


สารบัญ  
 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 232 

  1. โครงการฝกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ตานภัยยาเสพติด 233 
  2. โครงการสงเสริมพัฒนาเครือขาย TO BE NUMBER ONE เปนหนึ่งโดยไมพ่ึงยาเสพติด 240 
  3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการปองกันและแกไขปญหา 248 
   ยาเสพติดในสถานศึกษา,โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ อบายมุข 
   ประจําป 2564 ระบบรายงานผลการดําเนินงานดานยาเสพติดในสถานศึกษา  
   http://nispa.nccd.go.th, การใชระบบ CATAS System www.catas.in.th  
   (ระบบดูแลและติดตามการใชสารเสพติดในสถานศึกษา) การรายงานขอมูลกําลังพล  
   (ข้ันกรณีพิเศษ)  
  4. โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล และอบายมุข 255 
  5. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 262 
   พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564  
  6. โครงการขับเคลื่อนศูนยการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 270 
  7. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการคายภาวะผูนํา (สภานักเรียน) ประจําป 2564 278 
  8. โครงการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ประจําป 2564 284 
  9. โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานการรับนักเรียน ปการศึกษา 2564 290 
  10. โครงการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 297 
   ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  11. โครงการสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน เขาศึกษาตอ 302 
   ในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน)  
  12. โครงการการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  308 
   ปการศึกษา 2564  
  13. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 330 
   ในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
  14. โครงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 338 
   ปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 ประจําปการศึกษา 2564  
  15. โครงการการคัดเลือกสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือรับรางวัล 354 
   ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและครูตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการทักษะชีวิต  
   ประจําป 2564  
  16. โครงการหลักสูตรฝกอบรมพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียน 360 
   และนักศึกษา ประจําป 2564  
  17. โครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล 367 
  18. โครงการการนําเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรูของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  379 
   การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
  19. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางนวัตกรรมทางการศึกษา” 386 
  20. โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 393 
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  21. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  400 
   (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  22. โครงการการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน จังหวัดเพชรบูรณ เพ่ือการสรางหลักสูตร 415 
   สถานศึกษา  
  23. โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 426 
   และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนทีการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
  24. โครงการการพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหบรรลุมาตรฐาน 443 
   การเรียนรูและตัวชี้วัด ในทุกกลุมสาระการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
   ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจําปการศึกษา 2564  
  25. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีจัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษา 465 
   แบบบูรณาการ ประจําปการศึกษา 2564  
  26. โรงเรียนวิถีพุทธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 475 
  27. โครงการสงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 488 
  28. โครงการติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษา ภายใตชุดโครงการจัดการจัดสรร 495 
   เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไขในสถานศึกษา  
  29. โครงการการดูแลชวยเหลือและติดตามนักเรียนตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 499 
   โดยนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  30. โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2564 505 
  31. โครงการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงโรงเรียนในสังกัด สพม.40 512 
  32. โครงการลูกเสือจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน “ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน” 518 
  33. โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ ( Zero Waste School) ป 2564 523 
  34. โครงการอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 529 
  35. โครงการศึกษาดูงานตามหลักการปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ของเจาหนาท่ี 534 
   กลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประจําป 
   งบประมาณ พ.ศ.2564  
  36. โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 540 
  37. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหและตรวจสอบความถูกตองแบบรายงาน 547 
   ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.3)  
  38. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสูการพัฒนางานอยางมีคุณภาพ 553 
  39. โครงการพบปะเพ่ือนครู 560 
  40. โครงการประกาศเจตจํานงสุจริตการปองกันและตอตานการทุจริตของสํานักงานเขต 567 
   พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
  41. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือขายประชาสัมพันธ 574 
  42. โครงการเสริมสรางศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา 579 
  43. โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาองคกร (OD: Organization Development) 584 
  44. โครงการประชุมสัมมนาเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณคาชีวิตของขาราชการครู 589 
   และบุคลากรทางการศึกษาประจําป 2564  
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  45. โครงการพัฒนาคุณธรรมและวินัยใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 594 
   ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐  
  46. โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศขนาดใหญ (Big Data) 600 
  47. โครงการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการบริหารงานการเงิน การบัญชีและพัสดุ  607 
   และการพัฒนาบุคลากร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  48. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจาหนาท่ีการเงินและเจาหนาท่ีพัสดุระดับสถานศึกษา 615 
   ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2564  
  49. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสพม.40 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 621 
  50. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งงบประมาณ ป 2565 งบลงทุน  627 
   คาครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งปลูกสราง  
  51. โครงการนิเทศ ติดตาม นโยบายและจุดเนน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ 632 
   การศึกษาสูการปฏิบัติ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
   ปการศึกษา 2563  
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โครงการ     ฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาเขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล .........นางกัญญาภัทร  ทรายฮวด............... โทรศพัท ์........086-9295098......................................... 
โทรสาร.............-....................... E-mail : ……………………………-…………………………………………..……………………… 

ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่ ( ✓)  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2560  
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 1. ด้านความมั่นคง 
  (1.1) เปูาหมาย 2.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
  (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔.๒ การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  

๔.๒.๑ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  
  (1.3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด เป็น
โครงการทีใ่ห้ลูกเสือ เนตรนารี ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และเป็นแนวร่วมในการปูองกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาและชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและเป็นผู้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
มีทักษะด้านคุณธรรมพ้ืนฐาน มีน้้าใจ มีความกตัญญู กตเวที มีจิตอาสา 
1.2 แผนระดับที่ 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น    (1) ประเด็นความมั่นคง 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ประเด็น ทั้งในส่วนของเป้าหมาย
และการให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประเด็น
นี้อย่างไร) 
  (1.1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน  1. ความม่ันคง 
   (2) เปูาหมายที่  
    เป้าหมาย 2. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 
    ตัวชีวัด ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย 
    ค่าเป้าหมาย (อันดับ) ๑ ใน ๓๕ ของโลก 
   (3) การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด 
เป็นโครงการที่ให้ลูกเสือ เนตรนารี ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และเป็นแนวร่วมในการปูองกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาและชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและเป็นผู้มีภูมิคุ้มกัน    
ยาเสพติด มีทักษะด้านคุณธรรมพ้ืนฐาน มีน้้าใจ มีความกตัญญู กตเวที มีจิตอาสา 
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(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก้าหนดไว้ในแต่และเปูาหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่า
เปูาหมายต่างๆ) 
  (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 2 แผนย่อยการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่เลือก ทั้งในส่วนของ
เป้าหมายแผนย่อย, แนวทางการพัฒนาและให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายของแผนย่อยนี้อย่างไร) 
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย  
         1.1  ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นน้้า-กลางน้้า-
ปลายน้้า ในการด้าเนินการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ (๑) ในพ้ืนที่แหล่งผลิตภายนอกประเทศ ใช้การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เพ่ือกดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ ด้วยการอาศัยงานการข่าว การปฏิบัติการข้อมูล
ข่าวสาร และการพัฒนาพ้ืนที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน รวมไปถึงการสกัดกั้นสารตั้งต้น 
เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิต และนักเคมี ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต (๒) การสกัดกั้นการนาเข้าส่งออกยาเสพติดทั้งทางบก    
ทางเรือ และทางอากาศ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุนการสกัดกั้นตามจุดตรวจ/จุดสกัดของเส้นทาง
คมนาคมและพ้ืนที่ตอนใน (๓) การปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด โดยมุ่งเน้นการทาลายโครงสร้างการค้ายาเสพติด       
ผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละละเลย ทุจริต หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่านทางการบูรณาการด้าน   
การข่าว การสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัล รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติด         
ในแหล่งพักเก็บยาเสพติดภายในประเทศ (๔) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน            
โดยใช้กลยุทธ์ ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่และประชาชนตามแนวชายแดนและพ้ืนที่พิเศษที่มี
ปัญหายาเสพติด ด้วยการสลายโครงสร้างปัญหา และบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ ตามแนวพระราชด้าริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์แนวทางด้าเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติด และ
ลดปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด และสร้างการเป็นอาสาปูองกันการใช้ยาในทางที่ผิดในหมู่บ้าน
ตามแนวชายแดน (๕) การปูองกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเปูาหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและ
องค์ความรู้ที่เหมาะสม อันจะส่งผลกระทบต่อความคิดและโน้มน้าวให้เกิดความเห็นที่คล้อยตามอย่างถูกต้อง (๖) การปรับ
ระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อม) ที่เหมาะสม โดยการเสริมสร้างปัจจัยที่เอ้ือต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละ
กลุ่มเปูาหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน และ (๗) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบ้าบัดรักษา 
และการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด โดยการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ ก้าหนดแผนการดูแล
และให้การบาบัดรักษาที่เหมาะสม มีมาตรฐาน พร้อมทั้งให้การติดตามช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมชุมชน ได้อย่าง
ปกติสุขและเท่าเทียม 
   (2) เปูาหมายของแผนย่อย  
    เป้าหมาย ๑. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซ
เบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 
    ตัวช้ีวัด ระดับความส้าเร็จของการแก้ไขปัญหาความม่ันคงในปัจจุบัน  
    ค่าเป้าหมาย ดีขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ ๕๐ 
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   (3) การบรรลุเปูาหมายของแผนย่อยตามแผนแม่บทฯ โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ต้านภัย
ยาเสพติด เป็นโครงการที่ให้ลูกเสือ เนตรนารี ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และเป็นแนวร่วมในการ
ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาและชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและเป็นผู้มี
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด มีทักษะด้านคุณธรรมพ้ืนฐาน มีน้้าใจ มีความกตัญญู กตเวที มีจิตอาสา 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่วัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก้าหนดไว้ในแต่และเปูาหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของ  
ค่าเปูาหมายต่างๆ) 
1.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้อง
กับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติอย่างไร (หากสอดคล้อง) ) 
 (1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ นโยบายที่ ๕ : สร้างเสรมิศักยภาพการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
ข้ามชาติ และนโยบายที่ ๘ : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน 
 (2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 10.การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 (3) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ รองรับนโยบายที่ ๕ : สร้างเสริมศักยภาพ
การปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ ๘ : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความ
มั่นคงภายใน 
 (4) เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง และสังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติด 
 (5) ตัวชี้วัด (๑) ระดับความส้าเร็จในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 (6) กลยุทธ์ (๔) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด 
เพ่ือปูองกันการเข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝูาระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ 
 
แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. ด้านความปลอดภัย 
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้้า 
นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที่ 3. เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
จุดเน้น 15. เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด้ารงชีวิต 
ตัวชี้วัดที่ 47. ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและ 

มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ได้แก่ภัยจากยาเสพติดความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้า
มนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆ 

 48. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด้าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
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1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก้าหนดแนวทางการ
ด้าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความ
มั่นคงและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันด้าเนินการบูรณาการการปฏิบัติงานเพ่ือเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้ครอบคลุมในมิติต่างๆอย่างเข้มงวด ได้แก่ การเฝูาระวังและปูองกันปัญหายาเสพติด การปราบปรามผู้กระท้าผิด 
โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และการฟ้ืนฟูและบ้าบัดรักษาผู้ปุวยให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่ างปกติ 
กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบหลักในแผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติด 
กลุ่มเยาชนนักเรียน นักศึกษา ทั้งในและนอกระบบ และก้าหนดเป็นนโยบายการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา โดยการขับเคลื่อนการด้าเนินงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยมีการบูรณาการกับงานด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และลูกเสือจราจร ตามกรอบแนวทางเยาวชนสดใส สถานศึกษาแข็งแข็ง และปลอดยาเสพติด
อย่างยั่งยืน ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือเป็นการด้าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง ลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดของเยาวชนในสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด เป็นการ
ปูองกันและการช่วยเหลือ แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติด ร้านเกมส์ การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมท่ีผู้ปกครอง ครู และผู้บริหาร
สถานศึกษา ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง  

ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งลูกเสือ ป.ป.ส. ให้เข้ามามีบทบาทในการลดพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชน
ในสถานศึกษาให้ได้มากที่สุด และเป็นการด้าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงได้ขับเคลื่อนการด้าเนินงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  โดย
มีการบูรณาการกับงานด้านคุณธรรมจริยธรรม และลูกเสือจราจร ให้ กับลูกเสือในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

นโยบาย ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้เด็กเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความสามารถ 
และอยู่รวมกัน ในสังคมโลกได้อย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย โดยบูรณาการกับวิชาการของลูกเสือเพ่ือ
ปรับใช้ตามหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การประเมินผล และการจัดกิจกรรม เพ่ือให้การขับเคลื่อน
นโยบายดังกล่าว บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดนเฉพาะการเสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 3 ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด และมุ่งเน้นการด้าเนินการ
ให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน และจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนในวัยเสี่ยง ให้มีภูมิคุ้มกันในตนเอง ชุมชนและสังคม 

ดังนั้น ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จึงด้าเนินโครงการลูกเสือเนตรนารี 
ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2563 โดยด้าเนินโครงการฯ ตามแนวการฝึกอบรม         
ตามหลักสูตร 

 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และเป็นแนวร่วมในการ
ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาและชุมชน 
 2.2  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและเป็นผู้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

2.3  เพ่ือพัฒนา/เสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด 
2.4  เพื่อให้สถานศึกษาจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.5  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะด้านคุณธรรมพ้ืนฐาน มีน้้าใจ มีความ
กตัญญู กตเวที มีจิตอาสา 

2.6  เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือทักษะในการปูองกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถ  น้าความรู้
ที่ได้รับไปขยายผลให้กับนักเรียนในโรงเรียนและผู้ปกครอง 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  

- ฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ้านวน 397 คน ดังนี้ 
1. ตัวแทนลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

จ้านวน 39 โรงเรียน ๆละ 8 คน รวม 312 คน 
2. ครูและผู้รับผิดชอบโครงการ รวม 80 คน 
3. วิทยากร จ้านวน 5 คน  

 3.2 เชิงคุณภาพ 
-  ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการต้านภัยยาเสพติด รู้จักการปูองกันตนเอง       

ให้ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. รวบรวมข้อมูล หลักสูตรการอบรม และแนวทางการ
ด้าเนินกิจกรรมโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงาน/ประชุม
คณะกรรมการด้าเนินงาน 
4. ด้าเนินงานฝึกอบรมตามโครงการ  
และโรงเรียนด้าเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  
ต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน 
5. สรุป ประเมินผลและรายงานส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ธันวาคม 2563- 
กันยายน 2564 
 

นางกัญญาภัทร ทรายฮวด        
และคณะ 

 
5. งบประมาณ 

 5.1 ประเภทของงบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) มาจาก  
สพฐ. จ้านวน  312,000  บาท 
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5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ น้้ามัน 

กิจกรรม ฝึกอบรมตามโครงการ  
และโรงเรียนด้าเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ต้านยาเสพติดในโรงเรียน จัดอบรมเข้าค่ายลูกเสือ 
เนตรนารี ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีที่ 2 ให้กับนักเรียนในสังกัด 39 แห่ง โรงเรียนละ  
8 คน รวมทั้งสิ้น 312 คน 
จัดอบรมเข้าค่าย จ้านวน 3 วัน 2 คืน  
-รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
1)ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ของ
นักเรียน จ้านวน 312 คน จา้นวน 3 วัน เหมาจ่าย
วันละ 200บาท = 390x200x3=234,000 บาท 
2)ค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ครูและ
ผู้รับผิดชอบโครงการ จ้านวน 80 คน  
2.1)ค่าอาหาร จ้านวน 4 มื้อๆละ 80 บาท 
=80x6x80=38,400 บาท 
2.2)ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ้านวน 4 
มื้อ=50x4x35=7000 บาท  รวมทั้งสิ้น 23,000 
บาท  
3)ค่าตอบแทนวิทยากร จ้านวน 5 คน จ้านวนคนละ 
11 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 33,000 บาท ขอจ่าย
เพียง 32,600 บาท 

312,000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

234,000 
 
 
 

38,400 
 

23,000 
 

32,600 

  

รวมทั้งสิ้น 312,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
-ร้อยละ 90 ของลูกเสือ เนตรนารีที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในการต้าน
ภัยจากยาเสพติด การสร้างอุดมการณ์ต้านภัยยาเสพติด การ
ปูองกันภัยยาเสพติด การดูแลเยียวยาช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องกับยา
เสพติด การชุมนุมรอบกองไฟ การจัดท้าโครงการ/โครงงาน และ
ภารกิจลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ลูกเสือมีความเข้าใจ 
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและมีทักษะในการ
ปูองกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 

-การสอบถาม 
-การสังเกต 
-ทดสอบ 

-แบบสอบถาม 
-แบบทดสอบ 
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7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
     7.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด 
     7.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และร่วมกันต้านภัยยาเสพติด 
     7.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการปูองกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดและสามารถ  น้าความรู้ที่
ได้รับไปขยายผลให้กับนักเรียนในโรงเรียนและผู้ปกครองได้  
 

 
 (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 

               (…………….………………………….) 
         …………………………………………………………….. 
 
 

 (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (…………….………………………….) 

   ผู้อ้านวยการกลุ่ม...............................................  
 
 

 (ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (…………….………………………….) 

                            รองผู้อ้านวยการ................................................ 
 
 

                               (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
               (…………….………………………….) 

    ผู้อ้านวยการ................................................... 
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โครงการ     ส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาเขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นางสาวประกาย   บรรลัง                   โทรศพัท ์  063-115-4466 
โทรสาร.................................... E-mail : ………………………………………………………………………..……………………… 
ลักษณะโครงการ ( )  ใหม ่ (    )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ สิงหาคม – กันยายน 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ด้าน ทั้งในส่วน
ของเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร) 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน  1. ด้านความมั่นคง 
  (1.1) เป้าหมาย         ๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
  (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์   ๔.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
                                                ๔.๒.๑ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
  (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  โครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE 
เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด ผู้เรียนมีคุณลักษณะกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
จริยธรรม ท าคุณประโยชน์ให้กับสังคม โรงเรียน ครอบครัว และพัฒนาตนเองในการใช้เวลาว่าง  ให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุดเพ่ือห่างไกลจากยาเสพติด 
1.2 แผนระดับท่ี 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น    (1) ประเด็นความมั่นคง 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ประเด็น ทั้งในส่วนของเป้าหมาย
และการให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประเด็น
นี้อย่างไร) 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน  1. ความม่ันคง 
   (2) เป้าหมายที่  
    เป้าหมาย 2. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 
    ตัวชีวัด ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย 
    ค่าเป้าหมาย (อันดับ) ๑ ใน ๓๕ ของโลก 
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   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE 
เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และ                  
มีคุณธรรมจริยธรรม ท าคุณประโยชน์ให้กับสังคม โรงเรียน ครอบครัว และพัฒนาตนเองในการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ พร้อมขยายเครือข่ายสู่ชุมชน ส่งผลให้เยาวชนในสังคมห่างไกลยาเสพติด 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่และเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่า
เป้าหมายต่างๆ) 
  (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 2 แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่เลือก ทั้งในส่วนของ
เป้าหมายแผนย่อย, แนวทางการพัฒนาและให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายของแผนย่อยนี้อย่างไร) 
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย  
         1.1  ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นน้า-กลางน้า-
ปลายน้า ในการดาเนินการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ (๑) ในพ้ืนที่แหล่งผลิตภายนอกประเทศ ใช้การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เพ่ือกดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ ด้วยการอาศัยงานการข่าว การปฏิบัติการข้อมูล
ข่าวสาร และการพัฒนาพ้ืนที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน รวมไปถึงการสกัดกั้นสารตั้งต้น 
เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิต และนักเคมี ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต (๒) การสกัดกั้นการนาเข้าส่งออกยาเสพติดทั้งทางบก ทาง
เรือ และทางอากาศ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุนการสกัดกั้นตามจุดตรวจ/จุดสกัดของเส้นทางคมนาคม
และพ้ืนที่ตอนใน (๓) การปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด โดยมุ่งเน้นการทาลายโครงสร้างการค้ายาเสพติด ผู้มีอิทธิพล 
และเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละละเลย ทุจริต หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่านทางการบูรณาการด้านการข่าว                 
การสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัล รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดในแหล่งพักเก็บ
ยาเสพติดภายในประเทศ (๔) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยใช้กลยุทธ์             
ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่และประชาชนตามแนวชายแดนและพ้ืนที่พิเศษที่มีปัญหายาเสพติด 
ด้วยการสลายโครงสร้างปัญหา และบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด อันเป็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ ตามแนวพระราชดาริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์แนวทาง
ด าเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดปัญหาเชิง
โครงสร้างหรือปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด และสร้างการเป็นอาสาป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิดในหมู่บ้านตามแนว
ชายแดน (๕) การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์
ความรู้ที่เหมาะสม อันจะส่งผลกระทบต่อความคิดและโน้มน้าวให้เกิดความเห็นที่คล้อยตามอย่างถูกต้อง (๖) การปรับ
ระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อม) ที่เหมาะสม โดยการเสริมสร้างปัจจัยที่เอ้ือต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน และ (๗) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบ าบัดรักษา 
และการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด โดยการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ ก าหนดแผนการดูแล
และให้การบาบัดรักษาที่เหมาะสม มีมาตรฐาน พร้อมทั้งให้การติดตามช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมชุมชน ได้อย่าง
ปกติสุขและเท่าเทียม 
 
 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 242 

         1.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ มุ่งเน้นการวางกลยุทธ์/ยุทธวิธีในการแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ให้ครอบคลุมสภาพปัญหาของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งได้แก่ การโจมตีทางไซเบอร์ของกลุ่ม
แฮกเกอร์ การจารกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การโจมตีต่อกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ และการ
เผยแพร่ข้อมูลเพ่ือความปั่นป่วนอันกระทบต่อประชาชน รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง โดยมีแนวคิดในการดา
เนินการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ก าหนดแนวความคิด มาตรการ มาตรฐาน ระบบบริหารจัดการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ในภาพรวม (๒) จัดองค์กร โครงสร้าง อ านาจ หน้าที่ ขีดความสามารถใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ (๓) ก าหนดระบบบริหารจัดการในแต่ละระดับให้ชัดเจน                           
(๔) เสริมสร้างและพัฒนาระบบการรายงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน (๕) ยกระดับแนวความคิดในการปกป้องโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ (๖) พัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคง                         
(๗) สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน (๘) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ (๙) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเทคโนโลยีให้ทันสมัยพร้อมรองรับสถานการณ์ทุกรูปแบบ 
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
    เป้าหมาย ๑. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซ
เบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 
    ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความม่ันคงในปัจจุบัน  
    ค่าเป้าหมาย ดีขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ ๕๐ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายของแผนย่อยตามแผนแม่บทฯ โครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย               
TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในเชิง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรม ท าคุณประโยชน์ให้กับสังคม โรงเรียน ครอบครัว และพัฒนาตนเองในการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมขยายเครือข่ายสู่ชุมชน ส่งผลให้เยาวชนในสังคมห่างไกลยาเสพติด 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่ งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ                  
ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่และเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิด เป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไร
ของ ค่าเป้าหมายต่างๆ) 
1.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้อง
กับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติอย่างไร (หากสอดคล้อง) ) 
 (1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ นโยบายที่ ๕ : สร้างเสรมิศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
ข้ามชาติ และนโยบายที่ ๘ : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน 
 (2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 10.การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 (3) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ รองรับนโยบายที่ ๕ : สร้างเสริมศักยภาพ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ ๘ : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความ
มั่นคงภายใน 
 (4) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง และสังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติด 
 (5) ตัวชี้วัด (๑) ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 (6) กลยุทธ์ (๔) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด 
เพ่ือป้องกันการเข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ 
 (1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ ทุกนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 
 (2) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 1.การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
 (3) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ รองรับทุกนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
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 (4) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิต มีส่วนร่วม และมีความ
พร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 
 (5) ตัวชี้วัด (2) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาค
ประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง 
 (6) กลยุทธ์ (๓) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน พ้ืนที่ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันและมีขีดความสามารถ
ในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่ตลอดจนมี
ความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคต รวมทั้งเสริมสร้าง
ความพร้อมของประเทศท่ีจะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากว่า 1 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ/ แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 
แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. ด้านความปลอดภัย 
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมี           
สุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที่ 3. เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
จุดเน้น 15. เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
ตัวชี้วัดที่ 47. ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและ 

มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ได้แก่ภัยจากยาเสพติดความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้า
มนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆ 

 48. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันการจัดการศึกษาของประเทศไทยตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้เรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และเป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพ่ึงยาเสพติด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จึงได้น้อมน าโครงการ TO BE NUMBER ONE                            
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริโสภาพรรณวดีมาด าเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมา โครงการ 
TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติดคาดหวังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะกล้าคิด กล้าท า กล้า
แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรม ท าคุณประโยชน์ให้กับสังคม โรงเรียน ครอบครัว และ
พัฒนาตนเองในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถด ารงตนในสังคม
แห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข พร้อมเป็นบุคคลต้นแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ให้ปรากฏเป็น
รูปธรรมตามโครงการพระราชด าริ พร้อมขยายเครือข่ายสู่ชุมชน ส่งผลให้เยาวชนในสังคมห่างไกลยาเสพติด 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จึงได้ด าเนินกิจกรรมศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER 
ONE ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ ด้วยกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความ
เป็นหนึ่งด้วยกิจกรรม TO BE NUMBER ONE น้อมน าค าพ่อสอน กิจกรรมหนังสือเป็นออมสิน กิจกรรมหารายได้
เข้ากองทุนของชมรม กิจกรรมฟุตบอล TO BE NUMBER ONE Championship กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด และเข้าร่วมประกวดแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE  รวมถึงมีการขยายเครือข่าย 
TO BE NUMBER ONE สัญจรและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 2. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้สมาชิกชมรมตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและสามารถป้องกัน
ตนเองได้ 

2. เพ่ือให้สมาชิกชมรมได้แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 
3. เพ่ือให้สมาชิกชมรมมีภาวะผู้น า สามารถแก้ปัญหา คิดริเริ่ม และสร้างสรรค์การน าเสนอผลงานของ

ชมรมด้วยความภาคภูมิใจ 
4. เพ่ือสร้างเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนแกนน าโครงการ จ านวน 39 โรงเรียนๆ ละ 3 คน และครูผู้รับผิดชอบ จ านวน 39 
โรงเรียนๆ ละ 1 คน รวม 156 คน 

2. ผู้รับที่เก่ียวข้อง จ านวน 4 คน 
3.2  เชิงคุณภาพ 

1. สมาชิกชมรมมีความตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและสามารถป้องกัน
ตนเองได้ในระดับดี 

2. สมาชิกชมรมกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ               
ในระดับด ี

3. สมาชิกชมรมสามารถแก้ปัญหา คิดริเริ่ม และสร้างสรรค์การน าเสนอผลงานของชมรมด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

4. สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE พึงพอใจในกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER 
ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด ในระดับมาก 
4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดท าโครงการและน าเสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ / จัดประชุมเตรียมการ 
3. ด าเนินการการอบรมค่าย TO BE NUMBER ONE 
4. สรุปผลการด าเนินโครงการฯ และรายงานส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

ก.พ.2564-ก.ย.
2564 

น.ส.ประกาย บรรลัง        
และคณะ 
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5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) มาจาก 
  (1) งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน ................................. บาท 
  (2) งบประมาณจาก สพฐ. จ านวน  85,000  บาท 
  (3) งบประมาณจากแหล่งอ่ืน ....................................................... จ านวน .................. บาท 
  รวมจ านวน   85,000   บาท  
 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ น้ ามัน 

กิจกรรมท ี 
ด าเนินงานจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE CAMP
ส าหรับนักเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40ทุกโรงเรียน  โรงเรียนละ  3  คน 
ครูผู้รับผิดชอบ 1 คน และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 156
คน โดยจัดค่ายเป็นระยะเวลา2วัน1คืน  (แบ่งเป็น
นักเรียนแกนน า 3 คน ต่อโรงเรียน และคณะครูชมรม
TO BE NUMBER ONEโรงเรียนละ1 คน ) 
1)ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายนักเรียนแกนน าสภานักเรียน 
จ านวน 117 คน จ านวน 2 วัน เหมาจ่ายวันละ200
บาท จ านวน 2 วัน = 117x200x2=46,800 บาท 
2)ค่าอาหาร ส าหรับครูผู้รับผิดชอบ จ านวน 39 คนๆ
ละ 4 มื้อๆละ80 บาท =39x80x4=12,480 บาท 
3)ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 4 มื้อๆละ 35 
บาท =39x35x4=5,560 บาท  
4)ค่าตอบแทนวิทยากรกระบวนการ ชั่วโมงละ             
600 บาท จ านวน 5 ชัว่โมง  4 คนๆละ 3,000 บาท 
เป็นเงิน 600x5x4=12,000บาท 
6)ค่าเอกสารการอบรม   8,160 บาท 

85,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

46,800 
 
 

12,480 
 

5,560 
 
 
 
 

8,160 

  

รวมทั้งสิ้น 85,000 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านผลผลิต (Output) 
     1.  นักเรียนในเขต  สพม.40  
ทุกโรงเรียนเป็นสมาชิกชมรม  
TO BE NUMBER ONE 
     2.  มีเครือข่ายชมรม TO BE 
NUMBER ONE ทั้ง 39 โรงเรียน
มัธยมในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     3.  มีการด าเนินกิจกรรมตาม
หลัก 3 ก. 3 ยุทธศาสตร์ทุก
โรงเรียน 

 
1.การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.การสอบถาม 
3. แบบรายงานการจัดตั้งชมรม 
 
 

 
1. แบบสอบถาม 
2.แบบรายงานการจัดตั้งชมรม 
 

ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
          1.  มีการจัดตั้งชมรม TO 
BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
ร้อยละ 80 % 
     2.  มีแนวทางในการจัด
กิจกรรมของชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
ร้อยละ 80 % 
    3.  มีการจัดกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ร้อยละ 80 % 

 
1.การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.การสอบถาม 
3. แบบรายงานการจัดตั้งชมรม 
 

 
1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 

     3.แบบรายงานการจัดตั้งชมรม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1.  มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
     2.  มีแนวทางในการจัดกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
     3.  มีการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 

 

                        ลงชื่อ………………………………….ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                              (น.ส.ประกาย  บรรลัง) 
                                                               ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

                                                               ลงชื่อ..............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                             (นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์) 

                      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
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                                                              ลงชื่อ..............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                             (นายประทาน  หาดยาว) 

                       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
 
 

                                                     ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                        (นายประสิทธิ์  อินวรรณา) 
                                                       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ     ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด         
                                   ในสถานศึกษา,โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ อบายมุข  
                                   ประจ าปี 2564 ระบบรายงานผลการด าเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา  
                                    http://nispa.nccd.go.th,การใช้ระบบ CATAS System www.catas.in.th  
                                    (ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา) การรายงานข้อมูลก าลงัพล    
                                   (ขั้นกรณีพิเศษ) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาเขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นางสาวประกาย   บรรลัง                   โทรศพัท ์  063-115-4466 
โทรสาร.................................... E-mail : ………………………………………………………………………..……………………… 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่ ()  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ สิงหาคม – กันยายน 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อ              
การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ด้าน ทั้งในส่วน
ของเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร) 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน   1. ด้านความมั่นคง 
  (1.1) เป้าหมาย         ๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
  (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์   ๔.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
                                                ๔.๒.๑ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
  (1.3) การบรรลุ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)                   
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ,โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ              
อบายมุขประจ าปี 2564 ระบบรายงานผลการด าเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษhttp://nispa.nccd.go.th,
การใช้ระบบ CATAS System www.catas.in.th (ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา)             
การรายงานข้อมูลก าลังพล (ขั้นกรณีพิเศษ) เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูผู้รับผิดชอบในการรายงาน
ข้อมูลยาเสพติดในสถานศึกษา 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง) 
1.2 แผนระดับที่ 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น    (1) ประเด็นความมัน่คง 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ประเด็น ทั้งในส่วนของเป้าหมาย
และการให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ                
ประเด็นนี้อย่างไร) 

http://www.catas.in.th/
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  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน  1. ความม่ันคง 
   (2) เป้าหมายที่  
    เป้าหมาย 2. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 
    ตัวชีวัด ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย 
    ค่าเป้าหมาย (อันดับ) ๑ ใน ๓๕ ของโลก 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)                       
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ,โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขประจ าปี 2564 ระบบรายงานผลการด าเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษhttp://nispa.nccd.go.th,
การใช้ระบบ CATAS System www.catas.in.th (ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา)               
การรายงานข้อมูลก าลังพล (ข้ันกรณีพิเศษ) สถานศึกษาและชุมชนปลอดยาเสพติดและอบายมุข 100% 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่และเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่า
เป้าหมายต่างๆ) 
  (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 2 แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่เลือก ทั้งในส่วนของ
เป้าหมายแผนย่อย, แนวทางการพัฒนาและให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายของแผนย่อยนี้อย่างไร) 
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย  
         1.1  ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นน้า-กลางน้า-
ปลายน้า ในการดาเนินการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ (๑) ในพ้ืนที่แหล่งผลิตภายนอกประเทศ ใช้การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เพ่ือกดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ ด้วยการอาศัยงานการข่าว การปฏิบัติการข้อมูล
ข่าวสาร และการพัฒนาพ้ืนที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน รวมไปถึงการสกัดกั้นสารตั้งต้น 
เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิต และนักเคมี ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต (๒) การสกัดกั้นการนาเข้าส่งออกยาเสพติดทั้งทางบก ทาง
เรือ และทางอากาศ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุนการสกัดกั้นตามจุดตรวจ/จุดสกัดของเส้นทางคมนาคม
และพ้ืนที่ตอนใน (๓) การปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด โดยมุ่งเน้นการทาลายโครงสร้างการค้ายาเสพติด ผู้มีอิทธิพล 
และเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละละเลย ทุจริต หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่านทางการบูรณาการด้านการข่าว                 
การสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัล รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดในแหล่งพักเก็บ
ยาเสพติดภายในประเทศ (๔) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยใช้กลยุทธ์             
ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่และประชาชนตามแนวชายแดนและพ้ืนที่พิเศษที่มีปัญหายาเสพติด 
ด้วยการสลายโครงสร้างปัญหา และบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด อันเป็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ ตามแนวพระราชดาริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์แนวทาง
ดาเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดปัญหาเชิง
โครงสร้างหรือปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด และสร้างการเป็นอาสาป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิดในหมู่บ้านตามแนว
ชายแดน (๕) การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์
ความรู้ที่เหมาะสม อันจะส่งผลกระทบต่อความคิดและโน้มน้าวให้เกิดความเห็นที่คล้อยตามอย่างถูกต้อง (๖) การปรับ
ระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อม) ที่เหมาะสม โดยการเสริมสร้างปัจจัยที่เอ้ือต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน และ (๗) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบาบัดรักษา 
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และการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด โดยการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ ก าหนดแผนการดูแล
และให้การบาบัดรักษาที่เหมาะสม มีมาตรฐาน พร้อมทั้งให้การติดตามช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมชุมชน ได้อย่าง
ปกติสุขและเท่าเทียม 
         1.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ มุ่งเน้นการวางกลยุทธ์/ยุทธวิธีในการแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ให้ครอบคลุมสภาพปัญหาของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งได้แก่ การโจมตีทางไซเบอร์ของ             
กลุ่มแฮกเกอร์ การจารกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การโจมตีต่อกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานสาคัญทางสารสนเทศ และ
การเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือความปั่นป่วนอันกระทบต่อประชาชน รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง โดยมีแนวคิดใน           
การด าเนินการแก้ไขปัญหาที่สาคัญ ประกอบด้วย (๑) ก าหนดแนวความคิด มาตรการ มาตรฐาน ระบบบริหารจัดการใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ในภาพรวม (๒) จัดองค์กร โครงสร้าง อานาจ หน้าที่ ขีดความสามารถ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ (๓) ก าหนดระบบบริหารจัดการในแต่ละระดับให้ชัดเจน             
(๔) เสริมสร้างและพัฒนาระบบการรายงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน (๕) ยกระดับแนวความคิดในการปกป้องโครงสร้าง
พ้ืนฐานสาคัญทางสารสนเทศ (๖) พัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคง                  
(๗) สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน (๘) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ (๙) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเทคโนโลยีให้ทันสมัยพร้อมรองรับสถานการณ์ทุกรูปแบบ 
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย 
    เป้าหมาย ๑. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทาง           
ไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 
    ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความม่ันคงในปัจจุบัน  
    ค่าเป้าหมาย ดีขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ ๕๐ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายของแผนย่อยตามแผนแม่บทฯ ชุมชนและโรงเรียนมีการป้องการและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ให้เป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติด 100% 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่วัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่และเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของ  
ค่าเป้าหมายต่างๆ) 
1.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้อง
กับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติอย่างไร (หากสอดคล้อง) ) 
 (1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ นโยบายที่ ๕ : สร้างเสรมิศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
ข้ามชาติ และนโยบายที่ ๘ : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน 
 (2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 10.การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 (3) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ รองรับนโยบายที่ ๕ : สร้างเสริมศักยภาพ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ ๘ : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความ
มั่นคงภายใน 
 (4) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง และสังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติด 
 (5) ตัวชี้วัด (๑) ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 (6) กลยุทธ์ (๔) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด 
เพ่ือป้องกันการเข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ 
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หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากว่า 1 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ/ แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 
แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. ด้านความปลอดภัย 
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมี                 
สุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที่ 3. เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
จุดเน้น 15. เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
ตัวชี้วัดที่ 47. ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและ 

มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ได้แก่ภัยจากยาเสพติดความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้า
มนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆ 

 48. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ รัฐบาลได้ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็น “วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรมในการ
ปราบปรามลงโทษผู้ผลิตยา ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลัก  
ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่าง
เป็นระบบ ด าเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศ                          
ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประ เทศภายใต้  
การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป
ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการรายงาน
ข้อมูล ระบบรายงานผลการด าเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา http://nispa.nccd.go.th ระบบ CATAS 
System www.catas.in.th (ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา) ชี้แจงการรายงานข้อมูล 
ก าลังพล (ข้ันกรณีพิเศษ) จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เ พ่ือประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ และบูรณาการการท างานให้สอดคล้องกับ 

ศอ.ปส.จ.พช. และหน่วยงานต้นสังกัด ให้กับผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
2.2. ครูผู้รับผิดชอบ สามารถจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการแก้ไขปัญหายาเสพติด                   

ในสถานศึกษาให้ครอบคลุม น าแนวทางการขับเคลื่อน ไปบูรณาการได้กับทุกกิจกรรม 
2.3. สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง มีแผนการขับเคลื่อนที่เป็นปัจจุบัน 

สามารถรายงานผลการด าเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือรายงานในระบบ ศพส. และเป็นไปแนวทาง
เดียวกัน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
 1. ครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด โรงเรียนละ 1 คน จ านวน  39  คน และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 10 รวม 49 คน 
        3.2 เชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษาในสังกัด สามารถบูรณาการการบริหารจัดการข้อมูล เพ่ือรายงานในระบบรายงาน
ผลการด าเนินงานด้านยาเสพติด (ศพส.) ได้ครบทุกกิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ,ระบบรายงานผลการด าเนินงาน 
ด้านยาเสพติดในสถานศึกษา http://nispa.nccd.go.th 
ครูผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง จ านวน 49 คน  
จ านวน  1  วัน 

1วัน/                 
12 กันยายน 2564 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) มาจาก 
  (1) งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน ................................. บาท 
  (2) งบประมาณจาก สพฐ. จ านวน    15,000   บาท 
  (3) งบประมาณจากแหล่งอ่ืน ....................................................... จ านวน ..................  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nispa.nccd.go.th/
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 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
กิจกรรม /    
        รายละเอียด 

 
งบประมาณ        

หมวดรายจ่าย 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
วัสดุ น้ ามัน 

ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) ในวันที่  12 กันยายน 
2564 ใช้เวลา 1 วัน  
สถานที่ สพม.40  มีผู้เข้าร่วมประชุม  
จ านวน  49 คน 

15,000      

1.ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม และ
จนท.ที่เก่ียวข้อง จ านวน  49  คน 
จ านวน 1  
=80x49x1=3,920บาท 
2.ค่าเอกสารการจัดอบรม 1,715 บาท 
2.ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม              
ผู้เข้ารับการอบรม และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง จ านวน  49  คน จ านวน 2 
มื้อ =35x2x45=3,430 บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน 2 คน 
5 ชั่วโมงๆ ละ600 บาท  
=2x5x600=6,000 บาท 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,000 

3,920 
 
 
 
 
 
3,430 
 
 

 
 
 
 
1,650 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 15,000 6,000 7,350 1,650   

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของ
โครงการ 

วิธีการติดตามและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1.ครูเข้าใจแนวทางการรายงานผล
การจดักิจกรรมได้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง 100 %   
2.สถานศึกษาที่เข้าใจบทบาท
หน้าที่ เกี่ยวกับการรายงาน            
ยาเสพติดและรายงานผลได้
ครบถ้วนและถูกต้อง 100 %   

-การสอบถาม 
-การสังเกต 
-สัมภาษณ์ 

-แบบสอบถาม 
-แบบสัมภาษณ์ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.1 ครูผู้รับผิดชอบยาเสพติด สามารถบูรณาการและรายงานข้อมูลได้ครบทุกกิจกรรม 

     7.2 สถานศึกษาและผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด สามารถสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อน                  
การด าเนินการจัดกิจกรรม ได้ครบทุกกิจกรรม 

7.3 สามารถรายงานข้อมูล ได้ครบทุกโรงเรียน 
 
 

 

                        ลงชื่อ………………………………….ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                              (นางสาวประกาย  บรรลัง) 
                                                               ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
 

                                                                ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์) 

                      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
 
 

                                                              ลงชื่อ..............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                           (นายประทาน  หาดยาว) 

                       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
 
 

                                                     ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                               (นายประสิทธิ์  อินวรรณา) 
                                                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ     โรงเรียนปลอดบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอบายมุข 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาเขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นางสาวประกาย   บรรลัง                   โทรศพัท ์  063-115-4466 
โทรสาร.................................... E-mail : ………………………………………………………………………..……………………… 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่ ()  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ สิงหาคม – กันยายน 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่            
4 ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ด้าน ทั้งในส่วน
ของเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร) 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน   1. ด้านความมั่นคง 
  (1.1) เป้าหมาย         ๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
  (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์   ๔.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
                                                ๔.๒.๑ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
  (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
อบายมุข เป็นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและส่งให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์เพื่อห่างไกลยาเสพติดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง) 
1.2 แผนระดับที่ 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น    (1) ประเด็นความมั่นคง 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ประเด็น ทั้งในส่วนของเป้าหมาย
และการให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประเด็น
นี้อย่างไร) 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน  1. ความม่ันคง 
    เป้าหมาย 2. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 
    ตัวชีวัด ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย 
    ค่าเป้าหมาย (อันดับ) ๑ ใน ๓๕ ของโลก 
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   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
อบายมุข เป็นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เด็กนักเรียนห่างไกลยาเสพติดส่งผล           
ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 100% 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่และเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของ            
ค่าเป้าหมายต่างๆ) 
  (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 2 แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่เลือก ทั้งในส่วนของ
เป้าหมายแผนย่อย, แนวทางการพัฒนาและให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายของแผนย่อยนี้อย่างไร) 
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย  
         1.1  ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ า-กลางน้ า-
ปลายน้ า ในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ (๑) ในพ้ืนที่แหล่งผลิตภายนอกประเทศ ใช้การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เพ่ือกดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ ด้วยการอาศัยงานการข่าว การปฏิบัติการข้อมูล
ข่าวสาร และการพัฒนาพ้ืนที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน รวมไปถึงการสกัดกั้นสารตั้งต้น 
เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิต และนักเคมี ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต (๒) การสกัดกั้นการนาเข้าส่งออกยาเสพติดทั้งทางบก     
ทางเรือ และทางอากาศ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุนการสกัดกั้นตามจุดตรวจ/จุดสกัดของเส้นทาง
คมนาคมและพ้ืนที่ตอนใน (๓) การปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด โดยมุ่งเน้นการทาลายโครงสร้างการค้ายาเสพติด ผู้มี
อิทธิพล และเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละละเลย ทุจริต หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่านทางการบูรณาการด้านการข่าว                 
การสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัล รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดในแหล่งพักเก็บ
ยาเสพติดภายในประเทศ (๔) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยใช้กลยุทธ์             
ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่และประชาชนตามแนวชายแดนและพ้ืนที่พิเศษที่มีปัญหายาเสพติด 
ด้วยการสลายโครงสร้างปัญหา และบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด อันเป็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ ตามแนวพระราชดาริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์แนวทาง
ดาเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดปัญหาเชิง
โครงสร้างหรือปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด และสร้างการเป็นอาสาป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิดในหมู่บ้านตามแนว
ชายแดน (๕) การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและ          
องค์ความรู้ที่เหมาะสม อันจะส่งผลกระทบต่อความคิดและโน้มน้าวให้เกิดความเห็นที่คล้อยตามอย่างถูกต้อง (๖) การปรับ
ระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อม) ที่เหมาะสม โดยการเสริมสร้างปัจจัยที่เอ้ือต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน และ (๗) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบาบัดรักษา 
และการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด โดยการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ ก าหนดแผนการดูแล
และให้การบาบัดรักษาที่เหมาะสม มีมาตรฐาน พร้อมทั้งให้การติดตามช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมชุมชน ได้อย่าง
ปกติสุขและเท่าเทียม 
         1.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ มุ่งเน้นการวางกลยุทธ์/ยุทธวิธีในการแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ให้ครอบคลุมสภาพปัญหาของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งได้แก่ การโจมตีทางไซเบอร์ของกลุ่ม
แฮกเกอร์ การจารกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การโจมตีต่อกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานสาคัญทางสารสนเทศ และการ
เผยแพร่ข้อมูลเพ่ือความปั่นป่วนอันกระทบต่อประชาชน รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง โดยมีแนวคิดในการ
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ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่สาคัญ ประกอบด้วย (๑) ก าหนดแนวความคิด มาตรการ มาตรฐาน ระบบบริหารจัดการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ในภาพรวม (๒) จัดองค์กร โครงสร้าง อานาจ หน้าที่ ขีดความสามารถใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ (๓) ก าหนดระบบบริหารจัดการในแต่ละระดับให้ชัดเจน                         
(๔) เสริมสร้างและพัฒนาระบบการรายงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน (๕) ยกระดับแนวความคิดในการปกป้องโครงสร้าง
พ้ืนฐานสาคัญทางสารสนเทศ (๖) พัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคง                         
(๗) สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน (๘) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ (๙) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเทคโนโลยีให้ทันสมัยพร้อมรองรับสถานการณ์ทุกรูปแบบ 
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
    เป้าหมาย ๑. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทาง                 
ไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 
    ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความม่ันคงในปัจจุบัน  
    ค่าเป้าหมาย ดีขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ ๕๐ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายของแผนย่อยตามแผนแม่บทฯ โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และอบายมุข สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ เรื่องป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ ส่งผลให้โรงเรียน ชุมชน เป็นพ้ืนที่ปลอดยาเสพติด 100%  
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่วัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่และเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของ  
ค่าเป้าหมายต่างๆ) 
1.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้อง
กับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติอย่างไร (หากสอดคล้อง) ) 
 (1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ นโยบายที่ ๕ : สร้างเสรมิศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
ข้ามชาติ และนโยบายที่ ๘ : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน 
 (2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 10.การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 (3) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ รองรับนโยบายที่ ๕ : สร้างเสริมศักยภาพ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ ๘ : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความ
มั่นคงภายใน 
 (4) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง และสังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติด 
 (5) ตัวชี้วัด (๑) ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 (6) กลยุทธ์ (๔) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด 
เพ่ือป้องกันการเข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ 
แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. ด้านความปลอดภัย 
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมี             
สุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 
 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 258 

นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที่ 3. เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
จุดเน้น 15. เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
ตัวชี้วัดที่ 47. ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและ 

มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ได้แก่ภัยจากยาเสพติดความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้า
มนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆ 

 48. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 บุหรี่และแอลกอฮอล์ คือ สิ่งเสพติดที่เป็นจุดเริ่มต้นของยาเสพติดร้ายแรงอ่ืน ๆ และเป็นชนวน            
ชักน าให้เยาวชนก้าวสู่พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ โดยงานวิจัยของ เอแบคโพลล์ ในปี 2548  พบความสัมพันธ์ของ
การสูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษากับพฤติกรรมเสี่ยงหลากหลายลักษณะ ได้แก่ ใช้ยาเสพติดอ่ืนที่ไม่ใช่บุหรี่ 
มากกว่า เยาวชนปกติ 16 เท่า รวมทั้ง ดื่มเหล้ามากกว่า 3.5 เท่า เที่ยวกลางคืนมากกว่า 3. 2 เท่า                      
เคยมีเพศสัมพันธ์มากกว่า 3.7 เท่า เล่นการพนัน มากกว่า 3.3 เท่า   
 ข้อค้นพบนี้ท าให้สังคมไทยหันมามองปัญหาการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนด้วยมุมมอง
ใหม่ว่า การป้องกันเยาวชนไม่ให้สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เพียงเป็นการปกป้องพวกเขาจากการตกเป็น            
ทาสบุหรี่และแอลกอฮอล์ไปอีกยาวนาน รวมถึงหลีกเลี่ยงอันตรายจากโรคเรื้อรังที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่และ           
การดื่มแอลกอฮอล์ เท่านั้น แต่ยิ่ งลดจ านวนเยาวชนไม่ให้สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ ได้มากเท่าใด                          
ก็จะยิ่งลดจ านวนเยาวชนที่จะติดยาเสพติดได้มากเป็นเงาตามไปพร้อมกันด้วย 
 จากเหตุผลดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้มีแนวคิดใน             
การจัดท าโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ แอลกอฮอล์และอบายมุข โดยให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินการตาม           
7 องคป์ระกอบ และประเมินตนเองเพ่ือเตรียมความพร้อมในการออกประเมิน เพ่ือรับโล่รางวัล โดยแบ่งออกเป็น
รางวัลประเภทระดับเงิน ทอง และเพชร และส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมปลอดบุหรี่และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เพื่อสนับสนุนให้เกิดโรงเรียนปลอดบุหรี่ แอลกอฮอล์และอบายมุข เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 
ตระหนักถึงความส าคัญของการท าให้โรงเรียนปลอดบุหรี่  แอลกอฮอล์และอบายมุข รวมทั้งมีศักยภาพ                
และความกระตือรือร้นในการจัดกิจกรรมรณรงค์และสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ แอลกอฮอล์ และให้
นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการท ากิจกรรมตามความสนใจของตนเอง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
กิจกรรมส าคัญคือ การศึกษาพิษภัยและโทษของบุหรี่ แอลกอฮอล์และอบายมุข การสรุปและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับพิษภัยและโทษบุหรี่ แอลกอฮอล์และอบายมุข การท ากิจกรรมต่าง ๆ 
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 2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ แอลกอฮอล์และอบายมุข 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีศักยภาพ มีความรู้ ตระหนักถึงความส าคัญของการท าให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ 
แอลกอฮอล์และอบายมุข 
 2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ แอลกอฮอล์ และให้
นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการท ากิจกรรมตามความสนใจของตนเอง ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1 ครู/ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด ในโรงเรียนในสังกัด สพม.40 โรงเรียนละ 1 คน                
จ านวน 39 โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 49 คน   
        3.2 เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ แอลกอฮอล์และอบายมุข/ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ            
พึงพอใจต่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ และห่างไกลจากปัญหายาเสพติด 
 
4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ติดต่อ 
ประสานงานวิทยากร สถานที่จัดอบรม และเอกสาร
ประกอบการอบรม 
   2. จัดท าโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณในการ
ด าเนินการ 
          3. แจ้งโรงเรียนในสังกัดส่งครู/ผู้รับผิดชอบงาน 
ด้านยาเสพติด เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ 
          4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินงานและ
ติดตามการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เหล้า บุหรี่            
ในสถานศึกษา  
          5. ประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน และ 
รายงานผลการด าเนินงาน 

 

กันยายน 2564 น.ส.ประกาย บรรลัง        
และคณะ 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) มาจาก 
  (1) งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน ................................. บาท 
  (2) งบประมาณจาก สพฐ. จ านวน  20,000  บาท 
  (3) งบประมาณจากแหล่งอ่ืน ....................................................... จ านวน .................. บาท 
  รวมจ านวน   20,000 บาท  
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 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ น้ ามัน 

กิจกรรม  ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้         
ผลการด าเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ในรอบปีที่ผ่านมา และแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 
-รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
1)ค่าอาหาร ครูและผู้รับผิดชอบ จ านวน 49 คน มื้อ
ละ 80 บาท = 49x80=3,920 บาท 
2)อาหารว่างและเครื่องดื่ม ครูและผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 49 คน จ านวน 2 มือ้ๆละ 35 บาท  
= 35x2x49=3,430 
2)ค่าตอบแทนวิทยากรกระบวนการ จ านวน 3 คน 
ชั่วโมงละ 600 บาท จ านวน 7 ชั่วโมง 
 = 600x7=4,200 บาท 
3)ค่าเอกสารที่ใช้ในการจัดอบรม 450 บาท 
4)ค่าจัดนิทรรศการด าเนินงาน จ านวน 4 โรงเรียนๆ
ละ 2,000 บาท 
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รวมทั้งสิ้น 20,000     

