบแทน 

 
ค่าใช้
สอย 

      
ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  
ประชุมประเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มเป้าหมาย
ดังนี้ 
1.ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 
2.รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33  
3.ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย 
4.ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
5.บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนทุกคนและ 
เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33   
จ านวน  28 คน วันที่ 25 - 26 ตลุาคม 2562 
ณ ศูนย์ประชุม   วังน้ าเขียวเลควิว  
อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา มี
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
1.ค่าอาหาร 3 มื้อๆละ 300 จ านวน 28 คน    
2.ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง 3 มื้อๆละ 50  
บาท จ านวน 28 คน 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25,200 
  4,200 
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กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

  
ค่าตอบแทน 

 
ค่าใช้
สอย 

      
ค่าวัสดุ 

3.ค่าที่พัก 14 ห้องๆละ 1,000 บาท จ านวน  
28 คน 
4.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง(รถตู้ส านักงาน) จ านวน 3 คัน 
5.ค่าห้องประชุม 
6.ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุม 

14,000 
   
5,000 
10,000 
  2,240 

รวมจ านวนเงินกิจกรรมที่ 1 60,640      - 60,640       - 
กิจกรรมที่ 2  
1. ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามปฏิทิน
การประเมินของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./สพม.33 โดยการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯด าเนินการตามปฏิทินที่ก าหนด 
2.ก ากับ ติดตาม รายงานการติดตามและ
ประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแบบติดตามและ 

    

กิจกรรมที่ 2(ต่อ) 
ประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ  2562 ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Monitoring and Evaluation 
System : e-MES) โดยการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
ด าเนินการตามปฏิทินที่ก าหนด 
จ านวน  50 คนๆละ 100 บาท จ านวน 1 มื้อ 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รวมจ านวนเงินกิจกรรมที่ 2 13,000 - 5,000 8,000 
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กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

  
ค่าตอบแทน 

 
ค่าใช้
สอย 

      
ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3  
1.สรุปรายงานประเมินผลการบริหารจัดการ
ของ สพม.33 ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และผู้ตรวจราชการ
ฯ ไมต่่ ากว่า 4 ครั้ง/ปี โดยการจัดประชุมโดย
การแต่งตั้งคณะกรรมการฯด าเนินการตาม
ปฏิทินที่ก าหนด จ านวน 14 คนๆละ 100 บาท 
จ านวน 2 ครั้ง           จ านวน 1 มื้อ 
2.สรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติ
ราชการนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ตามแบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด
ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Monitoring and Evaluation 
System : e-MES)จ านวน  14 คนๆละ 100 
บาท จ านวน 1 มื้อ 

   
2,800 
 
 
 
 
1,400 

 
 
 
 
 
 
    2,160 

                      รวมจ านวนเงินกิจกรรมที่ 3    4,200 - 4,200      
2,160 

รวมงบประมาณ    80,000 - 69,840    
10,160 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
   1.ปัจจัยความเสี่ยง 
 1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการตามนโนบายไม่สามารถรายงานผลการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและเป็น
ปัจจุบัน 
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 1.2 นโยบายแต่ละข้อมีความซ้ าซ้อนการและไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
 1.3 ข้อมูลที่ใช้ในการรายงานแต่ละรอบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 

2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 2.1จัดประชุมชี้เพ่ือสังเคราะห์การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี                   
เพ่ือระดมความคิดเห็นและท าให้ผลส าเร็จตามนโยบายและตัวชี้วัด อย่างมีประสิทธิภาพและน าไปพัฒนาการ
ด าเนินงานในปีถัดไป  
 2.2ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
2.3 ก าหนดปฏิทินการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 2.4 มีการก ากับติดตาม ประเมินผลรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง    
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ  
1. จ านวนตัวชี้วัด จ านวน 83 
ตัวชี้วัด 
 
2.การด าเนินงานการติดตาม
และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติการนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและ
สพฐ. 

 
ร้อยละ 100 
 
 
20 เล่ม 

 
โครงการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
 
 
รายงานผลการด าเนินงานการ
ติดตามและรายงานผลตาม
แผนการปฏิบัติการ นโยบาย 
กระทรวงศึกษาธิการและสพฐ. 

 
แบบรายงาน
ความส าเร็จตาม
ตัวชี้วัด 
แบบติดตามและ
ประเมินผล 

เชิงคุณภาพ 
1.เล่มรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 
 
 

 
ร้อยละ 100 

 
การรายงานผลด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
แบบสรุปผลการ
ด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ.2562 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
  2.การรายงานการติดตาม
และประเมินผลตัวชี้วัด
ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ  นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและ
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ตาม
แบบติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติ
ราชการ นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและ
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ  2563 ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Monitoring and 
Evaluation System : e-
MES) (ARS 
 

 
ภายในเวลาที่
ก าหนด 

การรายงานการติดตามและ
ประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จ
ตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติ
ราชการ นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  ตามแบบติดตามและ
ประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จ
ตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติ
ราชการ นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
2563 ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Monitoring and 
Evaluation System : e-MES 

 
แบบติดตามและ
ประเมินผล 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้รับข้อมูล ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ 
 2. เกิดกระบวนการ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรและได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคจากการ
ด าเนินงานและสามารถน าไปแก้ไขปรับปรุงการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพการ 
 3.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 รายงานการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด
ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและงบประมาณ                         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563 ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES) (ARS) และมีรายงานผลการ
บริหารจัดการที่ครอบคลุมและมีคุณภาพมีข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ใช้
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           4.ท าให้เป้าหมายของโครงการส าเร็จสมบูรณ์ทั้งเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองเกิดข้ึนอย่าง
สอดคล้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพหรือค่าใช้จ่ายต่ าสุด 
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           5.สามารถสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติเนื่องจากการประเมินผลโครงการจะท าให้ผู้บริหารสามารถ
ศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงงานและแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมและวิธีการปฏิบัติใหม่ๆมาใช้ปฏิบัติใน
อนาคตได้ 

6.น าผลจากการติดตาม ประเมินและรายงานผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ.เป็น
แนวทางวางแผนแก้ไข ปรับปรุง การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
       
 
      ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
       (นางปาณิศา  นิเลิศรัมย์)  
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
 
               ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นางนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์) 
                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 
                ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 
 
                 ลงชื่อ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
                           (นายส าเริง บุญโต)  
           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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โครงการ                    เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                               การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
สนองนโยบาย สพฐ.       นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.33   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์     นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์    นางจุไรภรณ์  สิริไสย   
                                     กลุ่มนโยบายและแผน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีภารกิจในการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด ทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรและด้านบริหารงานทั่วไป  
รวมทั้งภารกิจด้านอ่ืน ๆ ที่สามารถส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด สามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และการบริหารงานของกลุ่มจังหวัด/จังหวัดแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการประสานงานในเชิงรุกด้านนโยบาย 

ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัดของหน่วยงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อ

สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาด้านโอกาสทางการศึกษา 

และด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  ตลอดจนเพ่ือสนองตอบ  นโยบายเร่งด่วนที่เกิดขึ้นระหว่างปี และ

รองรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 รวมทั้งบริหารจัดการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้ได้ตามมาตรฐานการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา ของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาในระดับดีเยี่ยม  จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

2. วัตถุประสงค์  
     2.1 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจังหวัดสุรินทร์ 
     2.2 เพ่ือตอบสนองนโยบายเร่งด่วนที่เกิดขึ้นระหว่างปี และรองรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ที่จ าเป็นส าหรับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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3. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ  
 3.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 3.2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ านวน  4  คน  
 3.3 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  
 3.4 ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
                ทุกคน  
           3.5 โรงเรียนในสังกัด 85 แห่ง 

เชิงคุณภาพ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สามารถบริหารจัดการตามนโยบายและเป้าหมาย
ของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดสุรินทร์ และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายและ
เป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ,  สพฐ. 
จังหวัดสุรินทร์  และสพม.33 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ 
นางจุไรภรณ์  สิริไสย 

2 สนับสนุนการด าเนินงานของแต่ละกลุ่ม เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเร่งด่วนและกิจกรรมที่ไม่
มีในแผนปฏิบัติการของ สพม.33   โดยให้เสนอ
โครงการเป็นรายกรณีไป 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ 
นางจุไรภรณ์  สิริไสย 

3 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ 
นางจุไรภรณ์  สิริไสย 

 
  4. วิธีด าเนินงาน  
    -  วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของงาน/โครงการเพ่ือขออนุมัติ  
    -  เสนองาน/โครงการเพ่ืออนุมัติ  
    -  ติดตาม สรุปผล และรายงาน  
 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน 2563 
 สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
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6. งบประมาณ  จ านวนเงิน  475,560  บาท   (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)  
    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ที ่
กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 
1 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

-ส ารองเงินงบประมาณเพ่ือด าเนิน 
งานตามนโยบายและเป้าหมายของ
กระทรวง ศึกษาธิการ สพฐ. จังหวัด
สุรินทร์ สพม.33 และส ารองเงิน
งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นเร่งด่วนและกิจกรรมที่ไม่มีใน
แผนปฏิบัติการของ สพม.33 โดยให้
เสนอโครงการเป็นรายกรณีไป  
-สนับสนุนงบประมาณสถานศึกษา
ในสังกัดเพ่ือแก้ปัญหาการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา พัฒนา 
ยกระดับคณุภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

 375,560 
 
 
 
 
 
 
 
100,000 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

350,000 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 

 

25,560 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวม  475,560 - 450,000 25,560 - 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

   ปัจจัยความเสี่ยง 

    1. นโยบายมีการปรับเปลี่ยนบ่อย การด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วน ในระยะเวลาที่กระชั้นชิด  

    2. การก ากับติดตามตามนโยบายไม่ต่อเนื่อง 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

    1. การวิเคราะห์ภารกิจให้ชัดเจนมีการบูรณาการการใช้จ่ายงบประมาณทรัพยากรร่วมกัน 

    2. จัดให้มีระบบการก ากับติดตามอย่างเป็นระบบ 
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8. การประเมินผล 
ตวัชี้วัดความส าเร็จ   ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1. วิเคราะห์ภารกิจตามที่
ได้รับมอบหมายให้
สอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงาน 
2.โรงเรียนได้รับการ
แก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 

ร้อยละ100 

 
การรายงานผล 

 
 
 

การรายงานผล 

 
แบบรายงาน 

 
 
 

แบบรายงาน 
 

ผลลัพธ์ 
ระดับความส าเร็จของ
สพม. 33 สามารถบริหาร
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
ตามนโยบายและเป้าหมาย
ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  นโยบาย
เร่งด่วนของรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ และ
ตามมาตรฐานการบริหาร
จัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
ดีเยี่ยม 

 
การรายงานผล 

 

 
แบบรายงาน 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ได้บริหารงบประมาณของหน่วยงานให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
     9.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   ได้ด าเนินงานที่ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนได้
ครบถ้วน  มีคุณภาพ  
                           
   
                    ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เสนอโครงการ  

                                                                                          
             (นางจุไรภรณ์  สิริไสย)                                              (นางนวลรัตน์  จนัทร์เพ็ชร์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
                                 

                                                               
                                             ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นางปติมา   กาญจนากาศ) 
                           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