 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

  - ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
  - ร้อยละ 90 ครู/ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด เหล้า 
บุหรี่ ในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจการด าเนินงาน
และการพัฒนานวัตกรรมบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

  - สพม. 40 มีฐานข้อมูลในการส่งเสริมแก้ไขปัญหาด้าน
ยาเสพติด เหล้า บุหรี่ ในสถานศึกษา ครบ 100% 

- แบบประเมินตาม 
7 องค์ประกอบ 
 
-การวิเคราะห์และ
รายงานข้อมูล 
ชัดเจนและตรงเวลา 

 

- แบบประเมินตาม 7 
องค์ประกอบ 
 
- แบบรายงานการผลการ

ด าเนินงานตาม 7 
องค์ประกอบ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ แอลกอฮอล์และอบายมุข/ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจต่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และห่างไกลจากปัญหายาเสพติด 
 

 

                        ลงชื่อ………………………………….ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                              (นางสาวประกาย  บรรลัง) 
                                                               ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
 

                                                                ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์) 

                      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
 
 

 

                                                              ลงชื่อ..............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                           (นายประทาน  หาดยาว) 

                       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
 

 

                                                     ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                               (นายประสิทธิ์  อินวรรณา) 
                                                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ     เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาเขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล              นางสาวสุกัญญา ค าลิ้ว              โทรศัพท์             08-5051-0628                 . 
โทรสาร                      -                   E-mail :                      -                                          . 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่ (    )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2560  
1.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ความมั่นคง 
   (1.1) เป้าหมายท่ี  ๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
   2.2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
   (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 
            ๔.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
  (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เป็นการเสริมสร้างความจงรักภักดี                                        
ต่อสถาบันหลักของชาติ  
 
1.2 แผนระดับท่ี 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง 
   (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
    (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน ความมั่นคง 
    (2) เป้าหมายที ่๒ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 
         ตัวชี้วัด ดัชนชีี้วัดความสุขของประชากรไทย(อันดับ) ๑ ใน ๓๕ ของโลก 
    (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เป็นการเสริมสร้างความจงรักภักดี                                         
ต่อสถาบันหลักของชาติ 
   (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที ่1 แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ 
    (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย ๒) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้                  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝัง และสร้างความตระหนักรู้                    
ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรัก และภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย และ                      
ชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน า  และเผยแพร่                          
ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง  ๆ ให้เกิดความเข้าใจ              
อย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และพระราชกรณียกิจ
อย่างสม่ าเสมอ 
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    (2) เป้าหมายของแผนย่อย ๒ คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่ง                      
สถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
    (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เป็นโครงการ                 
ที่ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี                           
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ และธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
 
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
      (1) วัตถุประสงค์ที่ ๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัยค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะ และสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน                            
เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
      (2) เป้าหมายรวมที่ ๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติ และพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบ และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกาย และใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
      (3) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่ง และ
ยั่งยืน 
        (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปกป้อง และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบัน
หลักของประเทศ 
        (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและ
ธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
 
1.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  
      (1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ ๑ : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      (2) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของ
ชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      (3) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ๑ : เสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      (4) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย                          
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธ ารงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชู เทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ 
      (5) ตัวชี้วัด (๒) ระดับความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
      (6) กลยุทธ์ (๒) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้  และเข้าใจ                  
ถึงบทบาท และคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความเข้าใจ                       
ถึงหลักการ เหตุผล และความจ าเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
                   (๓) น าศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้                                   
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ 
พร้อมทั้งเผยแพร่ ผลการด าเนินงานให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ทั้งใน และต่างประเทศ 
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แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง       
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 
นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
 (1) นโยบาย สพม.40 ที่ 3 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 

(2) จุดเน้นที่ 15 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
(3) ตัวชี้วัดที่ที่ 45. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ บ้านเมือง                     

มีหลักคิดท่ีถูกตอ้งเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
                46. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ บ้านเมือง                        
มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพดี ขึ้นไป 
 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
  ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ และใกล้ชิดกับประชาชนมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ทรงมีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชน ท านุบ ารุงบ้านเมืองให้มี                                   
ความเจริญมั่นคง ก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ และทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิศราชธรรม ประชาชน                                
จึงมีความรู้สึกผูกพัน เทิดทูล เคารพรัก และจงรักภักดีอย่างถึงท่ีสุด  

  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว                   
เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี พระราชสมภพเมื่อวันที่  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจึงได้
ก าหนดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี และเชิญชวน
ข้าราชการราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าจัดกิจกรรมฯ และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือเป็นการแสดงถึง
ความจงรักภักดี และส านักในพระมหากรุณาธิคุณ 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงความจงรักภักดี และส านักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
  บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ทุกคน  
 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 แสดงถึงความจงรักภักดี                         
และมีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติ                    
ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับผ้าระบายสีเหลือง 
และผ้าระบายสีขาว บริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 

เดือนกรกฎาคม 
2564 

นางสาวสุกัญญา ค าลิ้ว 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 2 จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อม
ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พร้อมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติ ธงอักษรพระ
ปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับผ้าระบายสีเหลือง                      
และผ้าระบายสีขาว บริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 

เดือนกรกฎาคม 
2564 

นางสาวสุกัญญา ค าลิ้ว 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม 2564 

เดือนกรกฎาคม 
2564 

นางสาวสุกัญญา ค าลิ้ว 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 4 จิตอาสาเพ่ือบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  
(ท าความสะอาดบริเวณรอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40) 

เดือนกรกฎาคม 
2564 

นางสาวสุกัญญา ค าลิ้ว 
และคณะ 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ มาจาก 
  (1) งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน 68,830 บาท 
  (2) งบประมาณจาก สพฐ. จ านวน ................................. บาท 
  รวมจ านวน 68,830 บาท (หกหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
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 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
กิจกรรมที่ 1 ประดับพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่อง
ราชสักการะ ประดับธงชาติ                    
ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับ
ผ้าระบายสีเหลือง และผ้าระบายสีขาว 
บริเวณด้านหน้าส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
  1.1 ป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ขนาด 1.4 x 2.7 เมตร จ านวน 1 ป้าย 
   1.2 พานพุ่มทอง - เงิน เบอร์ 9  
จ านวน 1 คู่ 
   1.3 พุ่มดอกไม้สีเหลือง ขนาด 12 นิ้ว 
จ านวน 5 พาน ๆ ละ 500 บาท 
   1.4 ธูปเทียนแพ เบอร์ 1 จ านวน 1 ชุด 
   1.5 ผ้าระบายสีเหลือง จ านวน 2 ม้วน ๆ ละ 
3,000 บาท  
   1.6 ผ้าระบายสีขาว จ านวน 2 ม้วน  ๆละ 
3,000 บาท 
   1.7 ธงชาติ ขนาด 60 x 90 ซม. 
จ านวน 15 ผืน ๆ ละ 100 บาท 
   1.8 ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. 
ขนาด 60 x 90 ซม. จ านวน 15 ผืน ๆ 
ละ 100 บาท 

23,300    
 
 
 
 
 
 

800 
 
 

4,000 
 

2,500 
 

1,000 
6,000 

 
6,000 

 
1,500 

 
1,500 

 

 

กิจกรรมที่ 2 จัดสถานที่ลงนาม 
ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมประดับ 
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ 
ประดับธงชาติ ธงอักษรพระปรมาภิไธย 
ว.ป.ร. และประดับผ้าระบายสีเหลือง                      
และผ้าระบายสีขาว บริเวณส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
   1.1 พระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกรอบ 
ขนาด 55 x 65 ซม. จ านวน 1 รูป 
   1.2 พานพุ่มทอง - เงิน เบอร์ 9  
จ านวน 1 คู่ 

16,900    
 
 
 
 

 
 

 
2,700 

 
 

3,000 
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
   1.3 พุ่มดอกไม้สีเหลือง ขนาด 12 นิ้ว 
จ านวน 5 พาน ๆ ละ 500 บาท 
   1.4 ธูปเทียนแพ เบอร์ 1 จ านวน 1 ชุด 
   1.4 ผ้าระบายสีเหลือง จ านวน 1 ม้วน ๆ ละ 
3,000 บาท 
   1.5 ผ้าระบายสีขาว จ านวน 1 ม้วน ๆ 
ละ 3,000 บาท 
   1.6 ธงชาติ ขนาด 60 x 90 ซม. 
จ านวน 5 ผืน ๆ ละ 100 บาท 
   1.7 ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. 
ขนาด 60 x 90 ซม. จ านวน 5 ผืน ๆ ละ 
100 บาท 
   1.8 สมุดลงนาม และปากกาลงนาม  
(สีน้ าเงิน) จ านวน 1 ชุด 

2,500 
 

1,000 
3,000 

 
3,000 

 
500 

 
500 

 
 

700 

กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา               
28 กรกฎาคม 2564 
   3.1 ดอกไม้ประดิษฐ์ พร้อมกระถาง และ
โอเอซิส เพ่ือประดับตกแต่งสถานที่ 
   3.2 ผ้าระบายสีเหลือง จ านวน 1 ม้วน ๆ ละ 
3,000 บาท 
   3.3 ผ้าระบายสีขาว จ านวน 1 ม้วน ๆ 
ละ 3,000 บาท 
   3.4 ธงชาติ ขนาด 60 x 90 ซม. 
จ านวน 4 ผืน ๆ ละ 100 บาท 
   3.5 ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. 
ขนาด 60 x 90 ซม. จ านวน 4 ผืน ๆ ละ 
100 บาท 
   3.6 พรมปูพ้ืน ขนาด 1.6 x 2.3 เมตร 
   3.7 โฟมบอร์ดค าว่า “ทรงพระเจริญ”  
“28 กรกฎาคม 2564” และ “ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40” 
   3.8 เข็มหมุด จ านวน 5 กล่อง 
 
 
 
 

22,300    
 
 
 

5,000 
 

3,000 
 

3,000 
 

400 
 

400 
 
 

2,500 
7,000 

 
 

1,000 
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
กิจกรรมที่ 4 จิตอาสาเพ่ือบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ (ท าความสะอาดบริเวณ
รอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40) 
   4.1 ไม้กวาดทางมะพร้าว  
จ านวน 20 อัน ๆ ละ 80 บาท 
   4.2 ไม้กวาดดอกหญ้า  
จ านวน 20 อัน ๆ ละ 60 บาท 
   4.3 ลวดตาข่าย และลวดมัด 
   4.4 อาหารว่าง และเครื่องดื่ม จ านวน 1 
มื้อ ๆ ละ 35 บาท จ านวน 58 คน 

6,330    
 
 

 
1,600 
1,200 
1,500 
2,030 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,830   68,830  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
กิจกรรมที่ 1 
6.1 การประดับพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่อง
ราชสัการะ ประดับธงชาติ ธงอักษรพระ
ปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับผ้าสีเหลือง และผ้า
ระบายสีขาว บริเวณด้านหน้าส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
กิจกรรมที่ 2 
6.2 สถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อม
ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสัการะ ประดับธงชาติ 
ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับผ้า
ระบายสีเหลือง และผ้าระเบายมีขาว บริเวณ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
6.3 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายร่วมลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล 
กิจกรรมที่ 3  
6.4 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 
6.5 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

 
มี/ไม่มี 

 
 
 
 
 
 

มี/ไม่มี 
 
 
 
 
 

การลงนาม 
ถวายพระพรชัยมงคล 

 
มี/ไม่มี 

 
 
 

การลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

 
ภาพถ่าย 

 
 
 
 
 
 

ภาพถ่าย 
 
 
 
 
 

สมุดลงนาม 
ถวายพระพรชัยมงคล 

 
ภาพถ่าย 

 
 
 

ใบลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
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ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 
กิจกรรมที่ 4 
6.6 การจัดกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือ             
บ าเพ็ญประโยชน์ (ท าความสะอาดบริเวณ
โดยรอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา        
เขต 40) 
6.7 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ (ท าความ
สะอาดบริเวณโดยรอบส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40) 

 
 
 
 

มี/ไม่มี 
 
 
 

การลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
 

 
 
 
 

ภาพถ่าย 
 
 
 

ใบลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  การจัดกิจกรรมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ และบุคลากรส านักงาน                     
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 

 
 

 (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางสาวสุกัญญา ค าลิ้ว) 

            พนักงานพิมพ์ดีด 
 
 
 (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                    (นางละออง หาญยากรณ์) 
                           ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
 
 

 (ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายประทาน หาดยาว) 

                            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 
 

                               (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายประสิทธิ์ อินวรรณา) 

    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาเขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล  นางสาวยลพัชร์มีเนน โทรศัพท์๐-๕๖๐๒-๙๖๕๖ ต่อ ๑๑  
โทรสาร๐-๕๖๐๒-๙๘๓๕  E-mail : thunyaphatmee@gmail.com 
ลักษณะโครงการ (  /  )  ใหม ่ (  )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม2564 – กันยายน 2564 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี                          
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถ  
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
         1.1) เป้าหมาย 
  ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
 1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
  1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
      1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
      1.2 การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาลเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
   1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติการพัฒนา
และเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมี     
ธรรมาภิบาลเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 
1.2 แผนระดับท่ี 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2)  
 1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ประเด็นความม่ันคง 
  1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
   (2) เป้าหมายที่ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
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  โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาส่งผลให้มีการ
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักคิดในการพัฒนาการศึกษา    
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 1 แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ 
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย 
    เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของ
ชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่างๆ รวมถึง
การศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่าง
กว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ าเสมอ 
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
    วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์              
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุน
มนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพ่ิมข้ึน    
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
  โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาส่งผลให้มีการ
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักคิดในการพัฒนาการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
1.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  
  1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 
   ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ 
   1.2) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
   รองรับนโยบายที่ ๑ : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   1.3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
   สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ได้รับการธ ารงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชูเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ 
   1.4) ตัวช้ีวัด 
   (1) ระดับความส าเร็จของประชาชน/ทุกภาคส่วนที่มีความรักและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
   1.5) กลยุทธ์ 
   (1) น าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนา      
ที่ยั่งยืนรวมถึงเร่งขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้
แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ 
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แผนระดับท่ี 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

 
นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
 นโยบาย สพม.40 นโยบายที่ 3 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับชั้น 

จุดเน้น 
 14. เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพและการมีงานท า      

มีความพร้อมในการแข่งขัน 
ตัวช้ีวัดที่ 

 43. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนด าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง        
มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท ามีความพร้อมในการแข่งขัน 

 44. ร้อนละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเองมี
ทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท ามีความพร้อมในการแข่งขันระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
  
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ชี้ให้เห็นถึงการพัฒนา
คุณภาพคน ทั้งความรู้คู่คุณธรรม สังคม มั่นคงเป็นธรรม มีพลังและเอ้ืออาทร เน้นการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติ โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างสันติ  เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2) พ.ศ.  2545 ที่มีจุดมุ่งหมายพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา 
(องค์การมหาชน) และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก   
 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จึงน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักคิดในการพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  
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2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือให้โรงเรียนจัดการบริหารการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2  เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
 2.3  เพ่ือขยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนเครือข่าย 
 2.4  เพ่ือให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจ านวน 15 คน 
      1. ผู้บริหารการศึกษาของ สพม.เขต 40   จ านวน  3  คน 
      2. ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศฯ จ านวน  9  คน  
      3. บุคลากรทางการศึกษา สพม.เขต 40  จ านวน  2  คน 
      4. วิทยากร     จ านวน  1  คน 
  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนศูนย์การ
เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาจ านวน 100 คน 
     1. ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด   จ านวน 39 คน 
     2. ครูโรงเรียนในสังกัด    จ านวน 39 คน  
     3. ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศฯ จ านวน  4  คน  
     4. บุคลากรทางการศึกษา สพม.เขต 40  จ านวน 17  คน 
     5. วิทยากร     จ านวน  1  คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 
3.2.2 นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข 
3.2.3 โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
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4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน  
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (Plan)   

1.  ประชุมคณะกรรมการการด าเนินงาน มกราคม-กุมภาพันธ์ 
2564 

นางสาวยลพัชร์  มีเนน 

และคณะ 

ขั้นการด าเนินงาน (Do)   

2. กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาดังนี้ 
หลักความพอประมาณ 
- พอประมาณกับการจัดงาน/กิจกรรม 
- พอประมาณกับงบประมาณ 
- พอประมาณกับวัสดุอุปกรณ์ 
- พอประมาณกับเวลาในการด าเนินงาน 
หลักการมีเหตุผล 
- พัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 
- พัฒนาโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) และมาตรฐานสากล 
หลักภูมิคุ้มกัน 
- นักเรียนเป็นคนดีและมีความสุข 
- มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 
- มีการประเมินการท างานเป็นระยะแล้วน าผลมา
ใช้ปรับปรุงการท างานครั้งต่อไป 
- มีการประเมินการท างานสรุปงานแล้วน าผลมา
ใช้ปรับปรุง วางแผนการท างานครั้งต่อไป 
เงื่อนไขคุณธรรม 
- มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
- รู้จักประหยัดใช้งบประมาณและวัสดุอย่าง
คุ้มค่า 
- สร้างวิถีชีวิตพอเพียง 
เงื่อนไขความรู้ 
- มีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กุมภาพันธ์-กันยายน 
2564 

- นางสาวยลพัชร์ มีเนน       
และคณะ 

- ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด สพม.
เขต 40 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

- มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.  2542  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2545 
- มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) 
- มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
น าสู่สมดุลอย่างม่ันคงและย่ังยืนใน 4 มิติ คือ 
สังคม 
- ร่วมคิด ร่วมท า 
- ขยายโรงเรียนเครือข่าย 
- ประสานชุมชน 
เศรษฐกิจ 
- ใช้งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างพอประมาณ 
สิ่งแวดล้อม 
- สร้างศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม 
- ส่งเสริมการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง โรงเรียนเครือข่ายและชุมชน 
3.ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนในสังกัด          
เข้ารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

มกราคม-กันยายน
2564 

นางสาวยลพัชร์  มีเนน       
และคณะ 

ขั้นนิเทศ ติดตาม (Check)   

4. กิจกรรมนิ เทศ ก ากับ ติดตาม โครงการ
ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 

พฤษภาคม- กันยายน 
2564 

นางสาวยลพัชร์  มีเนน        
และคณะ 

ขั้นสรุปและรายงานผล (Action)   

5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  

 

กันยายน  2564 นางสาวยลพัชร์  มีเนน                  
และคณะ 
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5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ มาจาก 
  (1) งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน ................44,550............ บาท 
  (2) งบประมาณจาก สพฐ. จ านวน    ................................................. บาท  
       รวมจ านวน ...........44,550.................. บาท 
 5.2รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

  
กิจกรรม/รายละเอียด 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าน้ ามัน 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
จ านวน 15 คน 
- ค่าอาหารว่าง (15คนx35บาทx2มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (15คนx80บาทx1มื้อ)  
 

2,250   
 

1,050 
1,200 

  

กิจกรรมที่ 2กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
- ค่าอาหารว่าง (100คนx35บาทx2มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100คนx80บาทx1มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (1คนx6ชม.x600บาท) 
- ค่าท่ีพักวิทยากร (1,200 บาท) 
- ค่าวัสดุ 

22,800 
 

 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 

7,000 
8,000 

 
1,200 

 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 

 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนในสังกัด      
เข้ารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 
 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
การด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเหมาจ่าย โรงเรียนในสังกัด        
จ านวน 39 โรงเรียน 

 
 
 

15,000 

  
 
 

  
 
 

15,000 

กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล  
   - ค่าจัดท าเล่มเอกสารรายงาน (30 เล่มx150บาท) 
 

4,500   
4,500 

 
 
 

 

รวม 44,550 3,600 22,950 3,000 15,000 

 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

6.1 ร้อยละ 100ของนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 

- การประเมินรายการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการด าเนินงาน
โครงการขับเคลื่อนศูนย์
การเรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา 

- แบบประเมินรายการ
กิจกรรมตามแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการ
ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 

6.2 ร้อยละ80โรงเรียนจัดการบริหารการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนเข้ามีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและขยายหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนเครือข่าย 
6.3 ร้อยละ80ของโรงเรียนที่ส่งการประเมินศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข 
 7.2 นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 
   7.3 โรงเรียนจัดการบริหารการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนเข้ามีส่วน
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 
   7.4 โรงเรียนขยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนเครือข่าย 

  7.4 โรงเรียนที่ส่งการประเมินศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ  
         (นางสาวยลพัชร์   มีเนน) 

                   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                             (...............................................) 

                                             ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                            (นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์) 

                                             รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 

(ลงชื่อ)................................................ผู้ อนุมัติโครงการ 
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โครงการ      การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายภาวะผู้น า (สภานักเรียน) ประจ าปี 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นายภานุวัฒน์  พันธุรี  โทรศัพท ์090-0639-928 
โทรสาร  - E-mail : pha_nu@hotmail.com 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่    ()   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ด้าน ทั้งในส่วน
ของเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร) 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1.1) เป้าหมาย ข้อ 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
  (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
           ๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
  (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายภาวะผู้น า (สภานักเรียน) 
ประจ าปี 2564 เป็นการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานักเรียนแกนน าสภานักเรียนได้รับองค์ความรู้เพิ่มขึ้น 
สามารถน าไปขับเคลื่อนประชาธิปไตยในโรงเรียนอันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศ และน าประสบการณ์ไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง          
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง)  
1.2 แผนระดับท่ี 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ข้อ (11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ประเด็น ทั้งในส่วนของเป้าหมายและ
การให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประเด็นนี้
อย่างไร) 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (2) เป้าหมายที่ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม 
                ตัวชี้วัด เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ดัชนีการพัฒนามนุษย์  

ค่าเป้าหมาย (ค่าคะแนน)  ค่าคะแนน ๐.๗๙ 
/(3) การบรรลุเป้าหมาย… 

mailto:pha_nu@hotmail.com
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   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายภาวะผู้น า       
(สภานักเรียน) ประจ าปี 2564 เป็นการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานักเรียนแกนน าสภานักเรียนได้รับองค์
ความรู้เพิ่มขึ้น สามารถน าไปขับเคลื่อนประชาธิปไตยในโรงเรียนอันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศ และน า
ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้จริง          
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่และเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่า
เป้าหมายต่างๆ) 
 (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
(ระบคุวามสอดคล้องกับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่เลือก ทั้งในส่วนของ
เป้าหมายแผนย่อย, แนวทางการพัฒนาและให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายของแผนย่อยนี้อย่างไร) 
   (1) แนวทางการพัฒนาแผนย่อย ข้อ ๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษ     
ที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิด
สร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อ่ืน 
          ข้ อ  ๒) จั ด ให้ มีการพัฒนาทักษะด้ านภาษา ศิ ลปะ และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
  (2) เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  

ตัวชี้วัด คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ 
World Economic Forum (WEF)  

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐  
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายภาวะ
ผู้น า (สภานักเรียน) ประจ าปี 2564 เป็นการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานักเรียนแกนน าสภานักเรียนได้รับ
องค์ความรู้เพิ่มขึ้น สามารถน าไปขับเคลื่อนประชาธิปไตยในโรงเรียนอันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศ และน า
ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้จริง          
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่วัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่และเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของ     
ค่าเป้าหมายต่างๆ) 
1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านใด (หากสอดคล้อง)  ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 
 (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน   
ศตวรรษที่ ๒๑ 
   ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๕ : ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 

 (2) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
- 

 
 

/(3) กิจกรรม ๒… 
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 (3) กิจกรรมที ่๒ พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความทันสมัยและรวดเร็ว 
เพื่อให้ครูผู้เรียน และผู้ปกครองเข้าถึงข้อมูลและแก้ไขปัญหาฉุกเฉินได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

(4) เป้าหมายของกิจกรรม แอปพลิเคชั่นส าหรับการติดตาม ดูแล คุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา 
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างไร (หากสอดคล้อง)  
 (1) วัตถุประสงค์ที่  1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) เป้าหมายรวมที่  2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่ า
ทันสถานการณ์ มีความ รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณ  มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
 (3) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   
         (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒.๑.๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น 
                 ๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น 
  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
  (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถใน
การดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากว่า 1 วัตถุประสงค์ เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมายระดับ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 
 
 

/นโยบาย จุดเน้น… 
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นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที่ ข้อ 3 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
จุดเน้น  ข้อ 15 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
ตัวชี้วัดที่ ข้อ 48 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มี

ความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการ
คุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาญชญากรรมไซเบอร์และภัย
พิบัติต่างๆ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป    

1. หลักการและเหตุผล 
    ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดให้มีการด าเนินโครงการสภานักเรียนมาอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้ บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตระหนักถึงความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎ กติกา ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมไทย 12 ประการ เป็นวิถีที่สภานักเรียนได้
ปฏิบัติอยู่แล้ว ให้มองเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ตามมาตรการในการด าเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาท าความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ การท างานของสภานักเรียน และ
พัฒนาครูผู้ดูแลสภานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถสนับสนุนบทบาทของสภานักเรียนได้              
พร้อมทั้งให้ทุกโรงเรียนมีสภานักเรียนและด าเนินการอย่างเข้มแข็งยั่งยืน 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้สภานักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองด้านการเป็นผู้น า และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วยกิจกรรมสภานักเรียนอย่างต่อเนื่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
จึงได้จัดท าโครงการค่ายภาวะผู้น า(สภานักเรียน) ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนแกนน าสภานักเรียนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการขับเคลื่อน
ประชาธิปไตยในโรงเรียน อันจะน าสู่การพัฒนาประเทศและประชาธิปไตยให้ยั่งยืน 
    2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนแกนน าสภานักเรียนแต่ละโรงเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
ท างานของสภานักเรียนระหว่างกัน 

3. เป้าหมาย  
          3.1  ผลผลิต (เชิงปรมิาณ) 
        นักเรียนแกนน าสภานักเรียน จ านวน 2 คน/โรงเรียน ครูที่ปรึกษา จ านวน 1 คน/โรงเรียน ของ   
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 39 โรงเรียน และผู้ที่เก่ียวข้อง    
จ านวน 13 คน รวมจ านวนทัง้สิ้น  130 คน 

3.2  ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
        นักเรียนแกนน าสภานักเรียนได้รับองค์ความรู้เพ่ิมขึ้น สามารถน าไปขับเคลื่อนประชาธิปไตยใน
โรงเรียนอันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศ และน าประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้จริง        
 
 

/4. กิจกรรม… 
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4. กิจกรรมส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดท าโครงการและน าเสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ / จัดประชุมเตรียมการ 
3. ด าเนินการการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายภาวะผู้น า 
(สภานักเรียน) 
4. สรุปผลการด าเนินโครงการฯ และรายงานส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

นายภานุวัฒน์ พันธุรี  และ
คณะ 

 

5. งบประมาณ 
 5.1  เงินงบประมาณจาก สพม. 40 จ านวน      70,120บาท 

      5.2  รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ น้ ามัน 

กิจกรรมที 1 อบรมค่ายภาวะผู้น า (สภานักเรียน) 
- จัดเข้าค่ายนักเรียนแกนน าสภานักเรียน จ านวน 2 
คน/โรงเรียน ครูที่ปรึกษา จ านวน 1 คน/โรงเรียน 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 130 คน 
ใช้เวลา 2 วัน 1 คืน 
1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายนักเรียนแกนน าสภา
นักเรียน จ านวน 78 คน จ านวน 2 วัน เหมาจ่ายวัน
ละ 200บาท จ านวน 2 วัน  
(78x200x2=31,200 บาท) 
2) ค่าอาหาร ส าหรับครูที่ปรึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง    
จ านวน 52 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 80 บาท 
(52x80x4=16,640 บาท) 
3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับครูที่ปรึกษา 
และผู้ที่เก่ียวข้อง  จ านวน 52 คน จ านวน 4 มื้อๆละ 
35 บาท =52x35x4=7,280 บาท  
4) ค่าตอบแทนวิทยากรกระบวนการ จ านวน 4 คนๆ
ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 4x3,000=12,000บาท 
5) ค่าเอกสารการอบรม 3,000 บาท 

70,120  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 
 

 
 
 
 

 
31,200  

 
 
 

16,640 
 
  

7,280  
 
 
 
 

3,000 

  

รวมทั้งสิ้น 70,120 
 
 
 

/6. การประเมินผล… 
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6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรมค่ายภาวะ
ผู้น า (สภานักเรียน)  

การตรวจนับ บัญชีลงเวลา 

2. ร้อยละ100 ของสถานศึกษาที่ 
มีการบริหารจัดการสภานักเรียนใน
สถานศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การรายงานผล แบบรายงาน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

           7.1 นักเรียนแกนน าสภานักเรียนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในโรงเรียน 
อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศและประชาธิปไตยให้ยั่งยืน 
 7.2 นักเรียนแกนน าสภานักเรียนแต่ละโรงเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการท างานของสภานักเรียน
ระหว่างกัน 
 

ลงชื่อ….........……………………………….ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายภานุวัฒน ์พันธุรี) 

                   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    
 
 

             ลงชื่อ….........……………………………….ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นางสาวประกาย  บรรลัง) 

                   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    
 
 

             ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์) 

               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 
 

                      ลงชื่อ.................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                  (นายประสิทธิ์  อินวรรณา) 

                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ        นิเทศ ติดตาม โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจ าปี 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นายภานุวัฒน์  พันธุรี  โทรศัพท ์090-0639-928 
โทรสาร  - E-mail : pha_nu@hotmail.com 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่    ()   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ด้าน ทั้งใน
ส่วนของเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร) 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1.1) เป้าหมาย ข้อ 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
  (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
           ๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
  (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ โครงการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจ าปี 
2564  ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง)  
1.2 แผนระดับท่ี 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ข้อ (๑๓) ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ประเด็น ทั้งในส่วนของเป้าหมาย
และการให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ 
ประเด็นนี้อย่างไร) 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 
   (2) เป้าหมายที่ คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น 

 ตัวชี้วัด อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย) 
 ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ๖๘ ปี 

 
/(3) การบรรลุเป้าหมาย… 
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   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ประจ าปี 2564  ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มี
สุขภาพที่ดีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  ที่วัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่และเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของ
ค่าเป้าหมายต่างๆ) 
 (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ ๑ แผนย่อยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการ
ป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง ที่คุกคามสุขภาวะ 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่เลือก ทั้งในส่วนของ
เป้าหมายแผนย่อย, แนวทางการพัฒนาและให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้
บรรลุเป้าหมายของแผนย่อยนี้อย่างไร) 
   (1) แนวทางการพัฒนาแผนย่อย ข้อ ๑) สร้างเสริมความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุข
ภาวะของคนทุกกลุ่มวัย อาทิ ผ่านการพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุข
ภาวะท่ีถูกต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโดยสะดวก และนาไปใช้ในการจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
          ข้อ ๔) ก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่
คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 
  (2) เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสานึก
การมีสุขภาพดีสูงข้ึน 
   ตัวชี้วัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะ ของประชากร  
   ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕๐  

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ ประจ าปี 2564  ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง
ให้มีสุขภาพที่ดีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่วัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่และเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของ  
ค่าเป้าหมายต่างๆ) 
1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านใด (หากสอดคล้อง) ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 
 (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน   
ศตวรรษที่ ๒๑ 
   ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๕ : ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 

(2) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
- 
 (3) กิจกรรมที่ ๔ จัดบริการการดูแลคุ้มครองผู้เรียน ทั้งในด้านความปลอดภัยสุขภาพและ

สวัสดิภาพครอบคลุมสถานศึกษาทุกสังกัดท่ัวประเทศ  
(4) เป้าหมายของกิจกรรม ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือดูแล และคุ้มครองทั้งด้านความปลอดภัย 

สุขภาพและสวัสดิภาพ 
/1.2.3 แผนพัฒนา… 
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1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างไร (หากสอดคล้อง)  
 (1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) เป้าหมายรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่าง
รู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความ
เจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
 (3) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   
         (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒.๑.๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น 
                 ๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ 
และความสามารถเพิ่มขึ้น 

๒.๑.๔ คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึ้น 
  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถ
ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

(3.3) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ ทุกภาคส่วนค านึงถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

๓.๔.๑ พัฒนาให้คนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิต
อาสานึกสุขภาพที่ดี และมีการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
จัดบริการให้ค าปรึกษา ด้านสุขภาพจิตที่เข้าถึงได้ง่าย และก ากับควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

๓.๔.๒ ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสม
กับวัยท้ังรูปแบบการออกก าลังกาย โภชนาการที่เหมาะสม และสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการพื้นที่
สาธารณะ สิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากว่า 1 วัตถุประสงค์ เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมาย
ระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. ด้านความปลอดภัย 
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 2. ด้านโอกาส 
  2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

/นโยบาย... 
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นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที่ ข้อ 3 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
จุดเน้น  ข้อ 15 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
ตัวชี้วัดที่ ข้อ 48 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาญชญากรรม 
ไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป    

1. หลักการและเหตุผล 
    “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ”  นับเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยมี
โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์กลางของการพัฒนาสุขภาพอนามัยโดยอาศัยความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์
ระหว่างนักเรียนกับครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ ซึ่งในการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า  โรงเรียนได้ด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นอย่างดี ท าให้มีโรงเรียนผ่านการ
ประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นจ านวนมาก ซึ่งการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจะเน้น
กระบวนการส่งเสริมสุขภาพเป็นหลัก ดังนั้นเพ่ือยกระดับการพัฒนาจึงได้ก าหนดให้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่
ผ่านการประเมิน พัฒนาต่อยอดให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ทางสุขภาพและ
พฤติกรรมของนักเรียนมากขึ้น 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ได้ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้
เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีเป้าหมายการพัฒนาปีงบประมาณ 2564 ให้เป็น
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 100%   จึงได้จัดท าโครงการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมให้
โรงเรียนได้พัฒนาต่อยอดเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับดีเด่น อันจะส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์  
แข็งแรง  เติบโตสมวัยและมีคุณภาพชีวิต  ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
ให้แก่โรงเรียนต่างๆของอ าเภอในพ้ืนที่รับผิดชอบ  

2. วัตถุประสงค์ 
1.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
2.  สร้างแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนที่ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ

ระดับเพชร 
3.  ร่วมวางแผนแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้รูปแบบการพัฒนา

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
3. เป้าหมาย  
          3.1  ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
       3.1.1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนในสังกัด สพม.40 ที่มีความรู้ในการจัดการสุขภาวะของตนเอง
ให้มีสุขภาพดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

/3.2  ผลลัพธ์… 
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3.2  ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 

        นักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพที่ดีสามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป โดยประเมินจากแบบทดสอบ
การจัดการสุขภาวะของตนเอง   
4. กิจกรรมส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดท าโครงการและน าเสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ 
2. แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบเกณฑ์ แนวทางการออก
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในระดับเขตพ้ืนที่ ก าหนด
ปฏิทินการออกประเมิน 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการ /จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การออกนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพในระดับเขตพ้ืนที่ และก าหนดปฏิทินการออก
ประเมิน 
4. ออกประเมินผลการด าเนินงาน/รายงานผล 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

นายภานุวัฒน์ พันธุรี  และ
คณะ 

 
5. งบประมาณ 

 5.1  เงินงบประมาณจาก  สพม. 40          จ านวน      14,400         บาท 
      5.2  รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ น้ ามัน 

กิจกรรม  การด าเนินการโครงการนิเทศ ติดตาม โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ ประจ าปี 2564 จ านวน 39 แห่ง 
 - ค่าน ามันเชื้อเพลิง 
 (จ านวน 20 วันๆละ 500 บาท)  
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ส าหรับการออกนิเทศติดตาม โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

14,000  
 

10,000 

 
 
 
 

4,000 

  

รวมทั้งสิ้น 14,400 
 
 
 

/6. การประเมินผล... 
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6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนร้อยละ 100 มีศักยภาพในการจัดการสุข
ภาวะของตนเองให้มีสุขภาพที่ดีสามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
 

แบบทดสอบการจัดการ
สุขภาวะของตนเอง   

แบบทดสอบการจัดการสุข
ภาวะของตนเอง   

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

โรงเรียนเกิดการพัฒนาเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพกาย จิตที่ดีและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมให้
นักเรียนเก่ง ดีและมีความสุข เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเพ่ือร่วมกันพัฒนาประเทศสืบไป 

 
 

ลงชื่อ….........……………………………….ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายภานุวัฒน ์พันธุรี) 

                   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    
 
 
 

             ลงชื่อ….........……………………………….ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นางสาวประกาย  บรรลัง) 

                   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    
 
 
 

             ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์) 

            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 
 
 

                      ลงชื่อ.................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                  (นายประสิทธิ์  อินวรรณา) 

                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ                        ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนนิงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นางสุริยาพร  สง่าวงษ์   โทรศัพท์ 0 5602 9656 
โทรสาร  0 5602 9656      E-mail : nopason14@gmail.com 
ลักษณะโครงการ (  /  )  ใหม่ (    )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน  2564 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2560  
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        (1.1) เป้าหมาย ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
        (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมทุกมิติ 
          ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
                      ๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
  (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
1.2 แผนระดับที่ 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                 (2) เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
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  (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อย แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ 
การทางานร่วมกับผู้อ่ืน 
       (2) เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส้านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
   (3) การบรรลุเป้าหมายของแผนย่อยตามแผนแม่บทฯ โครงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  
แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นโยบาย สพฐ. ที่ 2. ด้านโอกาส 
     2.2 ด้าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์
ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของ
ตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สู่ความเป็นเลิศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

                                        2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษารที่มี
คุณภาพ มีทักษะในการด้าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้
อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที ่ 3 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
จุดเน้น 14 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมี

งานท้ามีความพร้อมในการแข่งขัน 
ตัวชี้วัดที ่ 43 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนด้าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบ

ตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท้ามีความพร้อมในการแข่งขัน 
 44 ร้อนละ 80 ของโรงเรียนด้าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบ

ตนเองมีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท้ามีความพร้อมในการแข่งขันระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
           ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก้าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2564  โดยการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด้าเนินการรับนักเรียน เพ่ือให้กระบวนการรับนักเรียนมีความเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล  การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม เพ่ือให้เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 292 

มีโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ ของแต่ละบุคคล การบริหาร -
จัดการ ที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้เด็ก ทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าเรียน อย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้้าทางการ
ศึกษาการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการประชาสัมพันธ์หลากหลาย สร้างการรับรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและ
ความเชื่อมั่น สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือลดความขัดแย้ง มีการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี และระบบเครือข่าย
ต่าง ๆ  ที่สามารถสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ   

 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  จึงได้จัดท้าโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564  ให้สอดคล้องตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนในสังกัดด้าเนินการตามบทบาทและ      
มีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นไปตามกฎหมาย          
มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 
2. วัตถุประสงค์ 

            1. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ 
เด็กด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษา       
ภาคบังคับอย่างทั่วถึง 
            2. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดด้าเนินการตามบทบาทและมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใ ส     
ตรวจสอบได้ และเสมอภาค  ตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง   
            3. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สร้างการรับรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
และความเชื่อม่ัน ให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน ในการรับนักเรียนของโรงเรียน สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือลด
ความขัดแย้ง มีการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี และระบบเครือข่ายต่าง ๆ ที่สามารถสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผล 
  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
     กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564    
ของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
               (1) เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 256 4        
ของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ้านวน  10  คน  จัดประชุม จ้านวน  2  ครั้ง 
              กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมครูผู้รับผิดชอบการด้าเนินงานการรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา     
ที่เก่ียวข้องกับการด้าเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เป็นเวลา 1 วัน  รวม 52 คน ดังนี้ 
               (1) จัดครูผู้รับผิดชอบการด้าเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนละ 1 คน จ้านวน  
39 คน  
      (2) จัดประชุมบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 
2564 จ้านวน 13 คน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
     (1) เด็กทุกคนในเขตบริการของโรงเรียนในสังกัด ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มตามศักยภาพ  
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4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  
      จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ้านวน 2 ครั้ง 
      (1) ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ครั้งที่ 1   
      (2) ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ครั้งที่ 2  
 
กิจกรรมที่ 2  
      จัดประชุมครูผู้รับผิดชอบการด้าเนินงานการรับนักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบงานการด้าเนินงาน   
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 จ้านวน 1 วัน รวม52 คน 
 
กิจกรรมที่ 3  
       การนิเทศ  ก้ากับ ติดตาม 
 
กิจกรรมที่ 4 
      การประเมินผลและรายงาน 
 
 
 

 
 
 
 
25 ธันวาคม 2563 
22 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 
 
15 มีนาคม 2564 
 
 
 
 
ตุลาคม 2563- 
กันยายน 2564 
 
 
ตุลาคม 2563- 
กันยายน 2564 
 

 
 
 
 
นางสุริยาพร สง่าวงษ์ 
พร้อมคณะ 
 
 
 
 
นางสุริยาพร สง่าวงษ์ 
พร้อมคณะ 
 
 
 
ผู้บริหาร และ 
กลุ่มส่งเสริมการ 
จัดการศกึษา 
 
นางสุริยาพร สง่าวงษ์ 
 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ มาจาก 
  (1) งบประมาณจาก สพม.40  จ้านวน       -        บาท 
  (2) งบประมาณจาก สพฐ.  จ้านวน    16,000 บาท 
  (3) งบประมาณจากแหล่งอ่ืน ....... .จ้านวน       -      บาท 
  รวมจ านวน                                     16,000  บาท  
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 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
กิจกรรมที่ 1 
      จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2564 ของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 จ้านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
      รายละเอียด 
      (1) ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน  
ครั้งที่ 1  ในวันที่  25  ธันวาคม  2563 
           - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
             (10 คน x2 มื้อละ35 บาท) 
          - ค่าอาหาร 
             (10 คน x1 มื้อละ80 บาท) 
     (2)  ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2564 ของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40  ครั้งที่ 2 ในวันที่ 
22 กุมภาพันธ์ 2564  
           รายละเอียด 
              - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
             (10 คน x2 มื้อละ35 บาท) 
          - ค่าอาหาร 
             (10 คน x1 มื้อละ80 บาท) 
กิจกรรมที่ 2  
         จัดประชุมครูผู้รับผิดชอบการ
ด้าเนินงานการรับนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้รับผิดชอบการด้าเนินงาน
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564        
ในวันที่ 15 มีนาคม 2564  จ้านวน 1 วัน 
รวม 52 คน  
     รายละเอียด 
     2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
         (52 คน x2 มื้อละ35 บาท) 
     2.2 ค่าอาหาร 
         (52 คน x1 มื้อละ 80 บาท) 
     2.3 ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
จ้านวน 45 เล่ม ๆ ละ 50 บาท 
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
    2.4 ค่าจัดท้าป้ายศูนย์ประสานงาน 
การรับนักเรียน จ้านวน 1 ป้าย 
    
กิจกรรมที่ 3 
     การนิเทศ  ก้ากับ ติดตาม 
 
     รายละเอียด 
     - นิเทศ ติดตามการด้าเนินการตาม
โครงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 
กิจกรรมที่ 4 
          การประเมินผลและรายงาน 
     รายละเอียด 
     1. สรุปประเมินผลการด้าเนินการ 
         ตามโครงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 
         2564 ให้รายงานผู้บังคับบัญชา 
         และผู้ที่เก่ียวข้องทราบ  
    2. จัดท้าเอกสารสรุปรายงานผล 
        การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
        จ้านวน 10 เล่ม เล่มละ 95 บาท 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 กิจกรรมที่ 1 ร้อยละ 90 ของ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่-
การศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของส้านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เข้าร่วม
ประชุม 
6.2 กิจกรรมที่ 2 ร้อยละ 90 ของ 
ครูผู้รับผิดชอบการด้าเนินงานการรับนักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบการ
ด้าเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
เข้าร่วมประชุม 
6.3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ  ก้ากับ ติดตาม 
 

1. เอกสาร 
2. รูปภาพ 
 
 
 
1. เอกสาร 
2. รูปภาพ 
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2. รูปภาพ 

1. เอกสาร 
2. รูปภาพ 
 
 
 
1. เอกสาร 
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1. เอกสาร 
2. รูปภาพ 
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ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.4 กิจกรรมที่ 4 การประเมินผลและรายงานผล
การด้าเนินงานตามโครงการรับนักเรียน  
ปีการศึกษา 2564 

1. แบบสอบถามความ 
   พึงพอใจในการจัดประชุม 
2. สรุปโครงการ 
3. รายงานผลการรับ 
    นักเรียน ปีการศึกษา 
    2564 

1. แบบสรุปโครงการ 
2. เอกสารรายงาน 
    ผลการรับนักเรียน 
    ปีการศึกษา 2564 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    1. โรงเรียนในสังกัดรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพ้ืนที่บริการได้รับโอกาสเข้าเรียน          
โดยสัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือก เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรั บนักเรียนสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค     
ตามหลักธรรมาภิบาล 
      2. เด็กปกติ เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ            
ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง 
      3. โรงเรียนในสังกัดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมทุกคนมีสิทธิ์ได้เรียนต่อโรงเรียน
เดิมตามศักยภาพ และสามารถรับนักเรียนจากโรงเรียนอ่ืนตามแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน และ
วิธีการคัดเลือก เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
                     (ลงชื่อ)............................................................... ผู้เสนอโครงการ 

          (นางสุริยาพร  สง่าวงษ)์ 
       ต้าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช้านาญการพิเศษ 
 

                                         (ลงชื่อ).................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
          ( นางสาวประกาย  บรรลัง) 

       ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

                                         (ลงชื่อ)................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
           (นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์) 

       ต้าแหน่ง รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 

                                         (ลงชื่อ).................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายประสิทธิ์  อินวรรณา) 
ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ     การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นางสาวอรวรรณ  ก้านบัว     โทรศัพท์ 056-029656 ต่อ 09 
โทรสาร............-........................ E-mail : ………………-………………………………………………………..……………………… 
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่ (    )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2560  
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ  

(1) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1.1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
(1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับ

รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นโครงการ      
ที่ส่งเสริมยกย่องและเชิดชูเกียรตินักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาดีเด่น ได้ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นการสนองนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
ตามเป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  
1.2 แผนระดับที่ 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)  
  (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้  

(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
(1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

    (2) เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นโครงการที่
ส่งเสริม ยกย่องและเชิดชูเกียรตินักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาดีเด่น 
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

(1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย  

๑) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและ
การส่งต่อเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว ในการ
เสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ 
ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี
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ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อ ในการมีส่วน
ร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 

๒) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสาหรับผู้
มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนเพ่ือผู้มีความสามารถพิเศษได้สร้างความ
เข้มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการทางานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษในหลาก
สาขาวิชา เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพ่ือพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ สร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นนาทั่วโลก เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถ
สูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 

(2) เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตาม 
พหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัด  สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน และมีการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล  

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐ 
ตัวชี้วัด  สัดสว่นเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา  
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐ 

(3) การบรรลุเป้าหมายของแผนย่อยตามแผนแม่บทฯ โครงการคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นโครงการที่ส่งเสริม  ยกย่องและเชิดชูเกียรตินักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี และสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาดีเด่น  
แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง       
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  3.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้น สูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
การเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที ่3. เพ่ิมและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
จุดเน้น               14. เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท ามี 
                              พร้อมในการแข่งขัน 
ตัวชี้วัดที ่            43. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนด าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มี 
                              ทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานท ามีความพร้อมในการแข่งขัน 
                         44. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเองมี 
                               ทักษะพื้นบ้านอาชีพ และการมีงานท ามีความพร้อมในการแข่งขันระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้น้อยลง ประเด็นการประเมินให้มีความกระชับ และ
สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง ก าหนดเกณฑ์และรายการประเมินในลักษณะองค์รวม (holistic) เน้นการ
ประเมินตามสภาพจริงที่ไม่ยุ่งยาก เพ่ือลดภาระการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประเมินปรับกระบวนทัศน์ในการ
ประเมินที่มีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาบนพ้ืนฐานบริบทของสถานศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2559  
เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับ
มาตรฐานและวิธีการประเมิน มีความสัมพันธ์ และเกี่ยวข้องกับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักทดสอบทางการศึกษา จึงได้ปรับเกณฑ์และแนวทางการ
ประเมินเพ่ือคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้
สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบการประเมินดังกล่าว พร้อมทั้งมอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุก
เขต ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
ปีการศึกษา 2564 ก่อนส่งผลการประเมิน ให้ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัดด าเนินการต่อไป นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา       
เขต 40 จึงจัดให้มีโครงการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในครั้งนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม มีความโปร่งใส     
และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
          2.2 เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรตินักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี และสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ดีเด่น  
          2.3 เพ่ือกระตุ้นสถานศึกษาในการการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสังกัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
                3.2.1  สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย   
         3.2 เชิงคุณภาพ 
              3.2.1 คัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามระดับการศึกษาและ
ขนาดสถานศึกษา ให้ได้ขนาดละ 1 คน 
              3.2.2 คัดเลือกสถานศึกษา ตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา ให้ได้ขนาดละ 1 แห่ง 
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4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดท าโครงการและน าเสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ 
2. ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อเข้า
รับการประเมิน คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ / จัดประชุมเตรียมการ 
3. ด าเนินการคัดเลือก  
4. สรุปผลการด าเนินโครงการฯ และรายงานส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 
 

นางสาวอรวรรณ ก้านบัว 
 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) มาจาก 
  (1) งบประมาณ จาก สพฐ. จ านวน 10,000 บาท 
 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
กิจกรรม 1 ออกประเมินเพ่ือพิจารณา
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา  
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปีการศึกษา 2564  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(5 คน x 500 บาท x 4 วัน) (ทั้งนี้การ
จ่ายค่าตอบแทนข้ึนอยู่กับจ านวนผู้สมัคร
เข้ารับการประเมิน และวันออกประเมิน 
แต่ไม่เกินคนละ 1,000 บาท ต่อวัน ตาม
แนวทางท่ี สพฐ. ก าหนด) 
 

10,000  10,000     

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000      
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 นักเรียนทุกคน ที่สมัครเข้ารับการประเมิน 
ได้รับการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน ของ 
สพฐ.  
6.2 สถานศึกษาทุกแห่งที่สมัครเข้ารับการ
ประเมิน ได้รับการประเมินตามเกณฑ์การ
ประเมิน ของ สพฐ.  
6.2 ส่งเสริมให้โรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัด
เพชรบูรณ์ส่งนักเรียน และสถานศึกษาเพ่ือเข้ารับ
การประเมินฯ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
 

ออกประเมินตามแนวทางท่ี 
สพฐ. ก าหนด 
 
ออกประเมินตามแนวทางท่ี 
สพฐ. ก าหนด 
 
หนังสือแจ้งหนว่ยงานต้นสังกัด 
ของโรงเรยีนที่เปิดสอนในระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น/
มัธยมศึกษาตอนปลาย และ
โรงเรียนในสังกัด สพม. 40 
รับทราบแนวทางการประเมินฯ 
และเชิญชวนโรงเรยีนในสังกัดส่ง
นักเรียนและสถานศึกษาเข้ารับ
การประเมินฯ 

แบบประเมินฯ ตามที่ 
สพฐ. ก าหนด 
 
ออกประเมินตามแนวทาง
ที่ สพฐ. ก าหนด 
 
หนังสือ 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  7.1 การด าเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นไปตามแนวทางที่ สพฐ. ก าหนด 

7.2 นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาดีเด่น ได้รับการยกย่องและ 
เชิดชูเกียรติ 

7.3 สถานศึกษามีความตื่นตัวในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

 (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 
               (…………….………………………….) 

         …………………………………………………………….. 
 
 (ลงชื่อ)..................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 

               (…………….………………………….) 
   ผู้อ านวยการกลุ่ม...............................................  

 
 (ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (…………….………………………….) 
                            รองผู้อ านวยการ................................................ 

 
 

                               (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
               (…………….………………………….) 