            ลงชื่อ                ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                       (นายส าเริง  บุญโต) 
                          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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โครงการ   อบรมปฏิบัติการการใช้งานระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My office)  
สนองนโยบาย สพฐ.         นโยบายที่ 3  และนโยบายที่ 6  
สนองกลยุทธ์ สพม. 33      กลยุทธ์ที่ 3 และกลยุทธ์ที่ 6 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาวชูจิตร  ชูทรงเดช    เบอร์โทรศัพท์ 088-5861801 
  

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายในการส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้เพ่ื อเสริม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน โดยได้จัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์
และระบบการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีที และอ่ืนๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ได้เล็งเห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในกิจกรรมดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นในการน าไอซีทีมาใช้ในการขับเคลื่อนและเสริม
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรทั้งระบบ  
 ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบจัดเก็บส าเนาเอกสารให้เป็น Digital และสามารถเรียกดูได้
จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ Internet ทุกที่ทุกเวลา ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัย เพ่ือประสิทธิภาพใน
การสื่อสารภายในส านักงานให้คล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องการสื่อสารนั้น ๆ 
สามารถตรวจสอบติดตามสถานะเอกสาร การด าเนินเรื่องเอกสารผ่านระบบสารบรรณโดยใช้เวลาสั้นลง  ส่วน
หนึ่งที่จะสร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการว่าข้อมูลที่ได้รับถูกต้องและน่าเชื่อถือ ก็คือ ระบบจัดการฐานข้อมูลอัน
แข็งแกร่งและทรงประสิทธิภาพ ที่เป็นส่วนการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศทั่วทั้งระบบ ภายใต้การปกป้องการ
เข้าถึงข้อมูล ส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบนั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาให้ท างานสอดประสานกันอย่าง
ลงตัว อันน ามาซึ่งการให้บริการเอกสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดขององค์กร   
 ดังนั้นการน าระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 
จะช่วยอ านวยความสะดวกและเกิดความคล่องตัวในการท างาน ท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น กลุ่มอ านวยการจึงได้จัดการอบรมปฏิบัติการการใช้งานระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  
(My office) ขึ้นมาเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้งานระบบดังกล่าวแก่บุคลากรในสังกัด 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือการบริหารจัดการส านักงานและการบริการ  มีความสะดวก รวดเร็ว ด้วยการลดความซ้ าซ้อน

และลดขั้นตอนการด าเนินการ  ตลอดจนปริมาณการใช้กระดาษหรือวัสดุสิ้นเปลืองให้น้อยลง 
2.2 เพ่ือให้มีการใช้งานระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีการใช้ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เพื่อลดความขัดแย้งของข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
           2.3 เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) 
 
3.เป้าหมายของโครงการ 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 33 จ านวน 60 คน 
3.1.2  มีระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 33 
3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 33 มีทักษะในการใช้งานระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) 
3.2.2 ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 33 มีประสิทธิภาพ  

 

4.  วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ที ่ รายละเอียดกิจกรรมด าเนินงาน วันเดือนปีด าเนินการ ด าเนินการไตรมาส 
1 ประชุมคณะท างาน สรุปปัญหาข้อบกพร่องต่าง ๆ ใน

การใช้งานโปรแกรมระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
(My Office) ที่ผ่านมา 

มกราคม  63 2 

2 ติดต่อประสานงานกับวิทยากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มกราคม  63 2 
3 อบรมปฏิบัติการการใช้งานระบบส านักงาน

อิเล็กทรอนิกส์ (My Office) 
มกราคม  63 2 

5 ติดตาม ก ากับ การใช้งานระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ My office  

กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 
63 

2-4 

6 อบรมปฏิบัติปรับปรุงระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์
ประจ าปี 

กันยายน 2563 4 

7 สรุปผลการด าเนินโครงการ ธันวาคม  63 4 
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5. สถานที่ด าเนินการ 
    สถานที่ด าเนินการ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และโรงเรียนในสังกัด 
 
6.  งบประมาณ 
 งบประมาณจ านวน 20,600 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)     

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 อบรมปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ My Office ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขต ฯ จ านวน 60  คน 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ส าหรับครูธุรการ (180x60) 
- ค่าเอกสารคู่มือการอบรมฯ  จ านวน  60    
เล่ม ๆ ละ  30 บาท 

12,600  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

10,800 
 

 
 
 
 
 

1,800 
 

2 อบรมปฏิบัติการปรับปรุงระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ประจ าปี 
- ค่าลงทะเบียน 

8,000   
 

8,000 

 

 รวมทั้งสิ้น 20,600 - 18,800 1,800 

 

หมายเหตุ   ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเสี่ยง 
   ความเสถียรของระบบอินเตอร์เน็ตและ Server ในการรองรับการใช้งานจากผู้ใช้บริการ 
 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   ควรมีระบบส ารองข้อมูลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานพร้อมกันจ านวน
มากๆ 
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8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ    
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 ลดปริมาณการใช้กระดาษและวัสดุ
สิ้นเปลืองได้ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

จากการสังเกต, 
สอบถาม 

แบบสังเกต, 
แบบสอบถาม 

2.ระยะเวลาติดต่องานราชการระหว่าง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ลดลง 

ร้อยละ 100 จากการตรวจสอบ แบบประเมิน 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ระบบ My office 

 
ร้อยละ 90 

 
สอบถามความพึงพอใจ 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 การขับเคลื่อนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

9.2 บุคลากรในสังกัดสามารถใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในการรับ-ส่ง ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.3 การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย า ลดระยะเวลาในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ                                             ผู้เสนอโครงการ 
                      (นางสาวชจูิตร ชูทรงเดช) 
                       ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ      

ลงชื่อ                                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางปติมา กาญจนากาศ) 
   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ลงชื่อ                                             ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (นายส าเริง   บุญโต) 
                 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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โครงการ      ประชุมสัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ   
สนองนโยบาย สพฐ.        นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพม.        กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มอ านวยการ  สพม.33 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นางสาวชูจิตร  ชูทรงเดช   เบอร์โทรศัพท์   08 8586 1800 
                                2. นางปวีณา กระเวนกิจ   เบอร์โทรศัพท์   08 6176 9233 
    3. นางพิชญ์สิณี  เจริญรัตน์ เบอร์โทรศัพท์   08 9949 2160 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา จ าเป็นต้องได้รับข้อมูลข่าวสาร

และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตลอดจนนโยบายเร่งด่วนอย่างทันท่วงทีและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในทุกระดับ 

การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจ

ตลอดจนทราบทิศทางและแนวทางการด าเนินการอย่างชัดเจนให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารทุก

ระดับชั้นตลอดจนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ทั้งนี้เพ่ือเตรียมความพร้อมและน านโยบายสู่

การปฏิบัติอย่างทันท่วงที หากการสื่อสารไม่ชัดเจนย่อมท าให้ยากที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

 ดังนั้นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มี
การสร้างความสัมพันธ์ทีดี จึงถือเป็นการสร้างความตระหนักและความเข้าใจ และก้าวสู่เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มุ่งเน้นผลประโยชน์ที่จะเกิดแก่ส่วนร่วมเป็นส าคัญ 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจ และมอบนโยบายที่เกี่ยวข้องสู่การปฏิบัติ 
 2.2 เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และในสถานศึกษา  
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

- ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ านวน 85 คน 

- ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ใน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   จ านวน  25  คน 

- ประธานสหวิทยาเขต 8 คน    
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เชิงคุณภาพ 
           -   ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์  และบุคลากร 
ทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ทุกคน มีความตระหนักและมีความรับรู้ 
ความเข้าใจ สามารถน านโยบายที่ได้รับไปสู่ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 
4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  หมายเหตุ ***ถัวจ่ายทุกรายการ***** 

กิจกรรมและรายละเอียดในการ 
ใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบาย 
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 85 โรง ผู้บริหาร/ผอ.กลุ่ม 
และข้าราชการฯ ส านักงานเขตพ้ืนที่ 25 คน รวม 110 คน 
จัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง รวม 10 ครั้ง 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
จ านวน 100 คน ๆ ละ 100 บาท  จ านวน 10 ครั้ง 
1.2 ค่าเอกสาร ครั้งละ 1,010 บาท จ านวน 10 ครั้ง 

(นางปวีณา กระเวนกิจ  ผู้ปฏิบัติ) 

110,100   
 
 
 
 

100,000 
10,100 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมประธานสหวิทยาเขต 
จัดประชุมประธานสหวิทยาเขต 3 เดือน/ครั้ง  
รวม 4 ครั้ง 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท   
      จ านวน 20 คน รวม 4 ครั้ง 

 (นางปวีณา กระเวนกิจ  ผู้ปฏิบัติ) 

2,400 -  
 
 

2,400 

 
 
 
 
 

 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference 
รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” และ ประชุมผู้บริหารการศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ทุกวันพุธ  
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อเช้า ส าหรับ  25 คน  
จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท รวม 50 ครั้ง 

(นางพิชญ์สิณี  เจริญรัตน์  ผู้ปฏิบัติ) 

37,500 -  
 
 

37,500 

 

รวม 150,000 - 150,000  

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
    ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 –  30 กันยายน  2563    
    สถานที่ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33  และสถานศึกษาในสังกัด 
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6.  งบประมาณ 
   งบประมาณ  จ านวน  150,000  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
      รายละเอียด งบประมาณ จากแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
   1.ปัจจัยความเสี่ยง 
          ความเสี่ยง คือนโยบายมีความเร่งด่วน และมีจ านวนมาก เวลาในการด าเนินการจ ากัด  
    2. แนวทางการบริหารความเสี่ยงแจ้งก าหนดการประชุมในช่องทางติดต่อต่าง ๆ 

1.1 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจในแต่ละนโยบาย เพ่ือสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ให้ข้าราชการทุก

ระดับชั้นน าไปปฏิบัติได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ  

1.2 จัดประชุมแบบสัญจรเพ่ือเข้าถึงบริบทของแต่ละพ้ืนที่ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมองค์การในการ

ร่วมกันบริหารจัดการการศึกษา 

 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงปริมาณ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิ ต  ผู้ บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า 
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ใน
สั งกัด  เข้ าร่ วมประชุมรับมอบ
นโยบาย 

ร้อยละ 100 การตรวจนับจ านวนผู้เข้าประชุม
ฯ 

บัญชีลงเวลาผู้เข้า
ประชุม ฯ 

ผลลัพธ์  
มีการน านโยบายที่ได้รับมอบหมาย
ไปปฏิบัติได้ทันท่วงที และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

ร้อยละ 100 ตรวจวัดจากการให้ความร่วมมือ 
และการสนองตอบกิจกรรมต่าง 
ๆหรือภารกิจที่ สพม. 33  มอบ 
ห ม า ย ใ ห้ ด า เ นิ น ก า ร  มี ก า ร
รายงานผลการด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ 

ตารางติดตามงาน
และฐานสถิ ติ ก า ร
น า ส่ ง ง า น ต า ม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ทุกนโยบายถูกน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
 2. เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทั้งภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  และในสถานศึกษา 
       
 
 

ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ              ผู้เสนอโครงการ 
        (นางพิชญ์สิณี  เจริญรัตน์)          (นางปวีณา  กระเวนกิจ) 
    นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 