    ผู้อ านวยการ................................................... 
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โครงการ     ส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาเขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผดิชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นางสาวอรวรรณ  ก้านบัว     โทรศัพท์ 056-029656 ต่อ 09 
โทรสาร............-........................ E-mail : ………………-………………………………………………………..……………………… 
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่ (    )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2560  
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ  

(1) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1.1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
          ๔.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
                         ๔.๑.๒ การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 

(1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
บ าเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กที่ท า
ความดี มีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยไม่ต้องมีการสอบแข่งขั้น เป็นโครงการที่ช่วยสร้าง
แรงจูงใจให้เด็กได้ท าความดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ท ากิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
นักเรียน ให้เด็กไทยเป็นคนดี เป็นคนที่มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
1.2 แผนระดับที่ 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)  
  (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

  2) เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความ
เป็นไทยมากขึ้น นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 

    ตัวช้ีวัด ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตสาธารณะ การ
เป็นอยู่อย่างพอเพียง การกระทาอย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคม  

    ค่าเป้าหมาย เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ จากปีฐาน 
3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม      

และบ าเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กที่
ท าความดี มีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยไม่ต้องมีการสอบแข่งขัน เป็นโครงการที่ช่วยสร้าง
แรงจูงใจให้เด็กได้ท าความดี ท ากิจกรรม มีคุณธรรมจริยธรรม ช่วยให้คนไทยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนา
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อย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑        
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 1 แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
การเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี 

(1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย  
     ๒) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการ

เรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชดาริ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 

(2) เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและ
สมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ดีขึ้น 

(3) การบรรลุเป้าหมายของแผนย่อยตามแผนแม่บท โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เป็นโครงการที่
ส่งเสริมให้เด็กที่ท าความดี มีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยไม่ต้องมีการสอบแข่งขัน เป็นโครงการ
ที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้เด็กได้ท าความดี ท ากิจกรรม มีคุณธรรมจริยธรรม ช่วยให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มี
ความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการ
ปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 
1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านใด (หากสอดคล้อง) ) ด้านการศึกษา 
 (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๒ : การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
          (2) ขั้นตอนการด าเนินงาน - 
 (3) กิจกรรม  กิจกรรม ๑ จัดท าข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน 
 (4) เป้าหมายของกิจกรรม  ข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน 
 
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างไร (หากสอดคล้อง)  
      (1) วัตถุประสงค์ที ่1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย 
ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) เป้าหมายรวมที ่๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐาน ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์    
มีความ รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ     
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
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       (3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  

                          2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
(3.2) แนวทางการพัฒนาที่  

๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

๓.๑.๒ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้
ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 
แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง       
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  3.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
การเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40          ที่ 3 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
จุดเน้น                      ที่ 13 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
ตัวชี้วัดที ่                    ที่ 45 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
                                มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

          ที่ 46 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
          มีหลักคดิที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

                                ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ลงนามบันทึกข้อความตกลงร่วมมือโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เพ่ือสนับสนุน
นักเรียนที่ท าความดี มีคุณธรรม มีจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์  ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2564 นักเรียนที่เป็นคนดี และท าความดีให้กับสังคม มีความมุ่งมั่นในการท าตนให้เป็น
ประโยชน์แก่สังคม  หากได้รับการพัฒนาให้เป็นคนเก่ง  จะท าให้เราได้ทั้งคนดีและคนเก่งการส่งเสริมและพัฒนา 

“คนดี” ต้องด าเนินการทั้งระบบ เพ่ือให้ “คนดี” ได้มีโอกาสได้เข้ารับการศึกษาด้วยการน าเอาผลของการท า
ความดีมาเป็นองค์ประกอบหลักในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพเพ่ือเป็นการสร้างและ
กระจายโอกาสให้ “เด็กด”ี โดยไม่ต้องมีการสอบแข่งขัน มีการด าเนินการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้

 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 305 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสนับสนุนนักเรียนที่ท าความดี มีคุณธรรม มีจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์ ได้มีโอกาสน าเอาผลของ

การท าความดี มาเป็นองค์ประกอบในการเสนอผลงาน เพ่ือคัดเลือก “คนดี” เข้าศึกษาต่อ ซึ่งเป็นการสร้างและ
กระจายโอกาสให้ “เด็กดี” โดยไม่ต้องมีการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดี         
มีที่เรียน) ประจ าปีการศึกษา 2564 
3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
  กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมชี้แจงสถานศึกษาในสังกัดในการเตรียมการตามโครงการฯ ปีการศึกษา 
2564 พร้อมร่วมเสนอข้อมูลการศึกษาต่อของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน  
   - ผู้แทนโรงเรียนในสังกัด จ านวน 39 คน 
   - เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 11 คน 
  กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับสมัครของทาง
สถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการเด็กดีมีที่เรียน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน  
  กิจกรรมที่ 3 จัดส่งเอกสารให้กับทางสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ส่งแฟ้ม
ผลงานผ่าน สพม. 40 และให้ สพม. 40 พิจารณาตามเกณฑ์ท่ีทางมหาวิทยาลัยก าหนด 

3.2 เชิงคุณภาพ 
        3.2.1 โรงเรียนในสังกัด สพม. 40 (39 โรงเรียน) ได้รับทราบโครงการฯ ทุกโรงเรียน 

      3.2.2 นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเสนอแฟ้ม
ผลงาน และได้รับการตรวจคุณสมบัติทุกคน (เฉพาะที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ส่งแฟ้มผลงานผ่าน สพม. 40 และ
ให้ สพม. 40 พิจารณาตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด)  

 
4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการให้โรงเรียนในสังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
2. รับสมัครนักเรียนเข้าโครงการพร้อมแฟ้มสะสม 

งานของนักเรียน 
3. แต่งตั้งคณะท างาน จัดท าเอกสารรับรอง จัดพิมพ์ 

รายชื่อนักเรียนแยกเป็นคณะที่นักเรียนสมัครและเรียงตามเกรด
เฉลี่ยของนักเรียนจากมากที่สุดมาหาน้อยที่สุดของในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

4. น าส่งใบสมัครนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้กับ 
สถานบันอุดมศึกษา 

5. ประชุมชี้แจงสถานศึกษาในสังกัดในการ 
เตรียมการตามโครงการของปีการศึกษา 2564 
 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 
 

นางสาวอรวรรณ ก้านบัว 
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5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) มาจาก 
  (1) งบประมาณ จาก สพฐ. จ านวน 15,000 บาท 
   
 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
1.กิจกรรมจัดประชุมชี้แจง
สถานศึกษาในสังกัดในการ
เตรียมการตามโครงการของ    
ปีการศึกษา 2564 พร้อมร่วม
เสนอข้อมูลการศึกษาต่อของ
สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
( ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
35 บาท  x 2 มื้อ x 50 คน) 
(ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 
1 มื้อ x 50 คน) 
2.ประชุมเพ่ือคัดกรอง
คุณสมบัติและผลงานของ
นักเรียน 
( ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
35 บาท  x 1 มื้อ x 5 คน 
 x 3 วัน) 
3.จัดส่งเอกสารให้กับ
มหาวิทยาลัย 
(ค่าเบี้ยงเลี้ยง 240บาท x 3 
คน x 2 วัน) 

7,500 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
525 บาท 

 
 
 
 
 

4,975 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,440 บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 

3,500 บาท 
 

4,000 บาท 
 

525 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,535 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 1,440 บาท 8,025 บาท  5,975 บาท 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับทราบ
โครงการเด็กดีมีที่เรียน ของสถาบันอุดมศึกษาที่
ส่งให้ สพม.40 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
6.2 นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการและส่งผล
งานได้รับการพิจารณาคัดกรองและส่งต่อผลงาน
ทุกคน (เฉพาะที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ส่งแฟ้ม
ผลงานผ่าน สพม. 40 และให้ สพม. 40 
พิจารณาตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด) 

โรงเรียนได้รับแจ้งโครงการฯ 
เป็นหนังสือ 
 
นักเรียนทีส่่งผลงานได้รับ
การพิจารณาคัดกรองและ
ส่งต่อผลงานทุกคน 

หนังสือแจ้งโรงเรียน 
 
 
แฟ้มผลงานการท าความดี
ของนักเรียน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

7.1 นักเรียนที่ท าความดี มีคุณธรรม มีจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อใน 
สถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจ าปีการศึกษา 2564 

7.2 นักเรียนที่ท าความดีน าผลของการท าความดีมาเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือก “คนด”ี เข้า 
ศึกษาต่อและเป็นการสร้างและกระจายโอกาสให้ “เด็กดี” โดยไม่ต้องมีการสอบแข่งขัน 

7.3 สถานศึกษามีโอกาสรับทราบโครงการฯ และรับทราบแนวทางการรับนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษา 
ต่อในสถาบันอุดมศึกษาภายในจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะแนวนักเรียนในสังกัดต่อไป 
 

 
 (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 

               (…………….………………………….) 
         …………………………………………………………….. 
 
 

 (ลงชื่อ)..................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
               (…………….………………………….) 

   ผู้อ านวยการกลุ่ม...............................................  
 
 

 (ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (…………….………………………….) 

                            รองผู้อ านวยการ................................................ 
 
 

                               (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
               (…………….………………………….) 

    ผู้อ านวยการ................................................... 
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โครงการ     การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
                                    ปีการศึกษา 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นางสาวสิริภา สงคราม โทรศัพท์ 088-4214-764 
โทรสาร.................-................... E-mail : Siripaspv40@sec40.go.th 

ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่ ( )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน 2564 - สิงหาคม 2564 
1.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 (1.1) เป้าหมาย  
  ๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
           ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  

        (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    ๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
       ๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 
       ๔.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม ่
       ๔.๓.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
       ๔.๓.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       ๔.๓.๕ การสร้ างความตื่นตัว ให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ                   
และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
       ๔.๓.๖ การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
       ๔.๓.๗ การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
  (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  โครงการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
๒๑ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลามีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การ
เปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยใน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ
การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
 
1.2 แผนระดับท่ี 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
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   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (2) เป้าหมายที่  
    ๑. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จาเป็นของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น      
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    - คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) เฉลี่ย ๔๗๐ 
คะแนน 
    - อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา อันดับที่ ๔๕ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   โครงการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ส่งผลให้ คน
ไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
  (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่  1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง                      
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย  
   ๑) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ ประกอบด้วย ๔ แนวทางย่อย ได้แก่  
    ๑.1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้
ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
เป็นหลักสูตร ฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นน าที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตาม
ประเมินผล  
    1.๒) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
เพ่ือพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยี      เพ่ือการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม  
    1.๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/
ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถน ามาใช้ต่อยอดในการประกอบ
อาชีพได้จริง  
    1.๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ เพ่ือให้สามารถ
นาองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่างหลากหลาย 
ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง 
ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและ
ต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
    "คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ า เป็น
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    - สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
ร้อยละ ๕๐ 
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    - อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง ลดลงร้อยละ ๒๐ 
                                 - อัตราการเขา้เรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ ๘๐" 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
  โครงการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ส่งผลให้ 
นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดี
ขึ้น 
1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 
 (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
     เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
           ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๑ : การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 (2) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  วิธีการ 
    ๑) พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน สร้างความรู้ความเข้าใจจากการ
มีส่วนร่วมในกระบวนการคิด การปฏิบัติ การน าความรู้ไปใช้ การถอดบทเรียน การสะท้อนความคิด รวมทั้งการ
ปฏิสัมพันธ์ การท างานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน 
   ๒) พัฒนาครู ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ (PLC: Professional 
Learning Community) 
   ๓) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถก ากับดูแล
อ านวยการและให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือให้ครูออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถ
น าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
 (3) กิจกรรม ๒ พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผล เพ่ือพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการ
พัฒนาความรู้ และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑และด้านบทบาทของครูในยุคใหม่ 
 (4) เป้าหมายของกิจกรรม  
    ๑) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ 
    ๒) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 
   ๓) ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถก ากับดูแลและอ านวยการให้ครูออกแบบ
รายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
   ๔) ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชา 
เพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
 (5) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   วิธีการ 
    ๑) สรรหา และก าหนดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาท าหน้าที่คัดเลือกประเมิน 
จัดระบบและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้ครูและนักเรียนเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์     
การเรียนรู้ 
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    ๒) พัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (6) กิจกรรม ๓ สนับสนุนชุดการสอน สื่อตัวอย่างรายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 
 (7) เป้าหมายของกิจกรรม  
    ๑) จัดตั้งคลังชุดการสอนส าเร็จรูป รายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านการคัด
กรองจากผู้เชี่ยวชาญให้ครูเข้าถึงเพ่ือนาไปใช้และเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขึ้นเองได้ 
          ๒) สถานศึกษามีรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นเอง สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความพร้อมจุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร 
 (8) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   วิธีการ 
    ๑) สรรหา และก าหนดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาท าหน้าที่คัดเลือกประเมิน 
จัดระบบและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้ครูและนักเรียนเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การ
เรียนรู้ 
    ๒) พัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (9) กิจกรรม ๔ จัดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
 (10) เป้าหมายของกิจกรรม  
    ๑) จัดตั้งคลังชุดการสอนส าเร็จรูป รายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านการคัด
กรองจากผู้เชี่ยวชาญให้ครูเข้าถึงเพ่ือนาไปใช้และเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขึ้นเองได้ 
          ๒) สถานศึกษามีรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นเอง สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความพร้อมจุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร 
 
แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง       
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  3.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
การเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถหลักที่จ าเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 312 

นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที ่3 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
จุดเน้น ที่ 12 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
ตัวชี้วัดที ่23 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น  
ตัวชี้วัดที่ 25 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
จุดเน้น ที่ 13 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ 41 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ 42 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
จุดเน้น ที่ 14 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมี

งานท า มีความพร้อมในการแข่งขัน 
ตัวชี้วัดที่ 43 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบ

ตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท า มีความพร้อมในการแข่งขัน 
ตัวชี้วัดที่ 42 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบ

ตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท า มีความพร้อมในการแข่งขันระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานนั้น นอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ถือว่า
เป็นกระบวนการที่ส าคัญท่ีสุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) 
แล้วนั้น การจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) แสวงหา
ความรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง การแข่งขันทักษะด้าน
ศิลปหัตถกรรม ด้านวิชาอาชีพ และด้านวิชาการของนักเรียน จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ได้ลงมือฝึกปฏิบัติเรียนรู้และแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีและ
เป็นการส่งเสริมนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถต่าง ๆ ได้มีโอกาสแสดงออก
อย่างเต็มศักยภาพ  
     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นการเปิดเวทีให้ครู นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้าน
วิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหน  
ฅในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์  
มีทักษะในระดับคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ น าไปใช้ประเมินค่า พร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอก
ห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลเพ่ือก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และ Thailand 
4.0 
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    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของกิจกรรม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) จึงได้จัดท าโครงการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้น เพ่ือให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษา ได้มีการแข่งขันทักษะ ด้านศิลปหัตถกรรม ด้านวิชาอาชีพ และด้านวิชาการ เพ่ือสืบสานพระราช
ปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 เพ่ือเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถซึ่งนับเป็นผลส าเร็จ
ของการจัดการศึกษาที่ครูผู้สอนสามารถน าไปประกอบการท าผลงานเชิงประจักษ์เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ และ
เผยแพร่ผลงานด้านการการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน  ซึ่งนอกเหนือจากการแข่งขัน ในระดับจังหวัดแล้ว
ยังต่อยอดในการคัดเลือกนักเรียนที่แข่งขันชนะเลิศแต่ละกิจกรรมไปแข่งขันต่อในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคต่อไปด้วย  
2. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือเป็นการจัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกและประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ และมี
สุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ิมขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันและส่งเสริมความเป็นเลิศ 
  2) เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
              1. โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 
76 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ปีการศึกษา 
2564 ประกอบด้วย 
   (1) โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 39 โรงเรียน 
   (2) โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 โรงเรียน 
                  (3) โรงเรียนสังกัดส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ านวน 4 โรงเรียน 
                  (4) โรงเรียนสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ านวน 1 โรงเรียน 
   (5) โรงเรียนสังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จ านวน 1 โรงเรียน 
   (6) โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 29 โรงเรียน 
   (7) โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จ านวน 10 โรงเรียน 
   (8) โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จ านวน 1 โรงเรียน 
              2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน ๘,๗๙๕ คน ประกอบด้วย 
   (1) สนามการแข่งขัน กลุ่ม ๑  จ านวน ๒,๕๕๘   คน 
   (2) สนามการแข่งขัน กลุ่ม ๒  จ านวน ๒,๙๙๓  คน 
                  (3) สนามการแข่งขัน กลุ่ม ๓  จ านวน ๓,๑๑๕   คน 
                  (4) สนามการแข่งขันหุ่นยนต์ จ านวน ๑๘๙  คน 

    ๓. ครูที่ควบคุมนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
จ านวน ๖,๑๕๓ คน ประกอบด้วย  

        (๑) สนามการแข่งขัน กลุ่ม ๑  จ านวน ๑,๖๘๘   คน 
        (๒) สนามการแข่งขัน กลุ่ม ๒  จ านวน ๒,๑๑๑ คน 
        (๓) สนามการแข่งขัน กลุ่ม ๓  จ านวน ๒,๒๒๘  คน 
        (๔) สนามการแข่งขันหุ่นยนต์ จ านวน ๑๒๖ คน 
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     ๔. คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จ านวน ๒,๖๘๒ คน ประกอบด้วย  

        (๑) สนามการแข่งขัน กลุ่ม ๑  จ านวน ๘๗๘   คน 
          (๒) สนามการแข่งขัน กลุ่ม ๒  จ านวน ๘๗๘ คน 
          (๓) สนามการแข่งขัน กลุ่ม ๓  จ านวน ๘๗๘ คน 
          (๔) สนามการแข่งขันหุ่นยนต์ จ านวน ๔๘ คน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
    1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ ศิลปหัตถกรรม และเทคโนโลยี 
    2. ครู ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ ความรู้ความสามารถ และได้รับการส่งเสริม 

สนับสนุน ด้านงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

    3. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  

 
4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ คณะท างาน และวางแผน
การด าเนินงาน การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
กิจกรรมที่ 4 สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 

มิถุนายน 2564 
 
 

กรกฎาคม 2564 
 

กรกฎาคม 2564 
 

สิงหาคม 2564 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ มาจาก 
  (1) งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน ............. -.................... บาท 
  (2) งบประมาณจาก สพฐ. จ านวน ........... 1,599,420........... บาท 
  (3) งบประมาณจากแหล่งอ่ืน .............. จ านวน..............-...................บาท 
  รวมจ านวน 1,599,420 บาท  
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 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ 
คณะท างาน และวางแผนการด าเนินงาน 
การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
ปีการศึกษา 2564 
รายละเอียด  
๑) ประชุมหารือ มอบหมายภารกิจวาง
แผนการด าเนินงาน การจัดการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 
2564 ระดับหน่วยงาน จ านวน 20 คน 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40, รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40, ผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วยทุกท่าน และตัวแทนจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 1 มื้อ 
 มื้อละ 35 บาท (20 คน x 35 บาท) 
 ๒) ประชุมวางแผนการด าเนินงาน การ
จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 100 คน 
ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40, รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40, ผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วยทุกท่าน และตัวแทนจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
ผู้อ านวยการโรงเรียน/ผู้แทน ที่จัดการเรียน
การสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
 มื้อละ 35 บาท และค่าอาหารกลางวัน 1 
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
มื้อละ 80 บาท (100 คน x 150 บาท) 
3) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและ
คณะกรรมการตัดสินวางแผนการด าเนินงาน   
การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  
ปีการศึกษา 2564 กลุ่ม 1 จ านวน 450 
คน ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40, รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40, ผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วยทุกท่าน และตัวแทนจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์, 
คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการ
ตัดสินวางแผนการด าเนินงาน   
การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  
ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนเพชรพิทยา
คม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 1 มื้อ 
 มื้อละ 35 บาท (450คน x 35 บาท) 
4) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและ
คณะกรรมการตัดสินวางแผนการด าเนินงาน   
การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  
ปีการศึกษา 2564 กลุ่ม 2 จ านวน 450 
คน ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40, รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40, ผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วย, ศึกษานิเทศก์, ตัวแทนจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์, 
คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการ
ตัดสินวางแผนการด าเนินงาน   
การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  
ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนหล่มสัก
วิทยาคม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 1 มื้อ 
 มื้อละ 35 บาท (450คน x 35 บาท) 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและ
คณะกรรมการตัดสินวางแผนการด าเนินงาน   
การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  
ปีการศึกษา 2564 กลุ่ม 3 จ านวน 450 
คน ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40, รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40, ผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วย, ศึกษานิเทศก์,ตัวแทนจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์, 
คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการ
ตัดสินวางแผนการด าเนินงาน   
การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  
ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนศรีเทพ
ประชาสรรค์ อ าเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 1 มื้อ 
 มื้อละ 35 บาท (450คน x 35 บาท) 
6) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและ
คณะกรรมการตัดสินวางแผนการด าเนินงาน   
การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  
ปีการศึกษา 2564 สนามการแข่งขัน
หุ่นยนต์ จ านวน 100 คน ประกอบด้วย
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40, รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 40, ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย, ศึกษา
นิเทศก์,ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์, คณะกรรมการด าเนินงาน
และคณะกรรมการตัดสินวางแผนการ
ด าเนินงาน  การจัดการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้น
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
มัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  
ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนหนองไผ่ 
อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 1 มื้อ 
 มื้อละ 35 บาท (100 คน x 35 บาท) 
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน                    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   
รายละเอียด 
1) ด าเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
จ านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและจ านวน 1 กลุ่ม
การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ดังนี้ 
  1.1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
จ านวน 14 รายการ กลุ่ม 1, กลุ่ม 2, กลุ่ม 
3 
- ค่าป้ายไวนิล    
(1 อัน x 600 บาท x 3 กลุ่ม)                                   
- ค่าป้ายชื่อส าหรับคณะกรรมการ 70 อัน 
ราคาอันละ 20 บาท  
(70 อัน x 20 บาท x 3 กลุ่ม)                                    
- ค่าซองน้ าตาล จ านวน ๒ โหล ราคาโหล 
60 บาท (2 โหล x 60 บาท x 3 กลุ่ม)                                    
- ค่ากระดาษ A๔ ขนาด 80 แกรม     
จ านวน 5 รีม ราคารีมละ 125 บาท  
(5 รีม x 125 บาท x 3 กลุ่ม)                                                                                     
- หมึกเครื่องปริ้นท์ จ านวน ๑ ชุด ราคา 
3,000 บาท  
(1 ชุด x 3,000 บาท x 3 กลุ่ม)                                                                                      
- ค่าวัสดุการแข่งขัน  
(5,000 บาท x 3 กลุ่ม)                                                                                      
- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท และค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
ละ 80 บาท นักเรียน ครูผู้ควบคุมทีม 
คณะกรรมการ  จ านวน 150 คน 
(150 คน x 150 บาท x 3 กลุ่ม) 
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
  1.2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
จ านวน 15 รายการ กลุ่ม 1, กลุ่ม 2, กลุ่ม 
3 
- ค่าป้ายไวนิล    
(1 อัน x 600 บาท x 3 กลุ่ม)                                   
- ค่าป้ายชื่อส าหรับคณะกรรมการ 110 
อัน ราคาอันละ 20 บาท  
(110 อัน x 20 บาท x 3 กลุ่ม)                                    
- ค่าซองน้ าตาล จ านวน ๒ โหล ราคาโหล 
60 บาท (2 โหล x 60 บาท x 3 กลุ่ม)                                    
- ค่ากระดาษ A๔ ขนาด 80 แกรม     
จ านวน 5 รีม ราคารีมละ 125 บาท  
(5 รีม x 125 บาท x 3 กลุ่ม)   
- หมึกเครื่องปริ้นท์ จ านวน ๑ ชุด ราคา 
3,000 บาท  
(1 ชุด x 3,000 บาท x 3 กลุ่ม)                                                                                      
- ค่าวัสดุการแข่งขัน  
(5,000 บาท x 3 กลุ่ม)                                                                                      
- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท และค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
ละ 80 บาท นักเรียน ครูผู้ควบคุมทีม 
คณะกรรมการ  จ านวน 200 คน 
(200 คน x 150 บาท x 3 กลุ่ม) 
  1.3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จ านวน 13 รายการ กลุ่ม 1, กลุ่ม 2, กลุ่ม 
3 
- ค่าป้ายไวนิล    
(1 อัน x 600 บาท x 3 กลุ่ม)                                   
- ค่าป้ายชื่อส าหรับคณะกรรมการ 120 
อัน ราคาอันละ 20 บาท  
(120 อัน x 20 บาท x 3 กลุ่ม)                                    
- ค่าซองน้ าตาล จ านวน ๒ โหล ราคาโหล 
60 บาท (2 โหล x 60 บาท x 3 กลุ่ม)                                    
- ค่ากระดาษ A๔ ขนาด 80 แกรม     
จ านวน 5 รีม ราคารีมละ 125 บาท  
(5 รีม x 125 บาท x 3 กลุ่ม)   
- หมึกเครื่องปริ้นท์ จ านวน ๑ ชุด ราคา 
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
3,000 บาท  
(1 ชุด x 3,000 บาท x 3 กลุ่ม)                                                                                      
- ค่าวัสดุการแข่งขัน  
(5,000 บาท x 3 กลุ่ม)                                                                                      
- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท และค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
ละ 80 บาท นักเรียน ครูผู้ควบคุมทีม 
คณะกรรมการ จ านวน 150 คน 
(150 คน x 150 บาท x 3 กลุ่ม) 
  1.4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
จ านวน 13 รายการ กลุ่ม 1, กลุ่ม 2, กลุ่ม 
3 
- ค่าป้ายไวนิล    
(1 อัน x 600 บาท x 3 กลุ่ม)           
- ค่าป้ายชื่อส าหรับคณะกรรมการ 120 
อัน ราคาอันละ 20 บาท  
(120 อัน x 20 บาท x 3 กลุ่ม)                                    
- ค่าซองน้ าตาล จ านวน ๒ โหล ราคาโหล 
60 บาท (2 โหล x 60 บาท x 3 กลุ่ม)                                    
- ค่ากระดาษ A๔ ขนาด 80 แกรม     
จ านวน 5 รีม ราคารีมละ 125 บาท  
(5 รีม x 125 บาท x 3 กลุ่ม)   
- หมึกเครื่องปริ้นท์ จ านวน ๑ ชุด ราคา 
3,000 บาท  
(1 ชุด x 3,000 บาท x 3 กลุ่ม)                                                                                      
- ค่าวัสดุการแข่งขัน  
(5,000 บาท x 3 กลุ่ม)                                                                                      
- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท และค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
ละ 80 บาท นักเรียน ครูผู้ควบคุมทีม 
คณะกรรมการ จ านวน 200 คน 
(200 คน x 150 บาท x 3 กลุ่ม) 
1.5) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา   
จ านวน 6 รายการ กลุ่ม 1, กลุม่ 2, กลุ่ม 3 
- ค่าป้ายไวนิล    
(1 อัน x 600 บาท x 3 กลุ่ม)           
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
- ค่าป้ายชื่อส าหรับคณะกรรมการ 30 อัน 
ราคาอันละ 20 บาท  
(30 อัน x 20 บาท x 3 กลุ่ม)                                    
- ค่าซองน้ าตาล จ านวน ๒ โหล ราคาโหล 
60 บาท (2 โหล x 60 บาท x 3 กลุ่ม)                                    
- ค่ากระดาษ A๔ ขนาด 80 แกรม     
จ านวน 5 รีม ราคารีมละ 125 บาท  
(5 รีม x 125 บาท x 3 กลุ่ม)   
- หมึกเครื่องปริ้นท์ จ านวน ๑ ชุด ราคา 
3,000 บาท  
(1 ชุด x 3,000 บาท x 3 กลุ่ม)                                                                                      
- ค่าวัสดุการแข่งขัน  
(5,000 บาท x 3 กลุ่ม)   
- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท และค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
ละ 80 บาท นักเรียน ครูผู้ควบคุมทีม 
คณะกรรมการ จ านวน 90 คน 
(90 คน x 150 บาท x 3 กลุ่ม) 
1.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ 
จ านวน 12 รายการ กลุ่ม 1, กลุ่ม 2, กลุ่ม 
3 
- ค่าป้ายไวนิล    
(1 อัน x 600 บาท x 3 กลุ่ม)           
- ค่าป้ายชื่อส าหรับคณะกรรมการ 65 อัน 
ราคาอันละ 20 บาท  
(65 อัน x 20 บาท x 3 กลุ่ม)                                    
- ค่าซองน้ าตาล จ านวน ๒ โหล ราคาโหล 
60 บาท (2 โหล x 60 บาท x 3 กลุ่ม)                                    
- ค่ากระดาษ A๔ ขนาด 80 แกรม     
จ านวน 5 รีม ราคารีมละ 125 บาท  
(5 รีม x 125 บาท x 3 กลุ่ม)   
- หมึกเครื่องปริ้นท์ จ านวน ๑ ชุด ราคา 
3,000 บาท  
(1 ชุด x 3,000 บาท x 3 กลุ่ม)                                                                                      
- ค่าวัสดุการแข่งขัน  
(5,000 บาท x 3 กลุ่ม)                                                    
- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
มื้อละ 35 บาท และค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
ละ 80 บาท นักเรียน ครูผู้ควบคุมทีม 
คณะกรรมการ จ านวน 100 คน 
(100 คน x 150 บาท x 3 กลุ่ม) 
1.7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – ดนตรไีทย 
จ านวน 15 รายการ กลุ่ม 1, กลุ่ม 2, กลุ่ม 
3 
- ค่าป้ายไวนิล    
(1 อัน x 600 บาท x 3 กลุ่ม)           
- ค่าป้ายชื่อส าหรับคณะกรรมการ 80 อัน 
ราคาอันละ 20 บาท  
(80 อัน x 20 บาท x 3 กลุ่ม)                                    
- ค่าซองน้ าตาล จ านวน ๒ โหล ราคาโหล 
60 บาท (2 โหล x 60 บาท x 3 กลุ่ม)                                    
- ค่ากระดาษ A๔ ขนาด 80 แกรม     
จ านวน 5 รีม ราคารีมละ 125 บาท  
(5 รีม x 125 บาท x 3 กลุ่ม)   
- หมึกเครื่องปริ้นท์ จ านวน ๑ ชุด ราคา 
3,000 บาท  
(1 ชุด x 3,000 บาท x 3 กลุ่ม)                                                                                      
- ค่าวัสดุการแข่งขัน  
(5,000 บาท x 3 กลุ่ม)                                                    
- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท และค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
ละ 80 บาท นักเรียน ครูผู้ควบคุมทีม 
คณะกรรมการ จ านวน 100 คน 
(100 คน x 150 บาท x 3 กลุ่ม) 
1.8) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – ดนตรี
สากล 
จ านวน 8 รายการ กลุ่ม 1, กลุ่ม 2, กลุ่ม 3 
- ค่าป้ายไวนิล    
(1 อัน x 600 บาท x 3 กลุ่ม)           
- ค่าป้ายชื่อส าหรับคณะกรรมการ 130 
อัน ราคาอันละ 20 บาท  
(130 อัน x 20 บาท x 3 กลุ่ม)                                    
- ค่าซองน้ าตาล จ านวน ๒ โหล ราคาโหล 
60 บาท (2 โหล x 60 บาท x 3 กลุ่ม)                                    
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
- ค่ากระดาษ A๔ ขนาด 80 แกรม     
จ านวน 5 รีม ราคารีมละ 125 บาท  
(5 รีม x 125 บาท x 3 กลุ่ม)   
- หมึกเครื่องปริ้นท์ จ านวน ๑ ชุด ราคา 
3,000 บาท  
(1 ชุด x 3,000 บาท x 3 กลุ่ม)                                                                                      
- ค่าวัสดุการแข่งขัน  
(5,000 บาท x 3 กลุ่ม)                                                    
- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท และค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
ละ 80 บาท นักเรียน ครูผู้ควบคุมทีม 
คณะกรรมการ จ านวน 200 คน 
(200 คน x 150 บาท x 3 กลุ่ม) 
1.9) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป ์
จ านวน 6 รายการ กลุ่ม 1, กลุ่ม 2, กลุ่ม 3 
- ค่าป้ายไวนิล    
(1 อัน x 600 บาท x 3 กลุ่ม)           
- ค่าป้ายชื่อส าหรับคณะกรรมการ 50 อัน 
ราคาอันละ 20 บาท  
(50 อัน x 20 บาท x 3 กลุ่ม)                                    
- ค่าซองน้ าตาล จ านวน ๒ โหล ราคาโหล 
60 บาท (2 โหล x 60 บาท x 3 กลุ่ม)                                    
- ค่ากระดาษ A๔ ขนาด 80 แกรม     
จ านวน 5 รีม ราคารีมละ 125 บาท  
(5 รีม x 125 บาท x 3 กลุ่ม)   
- หมึกเครื่องปริ้นท์ จ านวน ๑ ชุด ราคา 
3,000 บาท  
(1 ชุด x 3,000 บาท x 3 กลุ่ม)                                                                                      
- ค่าวัสดุการแข่งขัน  
(5,000 บาท x 3 กลุ่ม)                                                    
- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท และค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
ละ 80 บาท นักเรียน ครูผู้ควบคุมทีม 
คณะกรรมการ จ านวน 200 คน 
(200 คน x 150 บาท x 3 กลุ่ม) 
1.10) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จ านวน 20 รายการ กลุ่ม 1, กลุ่ม 2, กลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

121,035 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

114,435 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

90,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90,000 
 
 
 
 
 
 

1,875 
 
 

9,000 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,800 
 

3,000 
 
 

360 
 

1,875 
 
 

9,000 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 324 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
3 
- ค่าป้ายไวนิล    
(1 อัน x 600 บาท x 3 กลุ่ม)           
- ค่าป้ายชื่อส าหรับคณะกรรมการ 90 อัน 
ราคาอันละ 20 บาท  
(90 อัน x 20 บาท x 3 กลุ่ม)                                    
- ค่าซองน้ าตาล จ านวน ๒ โหล โหลละ 
60 บาท (2 โหล x 60 บาท x 3 กลุ่ม)                                    
- ค่ากระดาษ A๔ ขนาด 80 แกรม     
จ านวน 5 รีม ราคารีมละ 125 บาท  
(5 รีม x 125 บาท x 3 กลุ่ม)   
- หมึกเครื่องปริ้นท์ จ านวน ๑ ชุด ราคา 
3,000 บาท  
(1 ชุด x 3,000 บาท x 3 กลุ่ม)                                                                                      
- ค่าวัสดุการแข่งขัน  
(5,000 บาท x 3 กลุ่ม)                                                    
- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท และค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
ละ 80 บาท นักเรียน ครูผู้ควบคุมทีม 
คณะกรรมการ จ านวน 180 คน 
(180 คน x 150 บาท x 3 กลุ่ม) 
1.11) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวน 8 รายการ กลุ่ม 1, กลุ่ม 2, กลุ่ม 3 
- ค่าป้ายไวนิล    
(1 อัน x 600 บาท x 3 กลุ่ม)           
- ค่าป้ายชื่อส าหรับคณะกรรมการ 60 อัน 
ราคาอันละ 20 บาท  
(60 อัน x 20 บาท x 3 กลุ่ม)                                    
- ค่าซองน้ าตาล จ านวน ๒ โหล โหลละ 
60 บาท (2 โหล x 60 บาท x 3 กลุ่ม)                                    
- ค่ากระดาษ A๔ ขนาด 80 แกรม     
จ านวน 5 รีม ราคารีมละ 125 บาท  
(5 รีม x 125 บาท x 3 กลุ่ม)   
- หมึกเครื่องปริ้นท์ จ านวน ๑ ชุด ราคา 
3,000 บาท  
(1 ชุด x 3,000 บาท x 3 กลุ่ม)                                                                                      
- ค่าวัสดุการแข่งขัน  
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
(5,000 บาท x 3 กลุ่ม)                                                    
- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท และค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
ละ 80 บาท นักเรียน ครูผู้ควบคุมทีม 
คณะกรรมการ จ านวน 115 คน 
(115 คน x 150 บาท x 3 กลุ่ม) 
 1.12) กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์                         
จ านวน 13 รายการ กลุ่ม 1, กลุ่ม 2, กลุ่ม 
3 
- ค่าป้ายไวนิล    
(1 อัน x 600 บาท x 3 กลุ่ม)           
- ค่าป้ายชื่อส าหรับคณะกรรมการ 85 อัน 
ราคาอันละ 20 บาท  
(85 อัน x 20 บาท x 3 กลุ่ม)                                    
- ค่าซองน้ าตาล จ านวน ๒ โหล โหลละ 
60 บาท (2 โหล x 60 บาท x 3 กลุ่ม)                                    
- ค่ากระดาษ A๔ ขนาด 80 แกรม     
จ านวน 5 รีม ราคารีมละ 125 บาท  
(5 รีม x 125 บาท x 3 กลุ่ม)   
- หมึกเครื่องปริ้นท์ จ านวน ๑ ชุด ราคา 
3,000 บาท  
(1 ชุด x 3,000 บาท x 3 กลุ่ม)                                                                                      
- ค่าวัสดุการแข่งขัน  
(5,000 บาท x 3 กลุ่ม)                                                    
- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท และค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
ละ 80 บาท นักเรียน ครูผู้ควบคุมทีม 
คณะกรรมการ จ านวน 150 คน 
(150 คน x 150 บาท x 3 กลุ่ม) 
1.13) กลุ่มสาระการเรียนรู้หุ่นยนต์                        
จ านวน 4 รายการ   
- ค่าป้ายไวนิล จ านวน 4 อัน    
(4 อัน x 600 บาท)           
- ค่าป้ายชื่อส าหรับคณะกรรมการ 50 อัน 
ราคาอันละ 20 บาท (50 อัน x 20 บาท)                                    
- ค่าซองน้ าตาล จ านวน 3 โหล โหลละ 
60 บาท (3 โหล x 60 บาท)                                    
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
- ค่ากระดาษ A๔ ขนาด 80 แกรม     
จ านวน 5 รีม ราคารีมละ 125 บาท  
(5 รีม x 125 บาท x 3 กลุ่ม)   
- หมึกเครื่องปริ้นท์ จ านวน ๑ ชุด ราคา 
3,000 บาท (1 ชุด x 3,000 บาท)                                                                                      
- ค่าวัสดุการแข่งขัน  
- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท และค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
ละ 80 บาท นักเรียน ครูผู้ควบคุมทีม 
คณะกรรมการ จ านวน 504 คน 
(504 คน x 150 บาท) 
 1.14) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                        
จ านวน 13 รายการ กลุ่ม 1, กลุ่ม 2, กลุ่ม 
3 
- ค่าป้ายไวนิล    
(1 อัน x 600 บาท x 3 กลุ่ม)           
- ค่าป้ายชื่อส าหรับคณะกรรมการ 85 อัน 
ราคาอันละ 20 บาท  
(85 อัน x 20 บาท x 3 กลุ่ม)                                    
- ค่าซองน้ าตาล จ านวน ๒ โหล โหลละ 
60 บาท (2 โหล x 60 บาท x 3 กลุ่ม)                                    
- ค่ากระดาษ A๔ ขนาด 80 แกรม     
จ านวน 5 รีม ราคารีมละ 125 บาท  
(5 รีม x 125 บาท x 3 กลุ่ม)   
- หมึกเครื่องปริ้นท์ จ านวน ๑ ชุด ราคา 
3,000 บาท  
(1 ชุด x 3,000 บาท x 3 กลุ่ม)                                                                                      
- ค่าวัสดุการแข่งขัน  
(5,000 บาท x 3 กลุ่ม)                                                    
- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท และค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
ละ 80 บาท นักเรียน ครูผู้ควบคุมทีม 
คณะกรรมการ จ านวน 200 คน 
(200 คน x 150 บาท x 3 กลุ่ม) 
1.15) กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ 
โรงเรียนเรียนรวม ภาษาไทย /ศิลปะ/การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่ม 1,  
กลุ่ม 2, กลุ่ม 3 
- ค่าป้ายไวนิล    
(4 อัน x 600 บาท x 3 กลุ่ม)           
- ค่าป้ายชื่อส าหรับคณะกรรมการ 25 อัน 
ราคาอันละ 20 บาท  
(25 อัน x 20 บาท x 3 กลุ่ม)                                    
- ค่าซองน้ าตาล จ านวน ๒ โหล โหลละ 
60 บาท (2 โหล x 60 บาท x 3 กลุ่ม)                                    
- ค่ากระดาษ A๔ ขนาด 80 แกรม     
จ านวน 5 รีม ราคารีมละ 125 บาท  
(5 รีม x 125 บาท x 3 กลุ่ม)   
- หมึกเครื่องปริ้นท์ จ านวน ๑ ชุด ราคา 
3,000 บาท  
(1 ชุด x 3,000 บาท x 3 กลุ่ม)                                                                                      
- ค่าวัสดุการแข่งขัน  
(5,000 บาท x 3 กลุ่ม)                                                    
- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท และค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
ละ 80 บาท นักเรียน ครูผู้ควบคุมทีม 
คณะกรรมการ จ านวน 40 คน 
(40 คน x 150 บาท x 3 กลุ่ม) 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
รายละเอียด 
การนิเทศ ติดตามการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จ านวน 4 
สนามแข่งขัน 
 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
กิจกรรมที่ 4 สรุป และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
รายละเอียด 
 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานสะท้อน
ปัญหา อุปสรรค แนวทางการพัฒนา การ
จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ปี
การศึกษา 2563 จ านวน ๑๐๐ คน 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ , รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐ ,ผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วย ทุกท่าน ตัวแทนจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้อ านวยการ
โรงเรียน/ผู้แทน ที่จัดการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ จ านวน ๗๖ คน ณ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท และค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
ละ 80 บาท จ านวน 100 คน 
(100 คน x 150 บาท) 
 - ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
เอกสารรายงานการด าเนินการแข่งขันฯ 
กลุ่ม ๑ ,กลุ่ม ๒ ,กลุ่ม ๓ และสนามการ
แข่งขันหุ่นยนต์ จ านวนอย่างละ ๑๐ เล่ม 
ราคาเล่มละ 300 บาท 
(๑๐ เล่ม x 300 บาท x 4 กลุ่ม) 
 - ค่ากระดาษ A๔ ขนาด 80 แกรม     
จ านวน 5 รีม ราคารีมละ 125 บาท  
(5 รีม x 125 บาท)   
 - หมึกเครื่องปริ้นท์ จ านวน ๑ ชุด ราคา 
3,000 บาท  
 - ค่ากระดาษโฟโต้ส าหรับปริ้นรูปภาพ 
ขนาด 180 แกรม จ านวน ๑ ห่อราคาห่อ
ละ 450 บาท (1 ห่อ x 450 บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12,000 

 
 
 
 
 

625 
 
 

3,000 
 

450 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,599,420 - 1,090,800 504,620 4000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

     6.1 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 และนอก
สังกัด ของจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ร้อยละ 100  
     6.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
40 และนอกสังกัด ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เข้า
ร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มี
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 มีความพร้อมในการเข้าสู่เวที
การแข่งขัน  

- ตรวจสอบจากรายการ
กิจกรรมที่ถูกลงทะเบียน 
 
 
- ประเมินผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระบบลงทะเบียนและ
รายงานผลระดับเขตพ้ืนที่ 

 
 
- แบบสรุปผลการแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนทุกรายการ 

- แบบประเมินความพึง
พอใจงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

      1. นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการ ความรู้ความสามารถ และได้รับการส่งเสริม 
ด้านงานศลิปหัตถกรรม 

      2. ครู ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ ความรู้ความสามารถ และได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
ด้านงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน  
 
 (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 

                   (นางสาวสิริภา สงคราม) 
                ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 
 

 (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (…………….………………………….) 

        ผู้อ านวยการกลุ่ม...............................................  
 
 

 (ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์) 

                            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 
 

                               (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายประสิทธิ์ อินวรรณา) 

    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ     นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40    
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงาน/โรงเรียน นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาเขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นายชาญณรงค์  อินอิว โทรศัพท์ 095-6266619 
โทรสาร....................-............... E-mail : iniwediet@hotmail.com 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่ (    )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2563  
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ด้าน ทั้งในส่วน
ของเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร) 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1.1) เป้าหมาย  

-  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
-  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

     (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยนิเทศให้ค าปรึกษาแนะน า
เกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิด
ภาคเรียนเพื่อน าปัญหาอุปสรรคและความต้องการน าเสนอกับผู้บริหารการศึกษาน าไปใช้พิจารณาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างยั่งยืน 
 (2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ประเด็น ทั้งในส่วนของเป้าหมาย
และการให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประเด็น
นี้อย่างไร) 
  (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
          - สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          - เป้าหมายที่ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สากลเพ่ิมขึ้นมีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ สามารถใน การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนน 
เฉลี่ย) เฉลี่ย ๔๗๐ คะแนน อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา อันดับที ่๔๕ 
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    ตัวชี้วัด คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 
    ค่าเป้าหมาย คะแนนเฉลี่ย 470 คะแนน 
    ตัวชี้วัด อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
    ค่าเป้าหมาย อันดับที่ 45 

โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ช่วยให้เกิดการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาส่งผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด าเนินการให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเพ่ือสร้าง
งานและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและผู้อ่ืนมีเป้าหมายและทักษะการเรียนรู้บริหารจัดการตนเอง
เป็น  มีทักษะชีวิต มีความรู้ ความรอบรู้ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการสร้างสุขสภาวะ การศึกษาต่อหรือการ
ท างานที่เหมาะสมกับช่วงวัย ชี้น าการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการเปลี่ยนแปลง 
ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสุขภาวการณ์ศึกษา/การท างานอาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  
  (2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง                             
ในศตวรรษท่ี 21 
   (2.1) แนวทางการพัฒนา  
   ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่  ๒๑ ประกอบด้วย ๔ แนวทางย่อย ได้แก่ พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะ                
สหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตร ฐานสมรรถนะให้ได้
มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นนาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง โดยมี                  
การจัดท ารายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล และการปรับปรุง
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับงาน เพ่ือวางรากฐานให้มี
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการผลิตกาลังคน
ที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการ
สร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกร
สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้าน
เศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี 
   (2.2) เป้าหมายของแผนย่อย  

คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น   
    ตัวชี้วัด อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง 
    ค่าเป้าหมาย ลดลงร้อยละ 20  
   (2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21  

โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ช่วยให้เกิดการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาส่งผลต่อปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด าเนินการให้
ผู้ เรียนเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสังคมที่มั่นคงและเชื่อมั่นในความถูกต้อง ความยุติธรรม มีจิต
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ประชาธิปไตย มีส านึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและพลเมืองอาเซียน เชื่อมั่นในความเท่าเทียมเป็น
ธรรมทางสังคม มีจิตอาสามีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นพลเมืองดีที่กระตือรือร้นในการร่วมสร้างสังคมไทย
และโลกท่ียั่งยืน มีความซื่อสัตย์ในการท างานเพ่ือส่วนรวม   
 
แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง       
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  3.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
การเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40  
นโยบาย สพม.40 ข้อที ่3 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
จุดเน้น ข้อที ่12 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ  
ตัวชี้วัด ข้อที ่23 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
 ข้อที ่24 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ของนักเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป   
 ข้อที่ 25 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ท าหน้าที่ในการก ากับ ดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งในการก ากับ ดูแลใช้กระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่เสริม
คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติการนิเทศการศึกษาจึงเป็นการปฏิบัติงานที่มุ่งสนับสนุน
ความสามารถของครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างแท้จริง 
 การนิเทศเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จะช่วยส่งเสริมให้มีการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงวิธีสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ
จะประสิทธิภาพได้ดีต้องขึ้นอยู่กับบุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบงานและพัฒนางานด้านการเรียน
การสอนตลอดเวลาและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของแต่ลกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้ง
คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์และสมรรถนะส าคัญตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
 ปีงบประมาณ 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
แนวนโนบาย สพฐ. โดยจะขับเคลื่อนโดยการนิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้บรรลุตาม
นโยบายใช้กระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับการนิเทศงานโครงการไปพร้อม ๆ กัน                     
ซ่ึงด าเนนิการนเิทศโดยใช้โรงเรียนและเครือข่ายโรงเรียนเป็นฐาน จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการ
นิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จ เผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการศึกษา  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินงานตาม
บทบาทของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุน การจัดด าเนินงานของสถานศึกษาให้สามารถ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1  เพื่อนิเทศเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพม.40  
 2.2  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพม.40  
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  
กิจกรรมที่ 1 นิเทศเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 6 คน    
กิจกรรมที่ 2 นิเทศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (ตุลาคม 2563 – เมษายน 2564) จ านวน 106 คน แยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
- ส่วนที่ 1 จ านวน 100 คน 
- ส่วนที่ 2 จ านวน 6 คน  
กิจกรรมที่ 3 นิเทศเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 6 คน    
กิจกรรมที่ 4 นิเทศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (มิถุนายน 2564 – กันยายน 2564) จ านวน 106 คน แยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
- ส่วนที่ 1 จ านวน 100 คน 
- ส่วนที่ 2 จ านวน 6 คน  
กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ

นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ จ านวน 25 คน    
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 โรงเรียนในสังกัดมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.2.2 โรงเรียนในสังกัดได้รับการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
  3.2.3 โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี 
  3.2.4 โรงเรียนได้รับการนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ 
  3.2.5 โรงเรียนได้รับนวัตกรรมการนิเทศเพ่ือลดภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากงานสอน 
4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 กิจกรรม  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. นิเทศเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2563 
ธันวาคม 2563  
 

- ศึกษานิเทศก์ สพม.40 
- รองผอ.สพม.40 

2. นิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   

มกราคม 2564 – 
กุมภาพันธ์ 2564 

- กลุ่มนิเทศฯ 
- กลุ่มนโยบายและแผน 
- กลุ่มการเงินฯ 
- หน่วยตรวจสอบภายใน 
- งานกฎหมายและคดี 

3. นิเทศเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 

พฤษภาคม 2564  
 

- ศึกษานิเทศก์ สพม.40 
- รองผอ.สพม.40 

4. นิเทศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   

มิถุนายน 2564 – 
กันยายน 2564 

ศึกษานิเทศก์ สพม.40 

5. รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับก.ต.ป.น.และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 

กันยายน 2564 ศึกษานิเทศก์ สพม.40  

 
5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ มาจาก 
  (1) งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน 62,895 บาท      
  (2) งบประมาณจาก สพฐ. จ านวน ................................. บาท 
  รวมจ านวน 62,895 บาท       
 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
1. กิจกรรมนิเทศเตรียมความพร้อม                     

ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศ  
  (120 บาท x 20 วัน x 6 คน) 
- ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปผลกิจกรรมนิเทศ
เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน          
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
(จ านวน 45 เล่ม ๆ ละ 100 บาท)  

4,500 - 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 

4,500 

- - 
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
2. นิ เทศบูรณาการโดยใช้ พ้ืนที่ เป็นฐาน

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   
2.1  ประชุมวางแผนคณะท างานฯ  
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (2 มื้อ x 35 บาท x 100 คน)  
       - ค่าอาหารกลางวัน  
        (1 มื้อ x 80 บาท x 100 คน)  
      - ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มฯ 
       (จ านวน 45 เล่ม ๆ ละ 50 บาท)  

17,250 -  
 
 
 
 

7,000 
 

8,000 
 

2,250 

- 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2 การนิเทศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโรงเรียนในสังกัด 

      - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศ  
        (120 บาท x 20 วัน x 6 คน) 
      - ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปผลกิจกรรม 
        ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
       (จ านวน 45 เล่ม ๆ ละ 100 บาท) 

4,500   
 
 
- 
 
 

4,500 

- 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 

 
3. กิจกรรมนิเทศเตรียมความพร้อม                     

ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศ  
  (120 บาท x 20 วัน x 6 คน) 
- ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปผลกิจกรรมนิเทศ
เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน           
ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
(จ านวน 45 เล่ม ๆ ละ 100 บาท)  

4,500 - 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 

4,500 

- - 
 
 
 
 
 

 

4. กิจกรรมนิเทศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการ เรี ยนของโรง เรี ยนในสั งกั ด               
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564    
4.1  ประชุมวางแผนคณะท างานฯ  
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (2 มื้อ x 35 บาท x 100 คน)  
       - ค่าอาหารกลางวัน  
        (1 มื้อ x 80 บาท x 100 คน)  
      - ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มฯ 
       (จ านวน 45 เล่ม ๆ ละ 50 บาท)  
 

17,250 
 

-  
 
 
 
 

7,000 
 

8,000 
 

2,250 

- 
 
 
 
 
 
 

 

- 
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
4.2 การนิเทศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนโรงเรียนในสังกัด 
      - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศ  
        (120 บาท x 20 วัน x 6 คน) 
      - ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปผลกิจกรรม 
        ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
       (จ านวน 45 เล่ม ๆ ละ 100 บาท) 

4,500 
 

-  
 
- 
 

4,500 
 

- - 

5. รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับ ก.ต.ป.น.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ จ านวน 
25 คน ดังนี้ 
       - ค่าตอบแทน ก.ต.ป.น.  
        (600 บาท x 1 วัน x 9 คน)  
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (2 มื้อ x 35 บาท x 25 คน)  
       - ค่าอาหารกลางวัน  
        (1 มื้อ x 80 บาท x 25 คน)  
      - ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มฯ 
       (จ านวน 20 เล่ม ๆ ละ 50 บาท) 

10,359 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

5,400 
 
 

 
 
 
 
 

 1,995 
 

2,000 
 

1,000 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,895 5,400 57,495 - - 
 
6.  การประเมินผล  

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิม
และยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 

1. การสังเกต 
2. การสัมภาษณ์ 
3. การสอบถาม 

1) แบบบันทึกนิเทศ 
2) แบบรายงานนิเทศ  
3) อื่นๆ  

2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
นักเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป  