 

   ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางสาวชูจิตร ชทูรงเดช) 
                                           ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 

   ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
                             (นายส าเริง บุญโต)  
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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โครงการ   อบรมปฏิบัติการจัดท าฐานข้อมูล Big  Data โดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขต 
              พ้ืนที่การศึกษาและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา  
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อ 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม. 33    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถ 
                                กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ลักษณะโครงการ   ใหม่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/เบอร์โทรศัพท์ 
  นายวัชรา  สามาลย ์   เบอร์โทรศัพท์ 088-5727955 
  e-mail pubsurin@secondary33.go.th 

....................................... 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้ส านั กงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพ่ือเสริม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Area Management Support System :AMSS++) และระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System : SMSS++) ขึ้นเพ่ือให้
หน่วยงานในสังกัดได้ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด โดย
ครอบคลุมภารกิจหลักท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ
และด้านการบริหารงานทั่วไป 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนองนโยบายและสอดคล้องกับกลยุทธ์
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงได้
จัดท าโครงการอบรมปฏิบัติการจัดท าฐานข้อมูล Big  Data โดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารจัดการศึกษา ตลอดจนเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล Big 
Data ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และสถานศึกษาในสังกัดต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถงาน
ระบบ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Area Management Support 
System : AMSS++)  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

mailto:pubsurin@secondary33.go.th
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 2.2  เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาในสังกัด ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถงานระบบ 
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (School Management Support System 
:SMSS++)  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดท าเป็น Big Data ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 
 
3.เป้าหมายของโครงการ 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ านวน 50 คน  
3.1.2 ครูผู้ดูแลระบบ (Admin) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

โรงเรียนละ 1 คน และวิทยากรแกนน า รวมจ านวน 100 คน 
3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่ได้รับการอบรม มีความรู้ ความ

เข้าใจและสามารถใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Area Management 
Support System :AMSS++) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ 

3.2.2  ครูที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
(School Management Support System :SMSS++) ไปใช้และขยายผลให้กับบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ 

4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ที ่ รายละเอียดกิจกรรมด าเนินงาน วันเดือนปีด าเนินการ ด าเนินการไตรมาส 
1 ร่างหลักสูตรการอบรมปฏิบัติการขยายผลการใช้

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส่วนส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
- จัดท าคู่มือการอบรมปฏิบัติ 
- เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการอบรม 

มีนาคม 2563 2 

2 อบรมปฏิบัติการอบรมปฏิบัติการขยายผลการใช้
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส่วนส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
 
 

เมษายน 2563 2 
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ที ่ รายละเอียดกิจกรรมด าเนินงาน วันเดือนปีด าเนินการ ด าเนินการไตรมาส 
3 ก ากับติดตามการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหาร

จัดการส่วนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา  

ตลอดปีการศึกษา  

4 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ ตุลาคม 2563 4 
 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 
    สถานที่ด าเนินการ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และโรงเรียนในสังกัด 
 
6.  งบประมาณ 
 งบประมาณจ านวน 50,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 
รายละเอียดนี้    

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติอบรมครูวิทยากรแกนน า
และคณะท างาน  ฯ 10 คน 2 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (120x10x2) 

2,400 
 

 
 

 

 
 

 
2,400 

 
 
 

 
2 อบรมปฏิบัติการระบบสนับสนุนการ

บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Area Management Support System 
: AMSS++) แก่บุคลากรในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา จ านวน 50 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (50 คน x180 บาท) 
- ค่าจัดท าคู่มือ จ านวน 50 เล่ม ๆ ละ 30 
บาท 

10,500 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

9,000 
 

 
 
 
 
 

   
 

1,500 

3 อบรมปฏิบัติการระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการสถานศึกษา (School 
Management Support System : 
SMSS++) แก่ครูผู้ดูแลระบบใน
สถานศึกษา พร้อมคณะท างาน จ านวน 

37,100  
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

100 คน 2 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (100 คน x180x2 บาท) 
- ค่าจัดท าคู่มือ จ านวน 44 เล่ม ๆ ละ 25 
บาท 

  
36,000 

 
 
 

1,100 

 รวมทั้งสิ้น 50,000  47,400 2,600 

หมายเหตุ   ถัวจ่ายทุกรายการ 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเสี่ยง 
   การอบรมปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีทักษะพ้ืนฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
จึงจะท าให้การอบรมประสบความส าเร็จ 
 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   จัดวิทยากรพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือ และจัดท าคู่มือประกอบการอบรม โดยอธิบายขั้นตอนการใช้งาน
โดยละเอียดชัดเจน  
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต    
1. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ที่ได้รับการอบรม มีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Area 
Management Support System :AMSS++) ได ้

ร้อยละ 100 จากการทดสอบและ
ตรวจผลงาน 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมิน 

2. ครูที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถน าระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
(School Management Support System 
:SMSS++) ไปใช้และขยายผลให้กับบุคลากรใน
โรงเรียนได้  

ร้อยละ 100 จากการทดสอบและ
ตรวจผลงาน 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมิน 

ผลลัพธ์    
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
33 มีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงาน

ความพึงพอใจ 
ระดับมากข้ึน

สอบถามความพึง
พอใจ 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
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ลงชื่อ                                             ผู้เสนอโครงการ 
                                        (นายวัชรา  สามาลย์) 
                    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลงชื่อ                                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางปติมา  กาญจนากาศ) 
   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ลงชื่อ                                             ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (นายส าเริง   บุญโต) 
                   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา (Area Management 
Support System :AMSS++) และสามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไปร้อยละ 90 

4. สถานศึกษาในสังกัด มีระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการสถานศึกษา (School 
Management Support System :SMSS++) 
และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจ 
ระดับมากข้ึน
ไปร้อยละ 90 

สอบถามความพึง
พอใจ 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และโรงเรียนในสังกัด มีระบบสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
9.2 บุคลากรในสังกัด สามารถน าระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา และสนับสนุน

การบริหารจัดการสถานศึกษา ไปใช้ในการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
คุ้มค่า 

9.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และโรงเรียนในสังกัด มีแนวทางในการพัฒนา
ต่อยอดระบบเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา และสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ต่อไป 
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โครงการ  พัฒนาการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.   นโยบายที่ 6   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
สนองกลยุทธ์ สพม. 33 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นายวัชรา  สามาลย์    เบอร์โทรศัพท์ 088-5727955 
 e-mail pubsurin@secondary33.go.th 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLIT) มีภารกิจในการ
บริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการจัดการศึกษา  ตลอดจนด าเนินงานสารสนเทศ ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  โดยใช้
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center , ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-
obec , ระบบสารสนเทศ EMIS ฯลฯ ในการจัดเก็บข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือเป็นฐานข้อมูลกลาง
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สามารถน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดตั้ง 
และการจัดสรรงบประมาณ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรองรับการด าเนินงานตามตัวชี้วัดด้านข้อมูล กพร. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาขึ้น และสามารถใช้โปรแกรมในการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและทันก าหนดเวลา 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เพ่ือใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการ
การศึกษา การจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.3 เพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเป็นเครื่องมือส าหรับบุคคลทั่วไป เช่น นักวิจัย นักวิชาการหรือ
นักการศึกษา ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการท างานทางวิชาการ ช่วยในการตัดสินใจที่มีเหตุผล เพื่อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการศึกษา 
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3.เป้าหมายของโครงการ 
3.1 เชิงปริมาณ 
บุคลากรที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา 85 โรงเรียน (โรงเรียนละ 2 คน) 
3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 บุคลากรที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการใช้

โปรแกรมต่าง ๆ จัดท าข้อมูล 
3.2.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

และสถานศึกษาในสังกัด มีข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
3.2.3 หน่วยงานอื่นและบุคลากรทั่วไป สามารถน าข้อมูลที่เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการ 

4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ที ่ รายละเอียดกิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ด าเนินการไตรมาส 
1 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนด าเนินงาน 1 – 30 ต.ค.63 1 
2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 15 – 30 ต.ค.63 1 
3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ให้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน

สารสนเทศ ระดับสถานศึกษา 
พฤษภาคม - มิถุนายน 
63 

3 

4 ตรวจสอบ ติดตาม รวบรวมข้อมูล หลักฐาน มิถุนายน – กรกฎาคม 
63 

3 

5 จัดท าเอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 กรกฎาคม – สิงหาคม 
63 

3 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 
    สถานที่ด าเนินการ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
6.  งบประมาณ 
  งบประมาณจ านวน 50,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563) รายละเอียดดังนี้ 
    

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าข้อมูล

สารสนเทศทางการศึกษา แก่วิทยาการ
แกนน า  
 

4,800 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหาร
กลางวัน (20 คน x 120 บาทx 2 วัน) 

4,800 

2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา แก่ครู
ผู้รับผิดชอบโรงเรียนละ 2 คน พร้อม
คณะท างาน   
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหาร
กลางวัน (190 คน x 180 บาท) 

34,200  
 
 
 

 

 
 
 
 

34,200 

 

3 ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูล DMC 
10 มิถุนายน   
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหาร
กลางวัน (10 คน x 120 บาท x 2 วัน) 
แก่คณะท างาน 

2,400   
 

2,400 

 

4 ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูล
สิ่งก่อสร้าง B-Obec   
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหาร
กลางวัน (10 คน x 120 บาท x 2 วัน) 
แก่คณะท างาน 

2,400   
 

2,400 

 

5 ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูล EMIS   
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหาร
กลางวัน (10 คน x 120 บาท x 2 วัน) 
แก่คณะท างาน 

2,400   
 

2,400 

 

6 จัดท าเอกสารสรุปรวมเล่มข้อมูล
สารสนเทศ เล่มละ 190 บาท จ านวน 20 
เล่ม (190x20) 

3,800   3,800 

 รวมทั้งสิ้น 50,000  46,200 3,800 

 

หมายเหตุ   ถัวจ่ายทุกรายการ 
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ลงชื่อ                                             ผู้เสนอโครงการ 
                               (นายวัชรา  สามาลย์) 
         ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ลงชื่อ                                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางปติมา  กาญจนากาศ) 
   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ลงชื่อ                                             ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (นายส าเริง   บุญโต) 
                 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเสี่ยง 
   ความเสถียรของระบบอินเตอร์เน็ตต่อการใช้งาน 
 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   เพ่ิมผู้ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตอย่างน้อย 2 แห่ง เพ่ือส ารองการใช้งานอินเตอร์เน็ต กรณี
สัญญาณใดสัญญาณหนึ่งขาดการเชื่อมต่อ ให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต    
บุคลากรผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา 
ส า ม า ร ถ ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 จากการตรวจ
ผลงาน 

แบบประเมิน 

ผลลัพธ์    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มี
ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ไม่น้อยกว่า 
3 ระดับ 

จากการตรวจสอบ แบบประเมิน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการอย่างที่มี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการ    ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์ สพม.33 กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง (ประชุม,พัฒนา,คัดเลือก,น าเสนอผลงาน,มอบรางวัล) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเสนอ ประพันธ์ , นางชัญญรัชญ์ ชูทอง 
                            กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
............................................................................................................................. .................................................
1. หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  
มาตรา 23 (5) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบ 
คุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
ทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และมาตรา 75 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการและหน่วยงานทางการศึกษา
ด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33 เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีพันธกิจในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม รวมทั้ง
ส่งเสริมให้สถานศึกษามีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล การด าเนินงานตามภารกิจดังกล่าวต้องอาศัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายใน
องค์กรที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนจิตส านึกในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ดี  ดังนั้น  
จึงเห็นความส าคัญของการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรในสังกัด ตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน 
ต่อตนเองและสังคม จึงได้ก าหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนท าให้เกิดผล
ดีแก่ราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจ าปีการศึกษา 
2562 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
  2.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความ
ประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม 
รวมทั้งเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 
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  2.3 เพ่ือยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 ที่สามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี 
  2.4 เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตน พัฒนางานในหน้าที่ และพัฒนาวิชาชีพให้มี
ความก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. เป้าหมาย 

      เชิงปริมาณ 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รวมถึงลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ)  
ที่มีผลงานดีเด่นฯ สังกัดโรงเรียนและสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สมัครเข้าร่วม
ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ครบทุกประเภทรางวัล/ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ ทุกด้าน 
  2. หน่วยงาน/สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นฯ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกฯ 
       เชิงคุณภาพ  
  1. ผู้มีผลงานดีเด่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นฯ เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม และได้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน
ในระดับภูมิภาค และระดับชาติ ตามล าดับ 
  2. หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้ร่วมวิชาชีพทางการศึกษา 
  3. หน่วยงาน/สถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
4. วิธีด าเนินการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จะด าเนินการคัดเลือกหน่วยงานและผู้มี
ผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) ได้เตรียมความพร้อม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและวิธีการน าเสนอ
ผลงานที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงการยกย่องประกาศเกียรติคุณเสริมสร้างขวัญก าลังใจผู้เข้าประกวด
รางวัล ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลและสังคมต่อไป จึงก าหนดกิจกรรม ดังนี้ 
  กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นฯ เพ่ือเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค และระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2562 ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  2562 ขั้นตอนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
  (1) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานฝ่ายต่างๆ  
  (2) ประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกฯ  
  (3) ด าเนินการประเมินและคัดเลือกการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2562 
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   กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าเอกสารประกอบการประกวดรางวัล

ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สพม.33  

  กิจกรรมที่ 3 การติดตามก ากับดูแลกระบวนการน าส่งเอกสารประกอบการประกวดรางวัล
ของผู้เป็นตัวแทนการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประกวดรางวัลฯ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 2 -3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
  กิจกรรมที่ 4 การติดตามเสริมสร้างขวัญก าลังใจผู้ประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงาน
ดีเด่นฯ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 1 -3 เมษายน 2563 สถานที่ด าเนิน
กิจกรรม............................................................................. 
  กิจกรรมที่ 5 การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติส าหรับผู้ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ในระดับภาค และระดับชาติ   

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  - ระหว่างวันที่  22 -23 ธันวาคม 2562 ประกวดรางวัลฯ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33    
  - ระหว่างวันที่ 2 -3 กุมภาพันธ์ 2563 ประกวดรางวัลฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
  - ระหว่างวันที่ 1 -3 เมษายน 2563 ประกวดรางวัลฯ ระดับชาติ    

ณ จุดที่ สพฐ. ก าหนด 

  - ระหว่างเดือน สิงหาคม  2563 การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติส าหรับผู้ได้รับรางวัล

ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ในระดับภาค และระดับชาติ  
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6. งบประมาณ 
  งบประมาณ กิจกรรม 1 -3 จ านวน  85,000 บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
(ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  

 รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การประกวดรางวัลฯ ระดับเขตพื้นที่ สพม.33 
(22 ธันวาคม 2563) 
ส าหรับคณะกรรมการตัดสิน 39 คน  คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 55 คน 
-    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (94x35x2มื้อ) 

 
 
 

6,580 

  
 
 

6,580 

 

-  ค่าอาหารกลางวัน (94x120x1มื้อ)  11,280  11,280  
- ค่าพาหนะเดินทางส าหรับคณะกรรมการ  (30 คน x 400 

x1วัน ) 
12,000  12,000  

 (23 ธันวาคม 2563) 
ส าหรับคณะกรรมการตัดสิน 21 คน  คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 55 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (76x35x2มื้อ) 

 
 

5,320 

  
 

5,320 

 

- ค่าอาหารกลางวัน (76x120x1มื้อ) 9,120  9,120  
- ค่าพาหนะเดินทางส าหรับคณะกรรมการ  (19 คน x 400 

x1วัน ) 
7,600  7,600  

 ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารการด าเนินงาน 6,420   6,420 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 58,320  51,900 6,420 
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
ด้านการจัดท าเอกสารประกอบประกวดรางวัลฯ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.33 
( 25 กุมภาพันธ์ 2563) 
 
ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าเอกสาร
ประกอบการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ สพม.33  

-         -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เป็นตัวแทนการ

 
 
 
 
 

8,400 

  
 
 
 
 

8,400 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

เข้าประกวดรางวัลฯ  124 คน /วิทยากร 6 คน /บุคลากร
เจ้าหน้าที่คณะด าเนินงาน 10 คน  (140 x30x2มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวันส าหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่  

(140x135x1มื้อ) 
 

16,800 
  

16,800 
 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 25,200  25,200  
กิจกรรมที่ 3  การติดตามก ากับดูแลกระบวนการน าส่ง
เอกสารประกวดรางวัลฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ( 2 – 3 มีนาคม 2563)  สพม.28 
 
1 ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับคณะกรรมการติดตาม 
 (1 คน x 240 บาท x 2 วัน ) 

 
 
 
 
 

480 

 
 
 
 
 

480 

  

2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล 1000  1000  
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 1480 480 1000  
รวมงบประมาณใช้จริง กิจกรร  1 – 3 ทั้งสิ้น 85,000 480 77,528 6,992 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น  85,000 .-  (แปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  7.1 ปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากร 
       - ผู้เข้าร่วมประกวดผลงานฯ จัดท าเอกสารประกอบ/แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและการ
น าเสนอผลงานฯ  ยังไม่สมบูรณ์ 
       - ครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดภารกิจและข้อราชการที่ส าคัญหลายประการในช่วงเวลา
ดังกล่าว ท าให้ไม่สามารถมาน าเสนอผลงานได้ 
  7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       - ประชุมชี้แจง เกี่ยวกับแนวทางการส่งผลงานดีเด่นฯ การจัดท าเอกสารประกอบฯ  ให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
       - ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เห็นความส าคัญของการพัฒนางาน 
ในหน้าที่ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญก าลังใจ ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคมและชุมชน 
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8. การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีผลงานดีเด่นฯ สมัครเข้าร่วมประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC 
AWARDS) 
 

ร้อยละ 95 
ของจ านวนรางวัล
ทั้งหมด 

-ข้อมูลข้าราชการครูใน
สังกัด 
-ใบสมัคร 
-แบบประเมิน 
-บัญชีรายชื่อจ านวน
ผู้สมัคร 
-การน าเสนอผลงานฯ 

-คู่มือการประเมินฯ 
-หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกฯ 
-จ านวนผลงาน
,ชิ้นงาน รูปเล่ม 
-การน าเสนอผลงาน 
-ภาพถ่ายกิจกรรม 
 

เชิงคุณภาพ 

            ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติ เป็นแบบอย่างที่ดีในการครอง
ตน ครองคน ครองงาน และได้รับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ใน
ระดับภาค,ระดับชาติ             

ร้อยละ 100ของผู้
ได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนเขตพ้ืนที่ฯ 
เข้าร่วมประกวด
ในระดับภาค 

-กิจกรรมการน าเสนอ
ผลงาน 
-จ านวนผู้น าเสนอผลงาน 
-จ านวนชิ้นงานที่น าเสนอ 

-คู่มือการประเมินฯ 
-หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกฯ 
-ประกาศผล 
ผู้ได้รับคัดเลือกฯ 
-จ านวนรางวัล 
Obec Awards 
-ภาพถ่ายกิจกรรม 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ผู้มีผลงานดีเด่นฯ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างสรรค์ผลงานและ
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
 9.2 ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับภูมิภาคและระดับชาติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ตรง         
 9.3 หน่วยงาน/สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
                                                              (ลงชื่อ)                                ผู้เสนอโครงการ 
                                                                        (นางชัญญรัชญ์ ชูทอง) 
                                                                     นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 

                                                                               
                                                             (ลงชื่อ)                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                        (นายเสนอ   ประพันธ์) 
                                                                     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
                                                 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                                             
                                                              (ลงชื่อ)                             ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                        
                                                                        (นายส าเริง บุญโต)                                                                
                                                  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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โครงการ   การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบริหารจัดการงานในหน้าที่สู่ความเป็นเลิศ 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
สนองนโยบาย   สพฐ.   นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

            นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทย์  สพม.33   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่เพ่ือการพัฒนา ฯ อย่างต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ     1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป (โครงการต่อเนื่อง) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
      กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 

1. หลักการและเหตุผล  
    ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ าเป็นต้องพัฒนาองค์ประกอบและกระบวนการทางการศึกษา
หลายๆ ด้านพร้อมกัน  เพ่ือคุณภาพของสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศและมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดังนั้นใน
หน่วยงานและส่วนงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการก าหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือช่วยในการปรับปรุงวิธีการบริหาร
จัดการงานและบุคลากรในองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เกิดความรู้และทักษะตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจ าสายงานในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
สอดคล้องการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือพัฒนาเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจ 

        การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยสนับสนุนการท างานเพ่ือช่วยลดขั้นตอน  ลด
ความซ้ าซ้อนและระยะเวลารวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมในระยะยาวและเป็นการพัฒนาขีดความสามารถ
สร้างองค์ความรู้ที่แตกต่างจากเดิมแต่ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพถูกต้องครบถ้วนรวดเร็ว  การด าเนินการเพ่ือ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  เพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ให้เกิดการคิด
วิเคราะห์สร้างการเปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Information Technology: IT) โดยการ
น าคอมพิวเตอร์  โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่สามารถน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงรู้แบบการปฏิบัติงานให้เกิด
ความทันสมัยมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว และเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรในสังกัด ตระหนักถึง
คุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท มี
จรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเองและสังคม จึงได้ก าหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและ
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
อุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนท าให้เกิดผลดีแก่ราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  จึงได้ท าโครงการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบริหารจัดการงานในหน้าที่สู่ความเป็นเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเพ่ิมระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการงานในหน้าที่

ของบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
2.  เพ่ือพัฒนางานในหน้าที่และรูปแบบการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน     
3.  เพ่ือเป็นการน าเอาเทคโนโลยีและเทคนิคของการด าเนินงานที่มีการปรับประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 

3. เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 
      - เชิงปริมาณ 
 - บุคลากรเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพม.33 ทุกคน สถานะผู้เข้ารับการพัฒนา ไม่จ ากัดจ านวน   
      - เชิงคุณภาพ 
         -   ผู้เข้ารับการพัฒนา /ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการใช้งานระบบ

สารสนเทศ  การใช้งานคอมพิวเตอร์  โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ และมีวิ ธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามโยบายภาครัฐ  เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
เกิดเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถสร้างองค์ความรู้ที่แตกต่างจากเดิมแต่ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ  
ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็ว  

4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 
ที ่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

พฤษภาคม 
2563 

 
- 

ตุลาคม 
2563 

  

 สพม.33 
 

กลุ่มพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

2. แต่งตั้งคณะท างาน/ประสานงาน/ประชุมเตรียมความพร้อม 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการตามหลักสูตรการพัฒนา กิจกรรมที่ 1 

4. 
ส ารวจความต้องการเพื่อก าหนดหลักสูตรการพัฒนาและช่วงเวลาที่
เหมาะสม 

5. 
- กิจกรรม ที่ 1 การเปิดห้องเรียนรู้แบบ ONLINE ผ่านระบบ Digital 
Technology ( กิจกรรมเสริมด าเนินการโดยไม่มีการใช้งบประมาณ)  

6. 
- กิจกรรม ที่ 2 กิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านบริหาร
จัดการงานในหน้าที่สู่ความเป็นเลิศ   

7. 