1. การสังเกต 
2. การสัมภาษณ์ 
3. การสอบถาม 

1) แบบบันทึกนิเทศ 
2) แบบรายงานนิเทศ  
3) อื่นๆ  
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                              
 1. โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานด้วยการนิเทศเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายในชั้นเรียน นิเทศโรงเรียนภายใต้โครงการ
คอนเน็กซ์อีดี และนวัตกรรมการนิเทศเพ่ือลดภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากงานสอน 
 2. โรงเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา   

   
 (ลงชื่อ).........................................................ผู้เสนอโครงการ 

                  (นายชาญณรงค์  อินอิว) 
           ต าแหน่ง          ศึกษานิเทศก์ 
 

 (ลงชื่อ).........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นางนงเยาว์  นามทองดี)   

     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 (ลงชื่อ).........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                 (นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์)   
     ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

 
                               (ลงชื่อ).........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

           (นายประสิทธิ์  อินวรรณา) 
                                      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ    โครงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาเขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล  นางสาวยลพัชร์    มีเนน โทรศัพท์๐-๕๖๐๒-๙๖๕๖ ต่อ ๑๑  
โทรสาร๐-๕๖๐๒-๙๘๓๕  E-mail : thunyaphatmee@gmail.com 
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม ่ ( / )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่  1 ความเชื่ อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรั ฐมนตรี                       
เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถ   
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับท่ี 1ยุทธศาสตร์ชาติ 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1.1) เป้าหมาย 
  ๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
          ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  

        (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    ๔.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
                   4.1.1) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน 
การสอนในสถานศึกษา 
    ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   4.2.1) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
    ๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 
   ๔.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม ่
   ๔.๓.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
   ๔.๓.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ๔.๓.๕ การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง
ต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
   ๔.๓.๖ การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
   ๔.๓.๗ การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
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  (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 โครงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมี
ใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลามีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึง
บทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การ
วางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทาง
วิชาการระดับนานาชาติ  
   
1.2 แผนระดับท่ี 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          (2) เป้าหมายที่คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน) ค่าคะแนน ๐.๗๙    
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   โครงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และมัธยมศึกษาปีที่ 6ประจ าปีการศึกษา 2563 ส่งผลให้ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนา
อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑       
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
  (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย 
    ๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อ่ืน 
    ๒) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
    ๓) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่
เชื่อมต่อกับโลกการทางาน 
    ๔) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการ
เป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทางานภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
    ๕) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความ
ฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
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   (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
    วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการ
เรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์
ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพ่ิมข้ึน   
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
    โครงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้นคะแนนความสามารถในการแข่งขัน
การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพ่ิมข้ึน  
  
 (2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (2) เป้าหมายที่ 
        คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษ     
ที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   โครงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 ส่งผลให้ คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น 
มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
  (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย  

   ๑) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วย ๔ แนวทางย่อย ได้แก่  
    ๑.1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้
ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตร ฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นนาที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ 
การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
โดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับงาน เพ่ือวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการผลิตกาลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
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สามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม   
ที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี  
    1.๒) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรม
เสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน 
โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยี       
เพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม  
    1.๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อน
ความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถนามาใช้ต่อยอดใน
การประกอบอาชีพได้จริง  
    1.๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกากับการเรียนรู้ของตนได้ เพ่ือให้
สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่าง
หลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบ
เนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการประเมินผลการ
เรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

    ๒) เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย ๓ แนวทางย่อย ได้แก่  
     2.๑) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น     
“ผู้อานวยการการเรียนรู้” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการใน
สาขาที่ตนเองสอน  
     2.๒) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้
เข้ามาเป็นครู ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสร้างทักษะใน
การจัดการเรียน การสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูที่
ชานาญในด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจานวนที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของนักเรียน อีกท้ังยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผ่านการศึกษาในระบบเดิม หรือครู
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ ที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ  
     2.๓) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง 
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบ
ประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่
ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีอัตรากาลังเพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรา
กาลังของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   ๓) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ประกอบด้วย ๖ 
แนวทางย่อย ได้แก่  
    3.๑) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและความ
รับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม  
    3.๒) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้นมีการกาหนดมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในด้านความ
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พร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จานวนครูที่ครบชั้น ครบ
วิชา จานวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน  
    3.๓) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพ
การศึกษา มีการปรับปรุงโครงสร้าง 
   ๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย ๕ แนวทางย่อย ได้แก่  
    4.๑) จัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและ
ยืดหยุ่น  
    4.๒) มีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึง
การยกระดับทักษะวิชาชีพ  
    4.๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
    4.๔) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
    4.๕) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได ้
   ๕) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย ๕ แนวทาง
ย่อย ได้แก่  
    5.๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความ
โดดเด่นเฉพาะสาขา สู่ระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่กาหนดสมรรถนะ
และทักษะพ้ืนฐานสาหรับสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน ๑๐ 
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve และ New S-curve เพ่ือเป็นเครื่องมือในการยืนยัน และพัฒนา
สมรรถนะของแรงงาน และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณ์อุปสงค์แรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพต่าง ๆ 
และมีแนวทางทบทวนและปรับปรุงให้แม่นยามากขึ้นเป็นระยะ  
    5.๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัย ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค  
    5.๓) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
    5.4) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการ
ของประเทศเพ่ือนบ้านในสถานศึกษา และสาหรับประชาชน  
    5.๕) ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับ
ประเทศ เพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 

   (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
    "คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ า เป็น
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    - สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
ร้อยละ ๕๐ 
    - อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง ลดลงร้อยละ ๒๐ 
                                 - อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ ๘๐" 
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 (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
  โครงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 ส่งผลให้ "คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน      
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
ดีขึ้น 
 (1.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย 
    ๑.1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและ
การส่งต่อเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว ในการ
เสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ 
ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อ ในการมีส่วน
ร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 
    1.๒) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนเพ่ือผู้มีความสามารถพิเศษได้สร้างความ
เข้มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการท างานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษในหลาก
สาขาวิชา เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพ่ือพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ สร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นน าทั่วโลก เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถ
สูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น"   
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
    "ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเ พ่ือการส่ง เสริมการพัฒนาศักยภาพตาม พหุปัญญา            
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   โครงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 ส่งผลให้"ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
 
1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 
 (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
   เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ :การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง             
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
                 ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๑ : การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ     
การประเมิน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 (2) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
        วิธีการ 
   ๑) พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจจากการ
มีส่วนร่วมในกระบวนการคิด การปฏิบัติการน าความรู้ไปใช้ การถอดบทเรียน การสะท้อนความคิด รวมทั้งการ
ปฏิสัมพันธ์การท างานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน 
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  ๒) พัฒนาครู ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ (PLC: Professional 
Learning Community) 
  ๓) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถก ากับดูแล
อ านวยการและให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือให้ครูออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถ
น าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
 (3) กิจกรรม ๒ พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผล เพ่ือพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการ
พัฒนาความรู้ และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑และด้านบทบาทของครูในยุคใหม่ 
 (4) เป้าหมายของกิจกรรม  
   ๑) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ 
   ๒) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 
   ๓) ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถก ากับดูแลและอ านวยการให้ครูออกแบบ
รายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
   ๔) ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชา 
เพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
 (5) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  วิธีการ 
   ๑) สรรหาและก าหนดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาท าหน้าที่คัดเลือกประเมิน
จัดระบบและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้ครูและนักเรียนเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การ
เรียนรู้ 
   ๒) พัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 (6) กิจกรรม ๓ สนับสนุนชุดการสอน สื่อตัวอย่างรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 
 (7) เป้าหมายของกิจกรรม  
   ๑) จัดตั้งคลังชุดการสอนส าเร็จรูปรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านการคัดกรอง
จากผู้เชี่ยวชาญให้ครูเข้าถึงเพ่ือนาไปใช้และเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขึ้นเองได้ 
                 ๒) สถานศึกษามีรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นเองสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรความพร้อมจุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร 
 (8) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  วิธีการ 
   ๑) สรรหาและก าหนดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาท าหน้าที่คัดเลือกประเมิน
จัดระบบและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้ครูและนักเรียนเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การ
เรียนรู้ 
   ๒) พัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 (9) กิจกรรม ๔ จัดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
 (10) เป้าหมายของกิจกรรม  
   ๑) จัดตั้งคลังชุดการสอนส าเร็จรูปรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านการคัดกรอง
จากผู้เชี่ยวชาญให้ครูเข้าถึงเพ่ือนาไปใช้และเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขึ้นเองได้ 
                 ๒) สถานศึกษามีรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นเองสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรความพร้อมจุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร 
 
แผนระดับท่ี 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. ด้านโอกาส 
  2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สู่
ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง       
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  3.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
การเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
 
นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที่ 3 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับชั้น 
จุดเน้น  

12. เพิ่มและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น 
13. เพิ่มศักยภาพนักเรียน ให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
14. เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพและการมีงานท า มีความพร้อม               

ในการแข่งขัน 
          15. เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
ตัวช้ีวัดที ่  
 17.ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน มีการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active 
Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 

 18.ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning      
ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 19. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้                             
“๑ ครู ๑ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้” 
 20. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้               
“๑ ครู ๑ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้”ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
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 21. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 22. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
 23. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนทุกระดับชั้น 
 24. ร้อยละ ๘0 ของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนเฉลี่ย ๒.๕๐ 
ขึ้นไป 
 25. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 26. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนทุกระดับชั้น 
 27. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ที่นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ก าหนดในระดับดีข้ึนไป 
 28. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 29. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการเพิ่มและยกระดับการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไป
ตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 30. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีผลการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามมาตรฐาน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ในระดับดีข้ึนไป 
 31. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไป
ตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
 32. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
 33. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชาเพ่ิมข้ึน มีจ านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปีการศึกษาที่ผ่าน 
 34. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
 35. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน มีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
สื่อสารภาษาท่ี 3 ของนักเรียน 
 36. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษา ที่ 3 ในระดับดี
ขึ้นไป 
 37. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน มีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสาร
ภาษาท่ี 3 ของนักเรียนระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 38. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะด้าน Digital Literacy ที่มีการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน 
 39. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มรายวิชาวิทยาการค านวณของ
นักเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึน้ไป 
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 40. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะด้าน Digital Literacy ที่มีการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
 41. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 42. ร้อยละ ๘๐  ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 43. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนด าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะ
พ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท ามีความพร้อมในการแข่งขัน 
 44. ร้อนละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเองมีทักษะพ้ืนฐาน
อาชีพ และการมีงานท ามีความพร้อมในการแข่งขันระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 45. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 46. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
 47. ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงได้แก่ภัยจากยาเสพติดความรุนแรง การคุกคาม ใน
ชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆ 
 48. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง
การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 

 ๑.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติร่วมกับส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
มีนโยบายให้มีการจัดสอบ O-NET  มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือทดสอบความรู้และความคิด
รวบยอดของนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมอบหมายให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นศูนย์สอบ และด าเนินการจัดสอบให้กับนักเรียนทุกคน    
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอนของโรงเรียน อีกทั้งน าการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในการจบการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และผลของการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนระดับชาติ 
 จากความส าคัญของการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ดังกล่าวข้างต้นและเป็นการ
แสดงความชื่นชม ยินดี และเป็นขวัญก าลังใจให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนผลการสอบสูงสุดในแต่ละรายวิชา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการจัดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 นี้
เพ่ือเป็นการด าเนินงานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดไว้ 

๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือด าเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 ให้มีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานการจัดสอบ O-NET 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  
 3.1.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
จ านวน 4,429 คน 
 3.1.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐         
จ านวน 4,429  คน 

3.1.3 มีข้อมูลสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

3.2.1  การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 ด าเนินตาม
แนวทางการจัดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3.2.2  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 น าผลการทดสอบ    
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET  ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
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4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน  
 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน (Plan)   
1.จัดท าโครงการ/เสนอโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ 

ธันวาคม 2563 – 
กุมภาพันธ์ 2564 

นางสาวยลพัชร์  มีเนน           
และคณะ 
 

ขั้นการด าเนินงาน (Do)   
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานระดับศูนย์
สอบและสนามสอบ 

ธันวาคม 2563 – 
กุมภาพันธ์ 2564 

นางสาวยลพัชร์  มีเนน           
และคณะ 

3. ประชุมและวางแผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการ คณะท างานระดับศูนย์สอบและ
สนามสอบ 

มกราคม –กุมภาพัน์ 
2564 

4. มอบเกียรติบัตร และโล่รางวัล  พฤษภาคม 2564 
ขั้นนิเทศ ติดตาม (Check)   
5.นิเทศ ติดตาม การน าผลการทดสอบ         
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)          
ไปใช้ ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

มิถุนายน - 
กรกฎาคม 2564 

นางสาวยลพัชร์  มีเนน                    
และคณะ 

ขั้นสรุปและรายงานผล (Action)   
6.วิเคราะห์ข้อมูล สรุป และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

มิถุนายน - 
กรกฎาคม 2564 

นางสาวยลพัชร์  มีเนน                 
และคณะ 
 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ มาจาก 
  (1) งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน ................................................... บาท 
  (2) งบประมาณจาก สพฐ. จ านวน    ..................708,000................ บาท 
  งบประมาณสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
  แยกเป็น 
   -  ค่าตอบแทน537,540 บาท 
   -  ค่าใช้สอย75,384  บาท 
   -  ค่าวัสดุ21,500  บาท 
   -   ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง  72,450 บาท 
  รวมทั้งสิน จ านวน 706,874 บาท (เจ็ดแสนหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาท) 
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 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
๑) 1. จัดท าโครงการ/เสนอโครงการ/ขออนุมัติ

โครงการ 
๒)  

- - - - - 

๓) 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานระดับ
ศูนย์สอบและสนามสอบ 

๔)  

- - - - - 

๕) 3. ประชุมและวางแผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการ คณะท างานระดับศูนย์สอบ
และสนามสอบ 
 3.1 การประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
สนามสอบ 
 -  ค่าวิทยากร 
 -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 -  ค่าชดเชยน้ ามัน 
 -  ค่าห้องประชุม 
 -  ค่าชดเชยน้ ามันรถยนต์ส่วนกลาง 
 3.2 การประชุมชี้แจงคณะกรรมการ       
ศูนย์สอบ 
 -  ค่าตอบแทน 
 -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 -  ค่าห้องประชุม 
 

117,220 
 
 
 
 

11,100 
29,680 
41,590 
4,500 

12,000 
 
 

15,100 
1,750 
1,500 

 
 
 
 
 

11,100 
 
 
 
 
 
 

15,100 
 

 
 
 
 
 
 

29,680 
 

4,500 
12,000 

 
 
 

1,750 
1,500 

  
 
 
 
 
 
 

41,590 
 

๖) 4.ด าเนินงานการสอบ O-NET 

 4.1 ระดับสนามสอบ 
 -  จัดเตรียมสถานที่ก่อนและหลังวันสอบ 
 -  ค่าตอบแทนการด าเนินการสอบ O-NET 
 -  ค่าสนามสอบ 

4.2 ระดับศูนย์สอบ 
 -  จัดท าข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลนักเรียน 
และข้อมูลศูนย์สอบ 
     -  รับแบบทดสอบ/กระดาษค าตอบ 
 -  รักษาและควบคุมแบบทดสอบและ
กระดาษค าตอบ 
 
 

567,904 
 

29,240 
410,300 
19,704 

 
2,400 

 
1,800 
3,000 

 
 
 

 
 

29,240 
410,300 

 
 

2,400 
 

1,800 
3,000 

 
 
 

 
- 
 
 

19,704 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
 -  ด าเนินการสอบ วันที่ 1 – 2 
กุมภาพันธ์ 2564 

 ค่าตอบแทนคณะท างาน 
 ค่าน้ ามันตัวแทนศูนย์สอบ 
 ค่าอาหารกลางวัน 
 ค่าท่ีพัก 
 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน 
 ค่าวัสดุในการจัดสอบ 

  -  นิเทศ ก ากับ ติดตามระหว่างการสอบ 
      - ค่าตอบแทน 6 คน 3 สาย 
      - ค่าน้ ามัน(3 คัน x 2 เที่ยว x เที่ยวละ 
1000 บาท x 2 วัน) 
  -  ส่งกระดาษค าตอบให้ สทศ. ตาม
ก าหนดเวลา 
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๗) 5. มอบเกียรติบัตรและ โล่รางวัล 
๘)  

5,000   5,000  

๙) 6. นิเทศ ติดตาม การน าผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน       
(O-NET) ไปใช้ ในการวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 

- - - - - 

7. วิเคราะห์ข้อมูล สรุป และรายงานผล
การด าเนินงาน 

-  วิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติ (ค่าอาหาร 
อาหารว่าง และ เครื่องดื่ม) 
-  จัดท าสรุปรายงานผลการจัดสอบ 

-  ค่าจ้างท ารูปเล่มรายงาน70 เล่ม 
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รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
 

706,874 537,540 75,384 21,500 72,450 

 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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๖.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                        
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับ             
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2563        
มากกว่าร้อยละ 80 
2. มีข้อมูลสารสนเทศสถิติผลการทดสอบ       
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน                     
(O-NET) ปีการศึกษา 2563 
3. การด าเนินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                      
ตามแนวทางปฏิบัติงานของ สทศ. 
4. โรงเรียนน าผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ไปใช้              
ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 

1. ส ารวจสถิติการเข้ารับ           
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน           
(O-NET) ปีการศึกษา 2563   
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา       
ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                   
เขต 40 
2. ตรวจสอบสถิติผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 
2563 ของนักเรียน                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                      
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                  
เขต 40 
3. ติดตามการทดสอบ           
ทางการศึกษาระดับชาติ        
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                       
ปีการศึกษา 2563 
4. สอบถามโรงเรียนในการน าผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)    
ปีการศึกษา 2563 ไปใช้                 
ในการวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

1. แบบรายงาน             
การปฏิบัติงานการจัด      
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน        
(O-NET) ปีการศึกษา 2563 
2. แบบสัมภาษณ์           
การน าผลทดสอบ            
ทางการศึกษาระดับชาติ     
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                  
ปีการศึกษา 2563 ไปใช้      
ในการวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 เพ่ือใช้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียนของผู้ที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
 7.2 นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 
และสามารถน าไปใช้ในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
 7.3 โรงเรียนน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 
ที่สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ตัวชี้ วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน              
พุทธศักราช 2551 น าไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

   
(ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ  
        (นางสาวยลพัชร์  มีเนน) 

              ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

 
(ลงชื่อ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  

                            (...............................................) 
                                             ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
(ลงชื่อ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  

                         (นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์) 
                                             รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

 
(ลงชื่อ)................................................ผู้อนมัุติโครงการ 
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โครงการ                            การคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพื่อรับรางวัล 
                                       ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ              
                                       ทักษะชีวิต ประจ าปี 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นายภานุวัฒน์  พันธุรี  โทรศัพท ์090-0639-928 
โทรสาร  - E-mail : pha_nu@hotmail.com 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่    ()   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ด้าน ทั้งในส่วน
ของเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร) 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1.1) เป้าหมาย ข้อ 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
  (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
           ๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
  (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ การคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2564  
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตนักเรียนสู่การปฏิบัติของครูให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน และส่งผลให้นักเรียน
มีความรู้ทักษะครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม        
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง)  

1.2 แผนระดับท่ี 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ข้อ (11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ประเด็น ทั้งในส่วนของเป้าหมายและ
การให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประเด็นนี้
อย่างไร) 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

/(2) เป้าหมายที.่.. 

mailto:pha_nu@hotmail.com
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      -2- 
   (2) เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน) ค่าคะแนน ๐.๗๙ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจ าปี 2564 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตระหนัก
ถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้และจัด
กิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนสู่การปฏิบัติของครูให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่ความ
ยั่งยืน และส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ทักษะครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่และเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่า
เป้าหมายต่างๆ) 
 (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่เลือก ทั้งในส่วนของ
เป้าหมายแผนย่อย, แนวทางการพัฒนาและให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายของแผนย่อยนี้อย่างไร) 
   (1) แนวทางการพัฒนาแผนย่อย ข้อ ๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษ     
ที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิด
สร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อ่ืน 
           ข้ อ  ๒)จั ดให้ มี การพัฒนาทั กษะด้ านภาษา ศิ ลปะ และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
  (2) เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  

 ตัวชี้วัด คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World 
Economic Forum (WEF)  

 ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐  
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้และ
จัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนสู่การปฏิบัติของครูให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่
ความยั่งยืน และส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ทักษะครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง      
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่วัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่และเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของ     
ค่าเป้าหมายต่างๆ) 

/1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ... 
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1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านใด (หากสอดคล้อง) ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 
         (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การปฏิรูปการจดัการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
   ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๕ : ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 

(2) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
- 

 (3) กิจกรรม ๒ พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความทันสมัยและรวดเร็ว 
เพื่อให้ครูผู้เรียน และผู้ปกครองเข้าถึงข้อมูลและแก้ไขปัญหาฉุกเฉินได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

(4) เป้าหมายของกิจกรรม แอปพลิเคชั่นส าหรับการติดตาม ดูแล คุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา 
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างไร (หากสอดคล้อง)  
 (1) วัตถุประสงค์ที่  1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม          
มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) เป้าหมายรวมที่  2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่า
ทันสถานการณ์ มีความ รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณ  มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
 (3) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   
         (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒.๑.๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น 
                 ๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น 
  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและ
นอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายใน
และโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 
  (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถใน
การด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  

๓.๒.๒ พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

3) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและ
นอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากว่า 1 วัตถุประสงค์ เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมายระดับ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

/แผนระดับที่ 3... 
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แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. ด้านความปลอดภัย 
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

2. ด้านโอกาส 
2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน

ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง
เท่าเทียมกัน 
นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที่ ข้อ 3 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
จุดเน้น  ข้อ 15 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
ตัวชี้วัดที่ ข้อ 48 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มี

ความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการ
คุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาญชญากรรมไซเบอร์และภัย
พิบัติต่างๆ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป    

1. หลักการและเหตุผล 
    ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด 
ด าเนินการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน   
เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ จากครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษา อย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานและองค์กรที่ เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วม ในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                 
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนทุกระดับให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเจตนารมณ์และ
ความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช พ.ศ. 2551 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตระหนักและถือเป็นหน้าที่ ต้องด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็ ง                       
และพัฒนาระบบดูช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้มีคุณภาพขึ้น และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา     
และข้าราชการครู ที่ทุ่มเท เสียสละในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้มั่นคง และยั่งยืน อันส่งผลต่อการ
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน สามารถช่วยป้องกัน และแก้ไขได้อย่างทันเหตุการณ์ ตรงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพใน 
การจัดการเรียนการสอน ทั้งด้านความดี ความประพฤติ ความเก่ง ความรู้ที่หลากหลาย และมีความสุขในการด าเนินตน
ตามวิถีชีวิตที่เหมาะสม  จึงจัดท าโครงการการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรับรางวัล   
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564 และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2564      
เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ให้ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์
           2.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการและด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน 
 2.2 เพ่ือขับเคลื่อนการบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพ่ือการเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตนักเรียนสู่การปฏิบัติของครูให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน 
 2.3 เพ่ือยกย่องครูที่ปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนเป็นที่ประจักษ์  

/3. เป้าหมาย… 
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3. เป้าหมาย  
          3.1  ผลผลิต (เชิงปรมิาณ) 
        3.1.1 โรงเรียนในสังกัด สพม.40 จ านวน  39 แห่ง ส่งผลงานเข้าประกวดเพ่ือรับรางวัลระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  

3.2  ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
                3 .2.1 ส่ ง เสริมให้สถานศึกษา มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โดยมีกระบวนการ                       
วิธีการ เครื่องมือที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จนส่งผลให้
โรงเรียนในสังกัด สพม.40 ได้รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต   
       3.2.2 ส่งเสริมให้ข้าราชการครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพ่ือการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนสู่การ
ปฏิบัติของครูให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน 

4.กิจกรรมส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ ด าเนินการก าหนด
รูปแบบ การคัดเลือกสถานศึกษาฯและการคัดเลือกครู
ต้นแบบฯ 
3. ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาฯ และ ด าเนินการ
คัดเลือกครูต้นแบบฯ 
4. สรุป ประเมินผลและรายงานส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

นายภานุวัฒน์ พันธุรี   
และคณะ 

 

5. งบประมาณ 
     5.1  เงินงบประมาณจาก สพฐ. จ านวน    36,000       บาท 
     5.2  รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ น้ ามัน 

กิจกรรม การด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี 2564 
  ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกประเมินโรงเรียน     
ส่งเข้าประกวดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
จ านวน 6 คน จ านวน 20 วันๆ ละ 1,800 บาท  
เป็นเงิน 36,000 บาท (คนละ 300 บาท/วัน) 

36,000  
 
 
36,000 

 
 
 
 
 
 

 

  

   36,000   
รวมทั้งสิ้น 36,000 

 

/6. การประเมินผล… 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

สถานศึกษา มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ  วิธีการ 
เครื่องมือที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน      

ออกประเมินเชิง
ประจักษ์ 

แบบประเมิน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีสถานศึกษาที่เป็นตัวแทนเพ่ือรับรางวัลระบบ                 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564 สถานศึกษามีการบริหารจัดการและด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน  และมีครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้
บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2564 เพ่ือขับเคลื่อนการบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม
เพ่ือการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนสู่การปฏิบัติของครูให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน ยกย่อง
ครูที่ปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนเป็นที่ประจักษ์ 

 
 

ลงชื่อ….........……………………………….ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายภานุวัฒน ์พันธุรี) 

                   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    
 
 

             ลงชื่อ….........……………………………….ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นางสาวประกาย  บรรลัง) 

                   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    
 
 

             ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์) 

               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 
 

                      ลงชื่อ.................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                  (นายประสิทธิ์  อินวรรณา) 

                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ      หลักสูตรฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ    
     นักศึกษา ประจ าปี 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นายภานุวัฒน์  พันธุรี  โทรศัพท ์090-0639-928 
โทรสาร  - E-mail : pha_nu@hotmail.com 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่    ()   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ด้าน ทั้งในส่วน
ของเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร) 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1.1) เป้าหมาย ข้อ 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
  (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ โครงการหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจ าปี 2564 ส่งเสริมให้สถานศึกษา มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อจ านวนนักเรียนในสถานศึกษา 
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง)  
1.2 แผนระดับท่ี 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ข้อ (11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ประเด็น ทั้งในส่วนของเป้าหมายและ
การให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประเด็นนี้
อย่างไร) 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (2) เป้าหมายที่ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน) ค่าคะแนน ๐.๗๙ 