- กิจกรรม ที่ 3 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมองค์
ความรู้ด้านการบริหารจัดการงานด้วยการใช้ Information 
Technology: IT  (จ านวนผู้เข้ารับการพัฒนา 50 คน ด าเนินการ
ด าเนินการในระหว่าง เดือนพฤษภาคม -ตุลาคม 2563)) 

8. - กิจกรรม ที่ 4 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนก าหนด
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ที ่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมและแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการงาน
ด้วย Information Technology: IT  (จ านวนผู้เข้ารับการพัฒนา   
50 คน ด าเนินการในระหว่าง เดือนพฤษภาคม -ตุลาคม 2563) 

8. ประเมินผลความพึงพอใจ  
9. รายงานผลการด าเนินงาน  

5. งบประมาณที่ใช้  จ านวน  20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ งบด าเนินการ 

รวม 
กิจกรรม ที่ 3 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ด้าน
การบริหารจัดการงานด้วยการใช้ Information Technology: IT  (จ านวน
ผู้เข้ารับการพัฒนา 50 คน ด าเนินการในเดือนตุลาคม 2562) ค่า

ตอ
บแ

ทน
 

 ค
่าใ

ช้ส
อย

  

ค่า
วัส

ดุ 

1 - ค่าอาหารว่าง  
   (50 คนX 2 มื้อ X 30 บาท) - 3,000 - 

 

3,000 

2 
-  ค่าอาหารกลางวัน 
    (50 คนX1 มื้อ X 120 บาท) 

- 6,000 - 6,000 

3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ - - 1,000 - 

กิจกรรม ที่ 4 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนก าหนดกิจกรรม
และแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการงานด้วย 
Information Technology: IT  (จ านวนผู้เขา้รับการพัฒนา 50 คน 
ด าเนินการในเดือนตุลาคม 2562) 

   

 

1 - ค่าอาหารว่าง  
   (50 คนX 2 มื้อ X 30 บาท) - 3,000 - 

 

3,000 

2 
-  ค่าอาหารกลางวัน 
   (50 คนX1 มื้อ X 120 บาท) 

- 6,000 - 6,000 

3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ - - 1,000 - 

รวมงบประมาณ (สองหม่ืนบาทถ้วน) 20,000 

ทั้งนี้ขอถัวจ่ายทุกรายการ 



        211                                                                                                     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
   ปัจจัยความเสี่ยง 

1.  การก าหนดปฏิทินการพัฒนา ก าหนดวันเวลาของการพัฒนา  
2.  ความพร้อมของผู้เข้ารับการพัฒนา เพ่ือด าเนินการพัฒนาตามก าหนดการ 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. ส ารวจความต้องการพัฒนาหลักสูตรและหัวข้อเรื่องการอบรมและความพร้อมของผู้เข้ารับการพัฒนา  เพ่ือ

การก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม 
2. จัดท าสื่อเพ่ือการแจ้งเตือนการเข้ารับการพัฒนาในช่วงเวลาของแต่ละกิจกรรม 
3. ติดตามและให้ค าแนะน าเพ่ือการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ 

 
7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและเครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ  
 

ร้อยละ 85 ได้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาที่
ต้องการ 

-รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ 
-แบบส ารวจความพึงพอใจ 
-ภาพกิจกรรม 
-แบบรายงานกิจกรรม / ใบงาน 
  

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85 ของผู้รับการพัฒนาสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ปฏิบัติงานได้จริง 
 

 
7.. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ผู้รับการพัฒนา บุคลากรเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33  
ได้รับความรู้และทักษะตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทั้งการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพ มีความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Information Technology: IT) โดยการน าคอมพิวเตอร์  โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่สามารถน ามาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงรู้แบบการปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว 
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2.     บุคลากรเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33  ได้รับการการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรในสังกัด ตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเองและสังคม จึงได้
ก าหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนท าให้เกิดผลดีแก่ราชการและมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ 

 
 
 

 
         ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 
           (นางชัญญรัชญ์  ชูทอง) 
                  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

                                                ลงช่ือ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางประดิษฐา  ธนรุ่งเรืองทวี) 

                                        ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       ลงช่ือ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสุเนตร  ขวัญด า) 

                                      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 
 
 
 

     ลงช่ือ              ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายส าเริง    บุญโต)    
                      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

 
 

 

 

 

 



        213                                                                                                     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการ  อบรมความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวนและ 

การด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

สนองกลยุทธ์ สพม.33 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      กลุ่มบริหารงานบุคคล 

1. นางปฤษณา  อรรถเวทิน      โทร. 064 626 9551 
2.นายนคร เจือจันทร์    โทร. 063 669 7991  

   e-mail      anny.0007@hotmail.com 
ระยะเวลาด าเนินการ      กรกฎาคม  2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล        
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  การด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ใน
การด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง และในการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง คณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง และคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัย จะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดใน กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550  ระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัด หากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด อาจเป็นช่องทางน าไปสู่การทุจริต
และประพฤติมิชอบ หรือน าไปสู่การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง หรือถูกฟ้องคดีอาญาได้    

ซึ่งจากการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัยในเบื้องต้น พบว่าการ
รับฟังข้อเท็จจริงไม่ถูกต้อง ท าให้สั่งการในการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือการสอบสวนทางวินัยนั้น ไม่ตรงต่อความ      
เป็นจริง การปรับฐานความผิดไม่ถูกต้อง ท าให้การพิจารณาความผิดและก าหนดโทษไม่ถูกต้องตามไปด้วย  
บางครั้งผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ หรือใช้ดุลพินิจโดยสุจริต แต่ไม่ทราบระดับโทษ ท าให้
การสั่งลงโทษผิด เป็นภาระให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปต้องแก้ไข หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  มีพฤติการณ์
ช่วยเหลือ เนื่องจากมีความผูกพันระหว่างผู้สั่งการกับผู้ถูกกล่าวหา  คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือ
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไม่มีความรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่ง  ท าให้ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย  หรือมีเจตนาช่วยเหลือ ผู้ถูกกล่าวหา จึงผลักภาระให้ผู้บังคับบัญชา  จึงต้องมีการอบรม หรือแนะน า 
เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร และแก้ไขปรับปรุงการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ปัญหาที่เกิดจากข้อกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติไม่ชัด เจนหรือปัญหาที่เกิดจาก
การขาดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ปัญหาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชายังไม่เข้าใจกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ ท าให้เกิดความล่าช้า เช่น การกล่าวหาไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือการ
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สืบสวนหรือสอบสวน      ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด หรืออ้างกฎหมายไม่ถูกต้อง 
หรือการด าเนินการสืบสวนสอบสวนโดยผู้ไม่มีอ านาจ  หรือการสั่งลงโทษโดยไม่มีรายละเอียด หรือไม่ให้เหตุผล
ประกอบค าสั่ง  ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญในการปฏิบัติงานและเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างมาตรฐานบรรทัดฐานใน
การปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดระบบ คุณธรรม ยุติธรรม หลักการ
ได้รับการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันตามหลักกฎหมาย ซึ่งบรรดากฎหมาย 
ระเบียบดังกล่าวข้างต้นล้วนมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานพึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดียิ่ง  เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเพ่ือประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการสูงสุด เนื่องจากกฎหมายและ
ระเบียบในเรื่องดังกล่าวมีความซับซ้อนและเกี่ยวพันกันหลายฉบับ รวมทั้งยังมีกฎหมายและระเบียบอีกมากที่
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ จ าเป็นต้องจัดให้มีการอบรมความรู้ให้แก่บุคลากร
ในสังกัด โดยยึดมั่นในการประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ วินัยและการรักษาวินัย ที่
ก าหนดไว้ในหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
2. เพ่ือป้องกันการกระท าผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรทางการศึกษาในการรักษาวินัย 

4. เพ่ือให้ความรู้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย  

การสืบสวน การสอบสวน การด าเนินการทางวินัย และให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว   

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

5. เพ่ือระดมความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้านวินัย และผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการ 

สืบสวนข้อเท็จจริงหรือการสอบสวนทางวินัยและหาทางแก้ไขให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

3.  เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ  ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 100 คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงานภาครัฐ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดังเป้าหมายดังนี้ 

 
   1. ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33 ทุกโรงเรียน  รวมทั้งสิ้น 120 คน    
  2. ผู้อ านวยการกลุ่ม / ศูนย์ / หน่วย และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)    
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33    จ านวน 20 คน   
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เชิงคุณภาพ   

       -    ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวนและการ 

ด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  ลดปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และ 

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในการป้องกันทุจริตมิชอบ สร้างความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงานและเพ่ิม

ศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก วันเดือนปี 

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

1 กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ขั้นเตรียมการ 
1) เสนอโครงการและขออนุมัติ 
2) แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการ 
3) ประชุมคณะท างาน 
4) ประสานงานวิทยากร 
5) ประสานงานสถานที่อบรม 
6) จัดท าสื่อ  และคู่มือการอบรม 

 
 

15 ม.ค. – 31 ม.ค.63 
1  ก.พ. – 15 ก.พ.63 

    16 ก.พ. – 18 ก.พ.63 
16 มี.ค. – 31 มี.ค.63 

    1 มิ.ย. – 15 มิ.ย.63           
    16 มิ.ย. -30 มิ.ย.63 

 
 
 
 
 
 
นางปฤษณา  
อรรถเวทิน  และ 
นายนคร  เจือจันทร์ 
 

2 ขั้นด าเนินการ 
1) ลงทะเบียน  มอบคู่มือ 
2) ทดสอบก่อนอบรม 
3) ด าเนินการอบรมตามโครงการ 
4) ทดสอบหลังอบรม 

 
 

สิงหาคม 2563 
 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
1) ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
2) รายงานโครงการ 

 
กันยายน  2563 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ    เมษายน- สิงหาคม 2563    ณ ห้องประชุมคชาธาร 

ส านักงานเขตพี้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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6. งบประมาณ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

แหล่งงบประมาณ  -แผนปฏบิัติการประจ าปี 2563  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

จ านวน   20,000  บาท  (สองหม่ืนบาทถ้วน) 
                       - จากผู้เข้ารับการประชุมอบรม  30,000  บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ

ที่ใช้ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลาใน 

ในการใช้งบประมาณ   ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม การปฏิบัติงาน 
1.ค่าอาหาร , อาหารว่าง
เครื่องดื่ม 140 คน X 2 มื้อๆ
ละ 35 บาท 9,800.-   9,800.-  9,800.-   
2.ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้
เข้ารับการอบรมและ
กรรมการ 140 คน X1 มื้อๆ
ละ 120 บาท 16,800.-  16,800.-  16,800.-  
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน 5 ชั่วโมงๆละ 1,200 
บาท 6,000.- 6,000.-     6,000.-   
4.ค่าจัดท าเอกสารประกอบ   
การฝึกอบรม และวัสดุส าหรับ
ใช้ในการอบรม 17,400.-     17,400.- 14,000.-   

  50,000.-       50,000.-   

       
7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ   
 ปัจจัยความเสี่ยง 

1.ผู้สมัครเข้ารับการอบรมไม่เข้ารับการอบรมครบตามจ านวนที่สมัคร 
2.การร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอความเป็นธรรม จ านวนไม่ลดลง 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1.ก าชับผู้บริหารโรงเรียนให้เข้าร่วมโครงการเพื่อลดเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอความเป็นธรรม 
2.ให้ค าแนะน า ด้านระเบียบ กฎหมาย เพ่ือน าไปประกอบการใช้งาน 
3.เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการแจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมดังกล่าวให้ผู้เข้ารับการ     
  อบรมได้ทราบก่อนสมัครเข้ารับการอบรม  
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8.   การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ90ของผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ
ระเบียบ กฎหมาย การสืบสวน การ
สอบสวน  

ร้อยละ 90 ประเมิน แบบประเมิน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ90ของเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ร้องขอความเป็นธรรม ลดลง 

 
ร้อยละ 90 

 
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
                  9.1 ปัญหาเรื่องการร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอความเป็นธรรม มีจ านวนลดลง 

9.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ด้านกฎหมาย หลักการสืบสวนข้อเท็จจริง 
การสอบสวนทางวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม 
                     9.3  ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาได้ทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ด้านวินัย สามารถน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการอบรมไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการการสืบสวน 
และการสอบสวนทางวินัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย และน าไปปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่ง 
ให้ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมต่อไป  

9.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักในการรักษาวินัยและไม่กระท า 
ผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              

      
     ลงชื่อ ..................................... ผู้เสนอโครงการ 
            (นางปฤษณา  อรรถเวทิน) 
     
      
   ลงชื่อ ...................................... ผู้เห็นชอบโครงการ                     
                  (นางปติมา กาญจนกาศ)                            
              รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

                               
   ลงชื่อ .......................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                  (นายส าเริง  บุญโต) 
                          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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โครงการ            ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม. 33    กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวลัดดาวัลย์  ไชยยา 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
  หน่วยตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร  เพื่อให้เกิดความม่ันใจต่อความมี

ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินงาน  และเกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวมทั้ง

ความถูกต้อง  เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน   และการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ช่วยให้การ

ปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  เป็นไปในทิศทางที่ดีและบรรลุวัตถุประสงค์

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ตามกระบวนการควบคุม  ก ากับดูแลภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ   

  จากการออกตรวจสอบสถานศึกษา พบว่า  สถานศึกษามีการจัดท าบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน  และ

เอกสารการเบิกจ่ายไม่เรียบร้อย 

  ดังนั้น  เพื่อให้การการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการ ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษาและ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2. วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อให้มั่นใจว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ควบคุมการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  2.  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี พัสดุ  ของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไป
ตามกฎระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
  3.  เพื่อสอบทานความถูกต้อง  ความเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขทางการเงิน  การบัญชี  พัสดุ
และด้านอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
  4.  เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้ทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถ

ตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเร็ว 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 
  - ตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ (e-Payment) 
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  - ตรวจสอบการเงินบัญชีในระบบ GFMIS  การควบคุมเงินสด   เงินฝากธนาคาร   เงินฝาก
คลัง  ลูกหนี้เงินยืมราชการ  เงินทดรองราชการ 
  - ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
  -  ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของใบส าคัญและหลักฐานการจ่ายเงิน 
  -  ตรวจสอบการใช้จ่ายสาธารณูปโภคตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้าง
ช าระ 
 2. สถานศึกษาในสังกัด 
   - ตรวจสอบการบริหารงบประมาณตามแผนการปฏิบัติการประจ าปี 
  - ตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา 
   - ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวและเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  - ตรวจสอบการรับและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 
  - ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
   - ประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ของสถานศึกษา 
  - ตรวจสอบการใช้จ่ายสาธารณูปโภคตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 
  - ติดตามข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของ

สถานศึกษา 

3. เป้าหมาย  
    1. เชิงปริมาณ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 จ านวน 1 หน่วย และสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ านวน 17 โรงเรียน 
 2. เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 และสถานศึกษา จ านวน 17 โรงเรียนที่ได้รับการ
ตรวจสอบภายในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว และเงินรายได้สถานศึกษา และก ากับดูแลปฏิบัติงานการเงิน 
บัญชีและพัสดุ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ รายละเอียดกิจกรรมด าเนินงาน วันเดือนปีด าเนินการ ด าเนินการไตรมาส 
1 ออกตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและ

พัสดุสถานศึกษา จ านวน 17 โรงเรียน 
ธันวาคม 2562- 
มีนาคม 2563 

1,2 

2 อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ตรวจสอบภายใน สิงหาคม 2563 4 
 
 
5. งบประมาณ 

งบประมาณ     จ านวน  20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ออกตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและ
พัสดุสถานศึกษา จ านวน 17 โรงเรียน  
ออกตรวจโรงละ 2 วัน 
-   ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 2 คน จ านวน 34 วัน 
2 คน*34 วัน*120 บาท 

 
 

 
  
 

8,160 
 

 
 
 

2. อบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ตรวจสอบภายใน  11,840  
รวม - 20,000.-  .- 

รวมทั้งสิ้น  (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 20,000.- 
 
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
 1. ผู้ตรวจสอบไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบตามแผนและแนวทางท่ีก าหนดไว้ 
 2. ผู้รับการตรวจสอบไม่น าเอาข้อเสนอแนะไปแก้ไข  พัฒนา  ปรับปรุง และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา  มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงไม่สามารถน าข้อเสนอแนะที่ได้รับน ามาแก้ไข
ปรับปรุงได้  และผู้ปฏิบัติไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเงิน บัญชีและพัสดุ  ที่เพียงพอ 
 3. หลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในตามที่กรมบัญชีกลางเปิดอบรมรับสมัครจ านวนจ ากัด  ท า
ให้ไม่สามารถสมัครได้   
 
7. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. การที่ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบตามแผนที่ก าหนดไว้  ควบคุมได้โดยการ
ให้สถานศึกษาน าเอกสารหลักฐานมาตรวจ 
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 2. การที่ผู้รับการตรวจไม่น าเอาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข  ควรท าความเข้าใจกับผู้บริหาร
สถานศึกษาเพ่ือการปฏิบัติที่ถูกต้อง  และจะได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติทราบแนวปฏิบัติต่อไป 
 
8. การประเมินผล 

ตัวชีว้ดัความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วธิกีารวดัและประเมนิผล เคร่ืองมอืทีใ่ช้

- ร้อยละสถานศึกษาปฏิบัติ ร้อยละ 90 จากการตรวจงาน รายงานเงินคงเหลือประจ าวนั

งานด้านการเงิน บัญชี

และพสัดุถูกต้องตามระเบียบ

กฎหมาย

- ร้อยละของเอกสารหลักฐาน ร้อยละ 100 จากความถูกต้องของการ กระดาษท าการ

ประกอบการเบิกจ่าย จัดท าเอกสาร แบบประเมนิ

ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เขตพ้ืนที่ฯ  และโรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุได้ถูกต้อง 
 2. โรงเรียนในสังกัดมีการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
 3. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เขตพ้ืนที่ฯ  และโรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจมีการควบคุม
ทางการเงินและพัสดุที่เพียงพอ 
 

      ลงชื่อ             ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสาวลัดดาวัลย์  ไชยยา) 
                                           นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
 
       
 

 

 

       ลงชื่อ     ผู้อนุมัติ 
                  (นายส าเริง    บุญโต) 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 
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โครงการ    จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ ่มความสามารถในการแข่งขันของ  

                             ประเทศ 

              นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์ สพม.33   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 
                               ความสามารถในการแข่งขัน  
ลักษณะโครงการ   โครงการเดิม   โครงการต่อเนื่อง   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา            
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2562 - 30  กันยายน  2563 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึง
เป็นกฎหมายส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา มีความมุ่งหมายในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ในกระบวนการเรียนรู้ ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รู้จักรักษาและ
ส่งเสริมความมีสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความ
ภาคภูมิใจในไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
การศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ประกอบกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป้าประสงค์ข้อ 3 ระบุว่า“ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ
ในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและมีทักษะอาชีพ
ตามความต้องการและความถนัด” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงจัดโครงการจัดการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปี พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
       2.1. เพื่อให้นักเรียน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ มีโอกาสแสดงออกซึ่งความรู้    
ความสามารถด้านศิลปหัตถกรรม   

      2.2 เพ่ือส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
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 2.3 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียน/กิจกรรม เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค และระดับสูงขึ้น
ต่อไป 
 
3. เป้าหมายของโครงการ 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ประธานสหวิทยาเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ศึกษานิเทศก์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  จ านวน 5,000 คน  
3.1.2 โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกโรงเรียน จ านวน 85 โรงเรียน และโรงเรียนนอกสังกัด 

จ านวน  
17 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 102 โรงเรียน 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ 
3.2.2 ครูมผีลผลิตที่เกิดจากการเรียนการสอนของครู ตามเป้าหมายครบทุกโรงเรียน 
3.2.3 จ านวนบุคลากรที่ได้เข้าร่วมทั้งการแข่งขันทักษะทางวิชาการและรับความรู้จากการจัดกิจกรรม      

การแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ ครบทุกคน 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก วันเดือนปี ด าเนินการ หมายเหตุ 
1 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนด าเนินงาน สิงหาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
2 แต่งตั้งคณะท างานและคณะกรรมการ 

ประชุมเตรียมความพร้อม 3 ครั้ง 
สิงหาคม – กันยายน 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

3 จัดการแข่งขัน และประกอบพิธีเปิด ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

กันยายน – ตุลาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

6 สรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือส่งข้อมูลจัดการ
แข่งขันต่อในระดับภาค ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 

พฤศจิกายน 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

3 ร่วมพิธีเปิด และติดตาม ประเมินผลการ
จัดการแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ธันวาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

4 สรุปผลการจัดการแข่งขันระดับภาค/ชาติ มกราคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
    ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน  2563  
    สถานที่ด าเนินการ 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
   2. สถานศึกษาในสังกัด 
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6. งบประมาณ  

งบประมาณจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563  จ านวน 200,000.บาท(สองแสนบาทถ้วน) 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะท างาน และประชุมเตรียม
ความพร้อม เดือนพฤศจิกายน 2562อาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ส าหรับคณะกรรมการฯ จ านวน 25 คน 2 
ครั้ง(200 คน x 100  x 2 วัน) 

- 

 

- 

 

กิจกรรมที่ 2  ร่วมงานแถลงข่าว ร่วมพิธีเปิด และติดตาม
ประเมินผลการจัดการแข่งขัน/งานแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับภาค ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ส าหรับคณะกรรมการตรวจ ติดตาม และ
ร่วมพิธีเปิด จ านวน 15 คน (15 คน x 240 บาท x 3 วัน) 
- ค่าท่ีพัก ส าหรับคณะคณะกรรมการตรวจ ติดตาม และ
ร่วมพิธีเปิด จ านวน 15 คน   (8 ห้อง x 800 บาท x 2 
คืน) 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับรถยนต์ราชการจ านวน 4 คัน    

- 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
ความพร้อม จัดสถานที่ สื่อ อุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ( กันยายน 2563) 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (263 คน x 120 บาท x 1 ครั้ง) 

-    

กิจกรรมที่ 4 ด าเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 ( กันยายน 2563) 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับ
คณะกรรมการด าเนินงานและกรรมการตัดสิน แยกเป็น
รายกลุ่มสาระ    10 กลุ่ม และหน่วยงานกลาง จ านวน 
11 หน่วย (914 คน x 100 บาท x 2 วัน)  
 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
100,000 
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(ทั้งนี้ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง   
               1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
               2. งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับที่กิจกรรมที่ก าหนดไว้  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1. ระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 
     2. ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร            
8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

 
ร้อยละ 100 ของกิจกรรมทั้งหมด 

2. ร้อยละของนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ร้อยละ 95 ของกิจกรรมทั้งหมด 
เชิงคุณภาพ 
3. ร้อยละความส าเร็จและความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

 
ระดับดีข้ึนไปของผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่มีความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค่าสนามการแข่งขัน จ านวน 5  แห่ง 
- ค่าจัดสถานที่ในการจัดการแข่งขัน เวที เครื่องเสียง 
- ค่าวัสดุ 

 
 

50,000 
50,000 

- 
รวมทั้งสิ้น (สองแสนบาทถ้วน) 200,000    200,000.  
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  นักเรียนตัวแทนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมและน าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมและน า
ประสบการณ์มาพัฒนาตนเองและการจัดกิจกรรม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้น าประสบการณ์มาใช้พัฒนาผู้เรียน รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นแหล่งความรู้ส าหรับครู
และผู้ที่สนใจจากการจัดกิจกรรม ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

 
 

(ลงชื่อ)                             ผู้เสนอโครงการลงชื่อ 
                                     (นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ) 

                                        ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

           (ลงชื่อ)                                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางปติมา  กาญจนากาศ)                                                   

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 

(ลงชื่อ)                             ผู้อนุมัติโครงการ 
                                          (นายส าเริง   บุญโต) 

                             ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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ชื่อโครงการ   โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการครู 
    และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563        
สนองนโยบาย สพฐ.   นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพม.33  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ลักษณะของโครงการ  โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 สิงหาคม –  กันยายน  2563    

………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

  การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรและถือว่าการ
บริหารทุนมนุษย์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะสูงขึ้นเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร ขณะเดียวกันการสร้างแรงจูงใจก็เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ส่งผลประสิทธิภาพการท างาน การจูงใจอาจด าเนินการได้ในทุกกระบวนการของการ
บริหารงานบุคคล ตั้งแต่การจูงใจเพ่ือดึงดูดคนดีคนเก่งเข้าสู่ระบบราชการ การจูงใจเพ่ือรักษาคนดีคนเก่งที่มีอยู่
ในระบบราชการได้ทุ่มเทท างานอย่างเต็มศักยภาพ การสร้างขวัญก าลังใจ การให้ความส าคัญข้าราชการที่มี
ประสบการณ์การท างานในภาคราชการ เคยท าคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ มาเป็นเวลาช้านาน ย่อมเป็นผู้
ที่มีความรู้ความสามารถมากด้วยประสบการณ์     ซึ่งนับได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าท่ีจะท าประโยชน์
ต่อไปได้อีก ส่วนราชการควรให้ความสนใจและความส าคัญกับข้าราชการทุกระดับ ทุกกลุ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือน าไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับ
บริบทของการปฏิบัติงานต่อไป 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงเห็นความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากร
ด้านการศึกษาทุกกลุ่มทุกระดับไปพร้อมๆกัน เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็น และเป็น
การสร้างขวัญก าลังใจ เพื่อให้มีพลังที่จะสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับสังคม รวมทั้งให้ข้าราชการทุกกลุ่มทุก
ระดับได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดหลักการอันมีคุณค่ายิ่งให้กับ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน และสร้างเครือข่ายในการสร้างกลุ่มเพ่ือท าประโยชน์แก่สังคม
ตลอดไป  
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความรู้ เพ่ิมเติมทักษะที่จ าเป็น สามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานอันก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และการประสานสัมพันธ์อันดีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
  2.3 เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
  3.1 ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ านวน 50 คน 
  3.2 ผู้บริหาร/รองผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่
และลูกจ้างสังกัดสถานศึกษา จ านวน  200 คน  

รวมทั้งสิ้น 250 คน 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 ขออนุมัติโครงการ มิ.ย.2563  
2 แต่งตั้งคณะท างาน ส.ค.2563  
3 เตรียมข้อมูล ประสานงานและจัดท าเอกสาร ส.ค.2563  
4 ประชุมพัฒนาความรู้เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลย

ภาพของข้าราชการ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกับการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

ก.ย.2563  

5 สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการ ต.ค.2563  
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5. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ จากงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563         รวมทั้งสิ้น   162,000  บาท 
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
    (50 บาท x 2 มื้อ x 250 คน) 25,000 - 25,000  
2. ค่าอาหารกลางวัน  
    (250 บาท x 1 มื้อ x 250 คน) 62,500 - 62,500  
3. ค่าวิทยากร เป็นบุคลากรทางการแพทย์  
    จ านวน 1 คน (1,500 บาท x 1 คน) 1,500 1,500 -  
4. ค่าสถานที่ (ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการ
ฝึกอบรม) 13,000 - 13,000  
5. ค่าจัดท าหนังสือ (100 คน x 300 บาท) 30,000 - - 30,000 
6. ค่ากรอบรูปเกียรติบัตร (100 คน x 200 บาท) 20,000 - - 20,000 
7. ค่าจัดท าวีดีทัศน์ 10,000 - - 10,000 

รวมทั้งสิ้น 162,000 1,500 100,500 60,000 

ถัวจ่ายทุกรายการ 

6. สถานที่ด าเนินงาน 

  ก าหนดจัดประชุมการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท อ าเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์  

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  ปัจจัยความเสี่ยง 
    1. ปัญหาด้านความพร้อมของผู้เข้าร่วมประชุม 
     2. ด้านงบประมาณ 
  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    1. ประชุมชี้แจง ก าหนดการ นัดหมาย เตรียมความพร้อม 
    2. เก็บรวบรวมข้อมูลบุคลากรรายบุคคลให้ชัดเจน เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียด 
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8. การประเมินผลโครงการ 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
 -ร้อยละของบุคลากรทาง
การศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการได้
พัฒนาตนเองสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีคุณภาพ 
 -หน่วยงานมีกระบวนการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่
เข้มแข็ง 
-ร้อยละของบุคลากรทาง
การศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและน ามาใช้
ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

-ร้อยละของ
บุคลากรทาง
การศึกษาได้รับการ
พัฒนาตาม
สมรรถนะ 
-ร้อยละของผู้เข้า
รับการพัฒนาได้รับ
ความรู้ 
ประสบการณ์ตรง 
และสามารถน าไป
พัฒนาองค์กรให้มี
คุณภาพ ก้าวหน้า  

 -ประเมินตามสภาพจริง 
 -ประเมินตามแบบ
ประเมิน 
 -รายงานการพัฒนา
ตนเอง 
 -สังเกตการณ์
ปฏิบัติงาน 
 -สังเกตการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 
 -ติดตามผลการพัฒนา
เป็นระยะๆ 

 -แบบประเมิน
โครงการ 
- แบบสอบถาม
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต สามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตแก่บุคคลอ่ืนในสังคม 
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10. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
  1 เชิงปริมาณ   
  ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ในการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าชีวิต มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ตลอดจนเกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน   
  2 เชิงคุณภาพ 

  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ แนวคิด และหลักท่ีเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานอันมีคุณค่ายิ่ง ได้พัฒนาสมรรถนะให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ     
 

                                    ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ      
                                             (นางประดิษฐา  ธนรุ่งเรืองทวี)        
                               ปฏบิัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                             
                                  ลงชื่อ                                               ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                (นางสุเนตร  ขวัญด า) 
                       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 
 
                ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายส าเริง  บุญโต)  
                        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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โครงการ  พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและยกระดับคุณภาพงานวิชาการ  
สนองนโยบาย สพฐ. : นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.33 :  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายรวิชญุฒม์  ทองแม้น  
 
1.หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนางานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 33 จึงมีนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพทางการศึกษา เพื่อสนองกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ที่ว่าด้วยกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ 
การบริหารจัดการศึกษา และการส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงได้ก าหนด บทบาทหน้าที่คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ไว้ 6 ประการคือ 1) เพื่อช่วย
ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาก าหนดเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล  และนิเทศการบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา 2) ก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการด าเนินการของหน่วยงาน และ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 3) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
การศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 4) ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 5) รับทราบผลการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ 6) ส่งเสริมให้มีการประสานการด าเนินการกับคณะกรรมการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณท่ีผ่านมา พบว่า ได้มีการจัดประชุมชี้แจงข้อราชการ หารือ 
และเสนอแนะเพ่ือพัฒนางานวิชาการของเขตพ้ืนที่การศึกษา  รายงานผลการด าเนินงานนิเทศติดตาม และ
เสนอข้อแลกเปลี่ยนเพ่ือพัฒนาการคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ก าหนด 
และการพัฒนางาน ก.ต.ป.น.บางประเด็นยังไม่บรรลุตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ สพฐ.ก าหนดคู่มือการ
ด าเนินงาน 
              จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยกลุ่ม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือก าหนดและพัฒนาให้มีแนวทาง 
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การด าเนินงานยกระดับคุณภาพงานวิชาการโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและท่ัวถึง รวมทั้งมีแนวทางการด าเนินงานยกระดับคุณภาพงานวิชาการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ  
ก.ต.ป.น. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  ตลอดจนบรรลุตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดที่ สพฐ.ก าหนดคู่มือการด าเนินงาน ก.ต.ป.น. 
 2.2 เพ่ือให้มีแผนพัฒนางานวิชาการท้ังระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สหวิทยาเขต และ 
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานและสถานศึกษา และสถานศึกษาสามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
 
3.เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 

1) สถานศึกษาทุกโรงในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารสถานศึกษา
โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้ง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง   
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สหวิทยาเขต และสถานศึกษามีแผนพัฒนางานวิชาการประจ าปี 
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานและสถานศึกษา 
  เชิงคุณภาพ 

สถานศึกษาทุกโรงในสังกัดได้ยกระดับคุณภาพงานวิชาการโดยได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการบริหารสถานศึกษาจากเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ประมวลผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาและจัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภาพรวมของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษารายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 
4.วิธีด าเนินการ 
 
ที ่ กิจกรรมหลัก สถานที่ วันเดือนปีด าเนินการ ด าเนินการ

ไตรมาศที่ 
1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  สพม.33 1 ต.ค.62–30 ก.ย.63 

(จัดประชุม3เดือน/ครั้ง) 
1-4 

2 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปและจัดท ารายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

สพม.33 ก.ย.-ต.ค.63 4 
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5.งบประมาณ 

 จ านวน 30,000 บาท  (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
ผู้เข้าร่วมประชุม 30คน/ครั้ง (4ครั้ง) ประกอบด้วย 
1)ผู้บริหารระดับเขต (8คน) 
2)กรรมการ ก.ต.ป.น.(7คน) 
3)ศึกษานิเทศก์ (10คน) 
4)คณะท างาน(5คน)  
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
2.ค่าวัสดุในการส าเนาเอกสารประชุมปฏิบัติการ 
3.ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะของผู้เข้าประชุม 
(คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.)  

21,200 
 
 
 
 
 

9,000 
1,000 

11,200 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

11,200 

 
 
 
 
 
 

9,000 
 

 
 
 
 
 
 
 

1,000 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปและ
จัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  
1.ค่าอาหารและอาหารว่างเครื่องดื่ม  
2.ค่าวัสดุและส าเนา จัดท าเอกสารประชุม 

8,800 
 

3,000 
5,800 

 
 
 
 

 
 

3,000 
 

 
 
 

5,800 

รวมงบประมาณ 30,000 11,200 12,000 6,800 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
    1. การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง และการก ากับติดตามของการบริหารงาน 
     2. การบริหารงานวิชาการท่ีต้องอิงฐานข้อมูลและสารสนเทศเชิงประจักษ์  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   ผู้บริหารระดับหน่วยงานต้นสังกัด ให้ความส าคัญกับการบริหารงานเพื่อคุณภาพงานวิชาการ

โดยใช้สารสนเทศจากการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือการวางแผนและบริหาร
จัดการด้านวิชาการของเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
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7.การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.สถานศึกษาทุกโรงในสังกัดได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหาร
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้ง 

ร้อยละ 100 
ของโรงเรียนใน
สังกัด 

การติดตาม ตรวจสอบ  
ประเมินผล และนิเทศ 

แบบติดตาม 
ตรวจสอบ  
ประเมินผล 
และนิเทศ 

2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีรายงานต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

รายงานสรุป 
 1 เล่ม 

การพิจารณาความถูกต้อง
และสมบูรณ์ของเล่มรายงาน 

แบบตรวจสอบ
รายการ 

 
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 สถานศึกษาทุกโรงในสังกัดได้ยกระดับคุณภาพงานวิชาการโดยได้รับการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการบริหารสถานศึกษาจากเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้
ประมวลผลการด าเนินงานของสถานศึกษาและจัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภาพรวม
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 8.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา ได้พัฒนาและมีแนวทางการด าเนินงานยกระดับคุณภาพงานวิชาการโดยการบริหารจัดการแบบ 
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาอย่างแท้จริง 
 
                  ลงชื่อ                               ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นายรวชิญุฒม์   ทองแม้น) 
               ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

         ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ                                                 
                                                         (นายวัชรา  สามาลย์) 
                                   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

                                                                

         ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ  
                                                          (นายส าเริง  บุญโต) 

               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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ส่วนที่ 4  

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 4  
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบผลผลิต 
การให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   และหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้อง    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33   และได้ก าหนดปัจจัยความส าเร็จและกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ   ดังนี้ 
 
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33    ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจ  พันธกิจ   
กลยุทธ์  ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน   ดังนี้ 

1. งบประมาณในการบริหารส านักงาน   ค่าสาธารณูปโภค   ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
โรงเรียนในสังกัด  ตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 2. งบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดการศึกษาตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  
ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และการท างานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์    ปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ตามแนวทางวิสัยทัศน์ประเทศไทย    ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   จังหวัด กลุ่มจังหวัด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  บริบทของพ้ืนที่  และนโยบายของผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
 2. สถานศึกษา  องค์คณะในส านักงานเขตพ้ืนที่  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการบริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
 3. ก าหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 
                4.ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  33  เรื่อง  แนวทางการขับเคลื่อน

คุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   

                5. ขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยทีม สพม.33 (SMART TEAMS) 

                    คุณลักษณะของผู้บริหาร สพม.33  (SMART DIRECTORS)  : “CHANGS” 
                    คุณลักษณะของครู สพม.33        (SMART TEACHERS)   :    “KRUDEE” 
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                    คุณลักษณะของบุคลากร สพม.33  (SMART  EDUCATIONAL PERSONNEL) : “PRASAN” 
                    คุณลักษณะของนักเรียน สพม.33  (SMART STUDENTS)   :  “DEKSAREN” 

                6. การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา สพม.33 โดยใช้ TPS Model  

                7. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคล 

                8. บริหารจัดการโดยยึดหลักการส่วนร่วม และยึดหลักธรรมาภิบาลตามศาสตร์พระราชา  

                9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา น านวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการ

บริหารจัดการ และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

                10. การด าเนินการวางแผนจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนด้วย Big Data Technology  

    

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ
เป้าหมายการให้บริการ ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบ ทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง  
พร้อมก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน 
 3. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันขององค์กร เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมายในการพัฒนา และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 4. การสร้างความตระหนักในหน้าที่ให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 
 5. การน าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 6. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการก าหนด  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 7. การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เพ่ือให้การน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
 8. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีสู่
สาธารณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 9. น าผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ 
 
 ทั้งนี้การบริหารงบประมาณค านึงถึงความคุ้มค่า  คุ้มทุน  ประหยัด  และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
สูงสุด  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  จุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   และด าเนินการด้วยความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและ
ระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การคลัง 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 

                                                           ที ่21/๒๕63 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
-------------------------- 

   ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  ต้องด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563  ตำมกรอบกำรจัดสรรงบประมำณที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
จัดสรร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  เพ่ือด ำเนินกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓  จึงก ำหนดจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕63 เพ่ือเป็นกรอบและทิศทำงกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕63  ส ำหรับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถน ำไปปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม  สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี นโยบำยของรัฐบำล  ยุทธศำสตร์
กระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ยุทธศำสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด   
กลยุทธ์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  และแก้ปัญหำคุณภำพกำรศึกษำของนักเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 33  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือ
ด ำเนินกำรดังกล่ำว  ดังต่อไปนี้ 

ที่ปรึกษา            
 1. นำยส ำเริง  บุญโต     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓ 
 2. นำงปติมำ  กำญจนำกำศ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  32  
                                              ปฏิบัติรำชกำรรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

3. ประธำนสหวิทยำเขตทุกสหวิทยำเขต                                  

คณะกรรมการด าเนินงาน 
          ๑. นำยส ำเริง  บุญโต                  ประธำนคณะกรรมกำร 
              ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓   
 2. นำงปติมำ  กำญจนำกำศ                                                   คณะกรรมกำร 
              รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  32  
              ปฏิบัติรำชกำรรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33          
          3. นำงชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ              คณะกรรมกำร
     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ                      



 
 
           

4. นำงสำวชูจิตร ชูทรงเดช                คณะกรรมกำร 
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร            

  5. นำยวัชรำ  สำมำลย์                   คณะกรรมกำร 
               ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ                    

6. นำยเสนอ ประพันธ์              คณะกรรมกำร 
     นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ             

7. นำงปฤษณำ  อรรถเวทนิ                                        คณะกรรมกำร 
               นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี 

8. นำยสุชำติ ค ำบุญฐิติสกุล           คณะกรรมกำร 
               นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

9.  นำงประดิษฐำ  ธนรุ่งเรืองทวี            คณะกรรมกำร 
      นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

10. นำงสำวลัดดำวัลย์  ไชยยำ             คณะกรรมกำร 

          นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน                       
 13. นำงปำณิศำ  นิเลิศรัมย์                 คณะกรรมกำร 
       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 

14. นำงสำวณัฐชุตำ  ศรีแก้ว                               คณะกรรมกำร 
      พนักงำนรำชกำร                   
15. นำงนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์                  คณะกรรมกำรและเลขำนุกำร             

       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  ปฏบิัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน             
       ๑6. นำงจุไรภรณ์   สิริไสย                        คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร            

 มีหน้าที ่  
1. วิเครำะห์นโยบำย เป้ำหมำย ผลผลิตของแผนงบประมำณประจ ำปี มำตรกำรแนวทำง 

วัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำน รำยละเอียดกำรจัดสรรงบประมำณจำกสพฐ. และหน่วยงำนอื่น     
2. วิเครำะห์หลักเกณฑ์ เกณฑ์กำรจัดสรร กรอบวงเงิน ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปี และข้อมูลกำรบริหำรงบประมำณในรอบปีที่ผ่ำนมำ    
3.วิเครำะห์โครงกำรที่แต่ละกลุ่มภำรกิจน ำเสนอมำว่ำ มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยทุกระดับ 

หรือไม่ แล้วพิจำรณำจัดเรียงล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรที่ต้องด ำเนินกำรเร่งด่วน 
4. จัดสรรงบประมำณให้แต่ละโครงกำรตำมควำมเหมำะสมตำมภำระควำมจ ำเป็นของเขตพ้ืนที่ 

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร  นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ด ำเนินกำรให้ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 

5. จัดเตรียมข้อมูลในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  ตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี นโยบำยรัฐบำล  กระทรวงศึกษำธิกำร  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   

6. จัดท ำรำยละเอียดเอกสำรฉบับร่ำงแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕63  
และตรวจสอบควำมถูกต้องให้แล้วเสร็จอย่ำงมีคุณภำพ 

 



 
 
คณะกรรมการสรุปรวบรวม จัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 

๑.นำงนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์   ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน     ประธำนคณะท ำงำน                                                                                                  
2. นำงปำณิศำ  นิเลิศรัมย์     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร                      คณะท ำงำน 
3. นำงสำวณัฐชุตำ  ศรีแก้ว  พนักงำนรำชกำร                             คณะท ำงำน                   
4. นำงจุไรภรณ์  สิริไสย        นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 

  ทั้งนี้   ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทำงรำชกำร   หำกมีปัญหำใด ๆ เกิดขึ้น  ให้รีบรำยงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๓๓ โดยด่วน  เพ่ือจะได้เร่งแก้ไขต่อไป 

สั่ง  ณ  วันที่   22   มกรำคม  พ.ศ. ๒๕63 
 

                                      
                         (นำยส ำเริง บุญโต)  

                             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มนโยบายและแผน  เอกสารล าดับที ่ 11/2563 
ที่ตั้ง  เลขที่ 197 หมู่ 20 ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ์32000 

โทรศัพท ์ 044-513625,044-513629 โทรสาร 044-713-465 