/(3) การบรรลุเป้าหมาย… 
 

 

mailto:pha_nu@hotmail.com
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   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจ าปี 2564 ส่งเสริมให้สถานศึกษา มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อจ านวนนักเรียนในสถานศึกษา 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่และเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่า
เป้าหมายต่างๆ) 
 (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่เลือก ทั้งในส่วนของ
เป้าหมายแผนย่อย, แนวทางการพัฒนาและให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายของแผนย่อยนี้อย่างไร) 
   (1) แนวทางการพัฒนาแผนย่อย ข้อ ๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษ     
ที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิด
สร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อ่ืน 
          ข้ อ  ๒) จั ด ให้ มีการพัฒนาทักษะด้ านภาษา ศิ ลปะ และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
  (2) เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  

ตัวชี้วัด คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ 
World Economic Forum (WEF)  

  ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐  
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงการหลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจ าปี 2564 ส่งเสริมให้สถานศึกษา มีเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน
ในสถานศึกษา (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่และเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิด เป็นสัดส่วนหรือร้อยละ
เท่าไรของค่าเป้าหมายต่างๆ) 
1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านใด (หากสอดคล้อง) ) ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 
 (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน   
ศตวรรษที่ ๒๑ 
   ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๕ : ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 

(2) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
- 

 (3) กิจกรรม ๒ พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความทันสมัยและรวดเร็ว 
เพื่อให้ครูผู้เรียน และผู้ปกครองเข้าถึงข้อมูลและแก้ไขปัญหาฉุกเฉินได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

(4) เป้าหมายของกิจกรรม แอปพลิเคชั่นส าหรับการติดตาม ดูแล คุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา 
/1.2.3 แผนพัฒนา… 
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1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างไร (หากสอดคล้อง)  
 (1) วัตถุประสงค์ที่  1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) เป้าหมายรวมที่  2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่า
ทันสถานการณ์ มีความ รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม
ทางจติวิญญาณ  มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
 (3) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   
         (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒.๑.๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น 
                 ๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น 
  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
  (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถใน
การดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากว่า 1 วัตถุประสงค์ เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมายระดับ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. ด้านความปลอดภัย 
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

2. ด้านโอกาส 
2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อป้องกัน

ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่าง
เท่าเทียมกัน 
 
 
 

/นโยบาย จุดเน้น… 
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นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที ่ ข้อ 3 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
จุดเน้น  ข้อ 15 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
ตัวชี้วัดที่ ข้อ 48 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มี

ความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการ
คุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาญชญากรรมไซเบอร์และภัย
พิบัติต่างๆ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป    

1. หลักการและเหตุผล 
    ด้วยสถานการณ์เด็กนักเรียนในสังคมไทย มีการทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรงในโรงเรียนการละเมิด
ทางเพศ เป็นต้น นับวันจะซับซ้อนทวีความรุนแรงและกระจายตัวมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ โดยองค์กรหลักได้
พยายามทุกวิถีทางที่จะหยุดยั้งและบรรเทาสถานการณ์มีการออกนโยบายมาตรการและด าเนินการป้องกันเหตุ
ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีนักเรียนในความดูแลโดยประมาณ 
จ านวน 30,000 คน จ าเป็นต้องมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษและระบบที่สามารถช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เผชิญปัญหา
ต่างๆ อาทิ ความรุนแรง การละเมิดทางเพศ ความเป็นธรรมทางการศึกษา ความต้องการรับการช่วยเหลือเรื่อง
ต่างๆ เป็นต้น ให้ได้รับการช่วยเหลือทันท่วงที มีเครือข่ายที่รองรับการด าเนินการ จึงจ าเป็นต้องจัดฝึกอบรม
เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 และโรงเรียนในสังกัด (ฉก.ชน.40/ฉก.ชน.โรงเรียน) โดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนา
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องในบทบาทของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

2.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ให้มีศักยภาพ 
2.3 เพ่ือส่งเสริมศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ให้มีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ตามแผนภาคีเครือข่ายโดยใช้ชุมชนเป็นฐานโดยท างานเป็นเครือข่ายกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่องและยังยืน 

3. เป้าหมาย  
3.1  ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 

        3.1.1 ครูรับผิดชอบศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ในสังกัด สพม. 40 จ านวน     
39 แห่งๆ ละ 3 คน รวม 117 คน และผู้ที่เก่ียวข้อง จ านวน 23 คน รวมทั้งหมด 140 คน  

3.2  ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
3.2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษา มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อจ านวนนักเรียนในสถานศึกษา 
3.2.2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ใน

การปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

/4. กิจกรรม... 
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4. กิจกรรมส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการด าเนิน
โครงการหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ นักศึกษา 
ประจ าปี 2564 
3. ด าเนินโครงการหลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ  
นักศึกษา ประจ าปี 2564 
4. สรุป ประเมินผลและรายงานส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

นายภานุวัฒน์ พันธุรี  และคณะ 

5. งบประมาณ 
     5.1  เงินงบประมาณจาก  สพม. 40 จ านวน    96,400 บาท 
     5.2  รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/กิจกรรม… 
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กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ น้ ามัน 

กิจกรรม จัดอบรมโครงการหลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ประจ าปี 2564 จ านวน 3 วัน ให้กับครูผู้รับผิดชอบงาน
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน จ านวน 39 
โรงเรียนๆ ละ 3 คน รวม 117 คน และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 23 คน รวม 140 คน 
1)  ค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม  

- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 140 คน จ านวน 3 มื้อๆ 
ละ 80 บาท (140*3*80=33,600) 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 140 คน จ านวน 6 
มื้อๆ 35 บาท เป็นเงิน (140*6*35=29,400) 
    (33,600+29,400= 63,000 บาท.) 
2) ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 15 ชม.ๆ ละ 600 บาท  
    เป็นเงิน 15 x 600=9,000 บาท 
3) ค่าที่พักคณะวิทยากร จ านวน 1 ห้อง 3 คืนๆละ     
   1,200 บาท (1,200x3=3,600 บาท 
4) ค่าพาหนะวิทยากรจาก กทม. ถึง เพชรบูรณ์(ค่าชดเชย     
    น้ ามัน กม.ละ 4 บาท 350x4x2=2,800บาท) 
5) เอกสารประกอบการฝึกอบรม จ านวน 140 เล่มๆ ละ 
    100 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท 
6) ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ใช้ประกอบการอบรมฯ 
    - กระดาษการ์ดท าเกียรติบัตรหอม ขอบทอง A 4 
จ านวน   3 ห่อ 

- กระดาษ A 4 จ านวน  10 รีม 
- อ่ืนๆ 

96,400  
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14,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,800 

รวม  9,000 80,600 4,000 2,800 
รวมทั้งสิ้น 96,400 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีความพึงพอใจต่อโครงการหลักสูตร
ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ นักศึกษา 
ประจ าปี 2564 

ส ารวจ แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ทดสอบ แบทดสอบ 

/7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ... 
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-7- 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

7.1 เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องในบทบาทของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

7.2 สถานศึกษาในสังกัด สพม.40 มีเครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ให้มีศักยภาพ 
7.3 สถานศึกษาในสังกัด สพม.40 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน มีการพัฒนาระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนตามแผนภาคีเครือข่ายโดยใช้ชุมชนเป็นฐานโดยท างานเป็นเครือข่ายกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่องและยังยืน 

 
 

 

 ลงชื่อ….........……………………………….ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายภานุวัฒน ์พันธุรี) 

                   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    
 
 
 

             ลงชื่อ….........……………………………….ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นางสาวประกาย  บรรลัง) 

                   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    
 
 
 

             ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์) 

               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 
 
 

                      ลงชื่อ.................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                  (นายประสิทธิ์  อินวรรณา) 

                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ     โรงเรียนมาตรฐานสากล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นางสาวสิริภา สงคราม โทรศัพท์ 08-8421-4764 
โทรสาร.................-................... E-mail : Siripaspv40@sec40.go.th 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม ่(     )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม 2564 – สิงหาคม 2564 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ด้าน ทั้งในส่วน
ของเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร) 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

(1.1) เป้าหมาย  
  1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

        (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
 1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
   1.1) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานศึกษา 
   1.2) การส่งเสริมให้คนไทยจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
   1.3) การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 2) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  
   2.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
   2.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ู ให้เป็นครูยุคใหม ่
   2.3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
   2.4) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
   2.5) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
         (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
                โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นโครงการที่ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม และปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยให้สถานศึกษา
สอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเข้าไปในสาระการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง( IS) 
รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิต



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 368 

สาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม อีกท้ังสร้างความตระหนักให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ของ
ตนเอง การตรงต่อเวลา การยอมรับความหลากหลาย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน และเป็นพลเมืองที่ดี 
และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการท างานเพ่ือส่วนรวม โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นโครงการที่มุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาท
ครู และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความตื่นตัวให้
ตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ  
   
1.2 แผนระดับท่ี 2 
 (2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (2) เป้าหมายที่  
    ๑. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จาเป็นของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น      
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    - คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) เฉลี่ย ๔๗๐ 
คะแนน 
    - อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา อันดับที่ ๔๕ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
          โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นโครงการที่จะส่งผลให้ นักเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต 40 มีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่  1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง                      
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย  

   ๑) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ ประกอบด้วย ๔ แนวทางย่อย ได้แก่  
    ๑.1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้

ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
เป็นหลักสูตร ฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นน าที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตาม
ประเมินผล  

    1.๒) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรม
เสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน 
โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยี      
เพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม  
    1.๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อน
ความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถน ามาใช้ต่อยอดใน
การประกอบอาชีพได้จริง  
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    1.๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ เพ่ือให้
สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่าง
หลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบ
เนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการประเมินผลการ
เรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

    ๒) เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย ๓ แนวทางย่อย ได้แก่  
     2.๑) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น 
“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน  
     2.๒) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง 
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ  

   ๓) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ประกอบด้วย         
๖ แนวทางย่อย ได้แก่  
    3.๑) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์  ตั้ งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจ                  
และความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม  
    3.๒) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้นมีการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในด้านความ
พร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จานวนครูที่ครบชั้น ครบ
วิชา จานวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน  
    3.๓) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพ
การศึกษา มีการปรับปรุงโครงสร้าง 
   ๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย ๕ แนวทางย่อย ได้แก่  
    4.๑) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได ้
   ๕) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย ๒ แนวทาง
ย่อย ได้แก่  
    5.๑) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
    5.๒) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการ
ของประเทศเพ่ือนบ้านในสถานศึกษา และสาหรับประชาชน  

   (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
    "คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    - สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
ร้อยละ ๕๐ 
    - อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง ลดลงร้อยละ ๒๐ 
                                 - อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ ๘๐" 
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 (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
  โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นโครงการที่จะส่งผลให้ นักเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต 40 มีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 
๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง       
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  3.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
การเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที ่1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
จุดเน้นที ่1   ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป สูระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
จุดเน้นที ่2   ส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง และ ตอบสนองความตองการ    
                ของผู้เรียน ชุมชน สังคม 
จุดเน้นที ่3   ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหาร “๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมการ บริหารงาน”  
จุดเน้นที ่4   ส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา 
จุดเน้นที่ 5  ส่งเสริมโรงเรียนให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑  ร้อยละ๑๐๐ ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล 

และงานบริหารงานทั่วไป สูระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการงานงบประมาณงานบริหารบุคคล และ 
 งานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
ตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละ๑๐๐ ของโรงเรียนไดด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหาร หลักสูตรสถานศึกษาท่ีทันต่อ 
                การเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม  
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อ 
 การเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
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ตัวชี้วัดที่ 5  ร้อยละ๑๐๐ ของโรงเรียน มีการส่งเสริมการสรางหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบใน 
                การบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน มีการส่งเสริมการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ 
 ในการบริหารและการจัดการศึกษาระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
ตัวชี้วัดที่ 7  ร้อยละ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพ การศึกษาด้วยเครือข่าย 
                ความรว่มมือการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่าย 
 ความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษาระดับคุณภาพดีขึ้นไป  
ตัวชี้วัดที่ 9  ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้มีแนวทางในการด าเนินการบูรณาการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียน การสอน การวัด
และประเมินผล กิจกรรมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล งบด าเนินงาน เพ่ือให้โรงเรียนใน
โครงการมาตรฐานสากลได้ขับเคลื่อนและฝึกประสบการณ์บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ให้บังเกิดผลกับคุณภาพนักเรียน ที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ตระหนักถึงความส าคัญที่จะยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล กิจกรรมยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  จึงจัดท าโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล เพ่ือให้โรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลได้ขับเคลื่อนและฝึกประสบการณ์ บรรลุวัตถุประสงค์
ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ให้บังเกิดผลกับคุณภาพนักเรียนที่
เทียบเคียงมาตรฐานสากล   
 
2. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือให้โรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลด าเนินการพัฒนาและยกระดับคุณภาพตามแนว
ทางการด าเนิน โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน (Independent Study : IS) 
และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
              1. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและครู โรงเรียนมาตรฐานสากลที่ผ่าน
การประเมิน OBECQA จ านวน ๗ โรงเรียน โรงเรียนละ ๕  คน และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การมัธยมศึกษา 
เขต 40 จ านวน ๑๐ คน รวม ๔๕ และเข้าร่วมการประชุมวางแผนการติดตาม ตรวจเยี่ยมและเป็นพ่ีเลี้ยง
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐  
               ๒. โรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล รุ่น 3 จ านวน ๑๐ โรงเรียน และรุ่นใหม่ จ านวน ๒๒ 
โรงเรียน รวม ๓๒ โรงเรียน 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
    1. โรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลมีการจัดการเรียนการสอนสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

(Independent Study : IS) และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 
4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการและวางแผนการด าเนินงาน 
จ านวน ๔๕ คน  
กิจกรรมที่ ๒ ติดตาม ตรวจเยี่ยมและเป็นพ่ีเลี้ยงโรงเรียน
มาตรฐานสากลรุ่น ๓ จ านวน ๑๐ โรงเรียน และรุ่นใหม่ จ านวน 
๒๒ โรงเรียน  
กิจกรรมที่ ๓ สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 

มีนาคม 2564 
 

เมษายน-สิงหาคม 
2564 

 
สิงหาคม 2564 

นางสาวสิริภา สงคราม 
และคณะ  

 
5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ มาจาก 
  (1) งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน ............. 97,831.................... บาท 
  (2) งบประมาณจาก สพฐ. จ านวน ..............-................... บาท 
  (3) งบประมาณจากแหล่งอ่ืน .............. จ านวน..............-...................บาท 
  รวมจ านวน ........ 97,831........ บาท  
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 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการและ 
วางแผนการด าเนินงาน 
รายละเอียด  
      ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  
วางแผนการติดตาม ตรวจเยี่ยมและเป็นพ่ี
เลี้ยงโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 
ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและครู 
โรงเรียนมาตรฐานสากลที่ผ่านการประเมิน 
OBECQA จ านวน ๗ โรงเรียน โรงเรียนละ  
๕  คน และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การ
มัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน ๑๐ คน รวม 
๔๕ คน 
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม    
  (๔5 คน x 35 บาท x ๑ วนั) 
กิจกรรมที่ 2 ติดตาม ตรวจเยี่ยมและเป็นพ่ีเลี้ยง 
รายละเอียด 
๑) ประเมินโรงเรียน ระดับ ScQA 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ 
คณะกรรมการฯ คณะที่ 1 
(6 คน x 240 บาท x 2 วัน = 2,880) 
คณะกรรมการฯ คณะที่ 2 
(6 คน x 240 บาท x 2 วัน = 2,880) 
คณะกรรมการฯ คณะที่ 3 
(6 คน x 240 บาท x 2 วัน = 2,880) 
คณะกรรมการฯ คณะที่ 4 
(6 คน x 240 บาท x ๑ วัน = 1,440) 
คณะกรรมการฯ คณะที่ 5 
(6 คน x 240 บาท x 2 วัน = 2,880) 
คณะกรรมการฯ คณะที่ 6 
(6 คน x 240 บาท x 2 วัน = 2,880) 
คณะกรรมการฯ คณะที่ 7 
(6 คน x 240 บาท x ๑ วัน = 1,440) 

๑,๕๗๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,280 
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1,440 
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

คณะที่ 1 
  1) จากโรงเรียนเพชรพิทยาคมไปโรงเรียน
พัชรพิทยาคม (13 กิโลเมตร) 
จากโรงเรียนพัชรพิทยาคมไป โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ (30 กิโลเมตร) 
จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ 
ไปโรงเรียนเพชรพิทยาคม (18 กิโลเมตร)  
(รวม 61 กิโลเมตร x 4 บาท = 244 บาท) 
  2) จากโรงเรียนเพชรพิทยาคมไปโรงเรียน 
วังโป่งศึกษา (73 กิโลเมตร) จากโรงเรียน 
วังโป่งศึกษา ไป โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม  
(7 กิโลเมตร) จากโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ไป
โรงเรียนเพชรพิทยาคม (78 กิโลเมตร) 
(รวม 158 กิโลเมตร x 4 บาท = 632 บาท) 
คณะที่ 2 
   1) จากโรงเรียนวิทยานุกูลนารีไปโรงเรียน 
พุขามครุฑมณีอุทิศ (113 กิโลเมตร) 
จากโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศไปโรงเรียน
วิทยานุกูลนารี (113 กิโลเมตร) 
(รวม 226 กิโลเมตร x 4 บาท = 904 บาท) 
   2) จากโรงเรียนวิทยานุกูลนารีไปโรงเรียน 
เพชรบูรณ์วิทยา (16 กิโลเมตร) จากโรงเรียน 
เพชรบูรณ์วิทยาไปโรงเรียนเนินพิทยาคม 
(25 กิโลเมตร) จากโรงเรียนเนินพิทยาคม  
ไปโรงเรียนวิทยานุกูลนารี (16 กิโลเมตร) 
(รวม 57 กิโลเมตร x 4 บาท = 228 บาท) 
คณะที่ 3 
   1) จากโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมไป
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
(21 กิโลเมตร) จากโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก ไปโรงเรียนติ้ววิทยาคม  
(16 กิโลเมตร) จากโรงเรียนติ้ววิทยาคม ไป
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม (10 กิโลเมตร)  
(รวม 47 กิโลเมตร x 4 บาท =  บาท) 
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
   2) จากโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมไป
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม (30 กิโลเมตร) 
จากโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ไปโรงเรียน
ผาแดงวิทยาคม (13 กิโลเมตร) จากโรงเรียน
ผาแดงวิทยาคม ไปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
(17 กิโลเมตร)  
(รวม 60 กิโลเมตร x 4 บาท = 240 บาท) 
คณะที่ 4 
  จากโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมไปโรงเรียน 
น้ าหนาววิทยาคม (95 กิโลเมตร) จาก
โรงเรียนน้ าหนาววิทยาคมไปโรงเรียนหล่มเก่า
พิทยาคม (95 กิโลเมตร)    
(รวม 190 กิโลเมตร x 4 บาท = 760 บาท) 
คณะที่ 5 
  1) จากโรงเรียนหนองไผ่ไปโรงเรียนท่าด้วง
พิทยาคม (38 กิโลเมตร) จากโรงเรียนท่าด้วง
พิทยาคมไปโรงเรียนซับบอนวิทยาคม (27 
กิโลเมตร) จากโรงเรียนซับบอนวิทยาคมไป
โรงเรียนหนองไผ่ (37 กิโลเมตร) 
(รวม 190 กิโลเมตร x 4 บาท = 760 บาท) 
  2) จากโรงเรียนหนองไผ่ไปโรงเรียนซับ
สมบูรณ์วิทยาคม (51 กิโลเมตร) จาก
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมไปโรงเรียนศรี
มงคลวิทยาคม (28 กิโลเมตร) จากโรงเรียน
ศรีมงคลวิทยาคมไปโรงเรียนหนองไผ่ (44 
กิโลเมตร) 
(รวม 123 กิโลเมตร x 4 บาท = 492 บาท) 
คณะที่ 6 
   1) จากโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ไป
โรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม (23 กิโลเมตร) จาก
โรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม ไปโรงเรียนโคกปรง
วิทยาคม (26 กิโลเมตร) จากโรงเรียนโคก
ปรงวิทยาคม ไปโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
(12 กิโลเมตร)  
(รวม 61 กิโลเมตร x 4 บาท = 244 บาท) 
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
   2) จากโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ไป
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม (35 กิโลเมตร) จาก
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ไปโรงเรียนนาสนุ่น
วิทยาคม (47 กิโลเมตร) จากโรงเรียนนาสนุ่น
วิทยาคม ไปโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ (22 
กิโลเมตร)  
(รวม 104 กิโลเมตร x 4 บาท = 416 บาท) 
คณะที่ 7 
  จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์ ไปโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ 
เพชรบูรณ์ (55 กิโลเมตร) จากโรงเรียนร่ม
เกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ไปโรงเรียนผาเมือง
วิทยาคม (58 กิโลเมตร) จากโรงเรียนผาเมือง
วิทยาคม ไปโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์ (7 กิโลเมตร) 
(รวม 120 กิโลเมตร x 4 บาท = 480 บาท) 
2) ประเมินโรงเรียน ระดับ OBEQA 
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
   (3 คน x 240 บาท x 10 วัน = 7,200) 
   (2 คน x 270 บาท x 10 วัน = 5,400) 
 - ค่าที่พักกรรมการประเมิน OBECQA 
(เหมาจ่าย)  
(800 บาท x 10 คืน x 3 คน =24,000) 
(1,100บาท x 10 คืน x 2 คน = 22,000) 
 - ค่าชดเชยน้ ามันรถยนต์ส่วนตัว
คณะกรรมการฯ 
   คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน 5 ท่าน 
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
 1) ไปกลับจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ไปโรงเรียนชนแดน
วิทยาคม (90 กิโลเมตร x 4 บาท = 360 บาท) 
 2) ไปกลับจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ไปโรงเรียนดงขุย
วิทยาคม (120 กิโลเมตร x 4 บาท=480บาท) 
3) ไปกลับจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ไปโรงเรียนนาเฉลียง
พิทยาคม (62 กิโลเมตร x 4 บาท = 248 บาท) 
4) ไปกลับจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ไปโรงเรียนเพชรละคร
วิทยา (107 กิโลเมตร x 4 บาท = 428 บาท) 
5) ไปกลับจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ไปโรงเรียนเมืองราด
วิทยาคม (174กิโลเมตร x 4 บาท = 696 บาท) 
6) ไปกลับจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ไปโรงเรียนบึงสามพัน
วิทยาคม(144 กิโลเมตร x 4 บาท = 576 บาท) 
7) ไปกลับจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ไปโรงเรียนวังพิกุล
พิทยาคม(182 กิโลเมตร x 4 บาท = 728 บาท) 
8) ไปกลับจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ไปโรงเรียนศรีเทพประชา
สรรค ์(218 กิโลเมตร x 4 บาท = 872 บาท) 
9) ไปกลับจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ไปโรงเรียนเมืองศรีเทพ
(252 กิโลเมตร x 4 บาท = 1,008 บาท) 
10) ไปกลับจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ไปโรงเรียนแคมป์สน
วิทยาคม (158 กิโลเมตร x 4 บาท =632 บาท) 

6,028     
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3) สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 1,000   1,000  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 97,831 29,880 47,575 1,000 19,376 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 คณะกรรมการประเมินด าเนินงานตาม
รูปแบบการประเมินร้อยละ 100 
6.2 โรงเรียนมาตรฐานสากลทุกโรงเรียน มีการ
การจัดการเรียนการสอนสาระการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (Independent Study : IS) และ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
6.3 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
รุ่นใหม่ได้รับการติดตาม ตรวจเยี่ยมร้อยละ ๑๐๐ 

ประเมิน  
 

ประเมิน 
 
 
 
 

ประเมิน 

แบบประเมินตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพ 
แบบประเมินตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพ 
 
 
 
แบบประเมินตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ผ่านการประเมินรางวังคุณภาพแห่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) ระดับ OBECQA และ ScQA เพ่ิมข้ึน 

๒) นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
 
 

 
 (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 

                   (นางสาวสิริภา สงคราม) 
                ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 
 

 (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (…………….………………………….) 

        ผู้อ านวยการกลุ่ม...............................................  
 
 

 (ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์) 

                            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 
 

                               (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายประสิทธิ์ อินวรรณา) 

    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ     การน าเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
                                   การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นางสาวสิริภา สงคราม โทรศัพท์ 088-4214-764 
โทรสาร.................-................... E-mail : Siripaspv40@sec40.go.th 
ลักษณะโครงการ (     )  ใหม่    (  )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2564 – กันยายน 2564 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่         
4 ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ด้าน ทั้งในส่วน
ของเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร) 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1.1) เป้าหมาย  
  ๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
           ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

        (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    ๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
       ๔.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม ่
         (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
                โครงการการน าเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 เป็นโครงการที่ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 4.3 ปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนบทบาทครู การ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา  
1.2 แผนระดับที่ 2 
 (2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (2) เป้าหมายที่  
    ๑. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น      
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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    - คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) เฉลี่ย ๔๗๐ 
คะแนน 
    - อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา อันดับที่ ๔๕ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
  โครงการการน าเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 เป็นโครงการที่จะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
 
  (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่  1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง                      
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  

             การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น 
“โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบ
การสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรรผู้มี
ความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง  ครอบคลุม
ทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และ
วัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

                (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
    คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    - สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
ร้อยละ ๕๐ 
    - อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง ลดลงร้อยละ ๒๐ 
                               - อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ ๘๐" 
 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
  โครงการการน าเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 เป็นโครงการที่จะส่งผลให้เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
(ศน.ขวัญ ฝากดูอีกครั้งครับ) 
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นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที ่๒ สงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จุดเน้นที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning  
ตัวชี้วัดที ่17 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการด าเนินการส่งเสริมและและพัฒนาครูจัดการ

เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning  
ตัวชี้วัดที่ 18  ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้

ด้วยวิธีการ Active Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active 
Learning ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ” ซึ่งเป็น
นโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียน
ในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการ
จัดการศึกษาของประเทศ เป้าหมายที่ส าคัญหนึ่ง คือ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมใน
ทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการ
บริหาร การจัดการเรียนการสอน สร้างคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล จ านวน 31 โรงเรียน และได้เห็นความส าคัญของการสร้างนวัตกรรม จึงได้ก าหนดนโยบายและจุดเน้น  
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 
ในนโยบายที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จุดเน้นที่ ๙ ส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้” ซึ่งการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
ครูจะต้องสร้างและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ จึงต้องการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู และ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  อันจะส่งผลไปยังการยกระดับคุณภาพ
จัดการเรียนการสอนของครู ส่งผลต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง 
 
2. วัตถุประสงค์ 
      ๑) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  40  
      ๒) เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต  40 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
              1. ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  40 จ านวน 50 คน ที่เข้าร่วมโครงการ 
มีการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้” 
              2. ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  40 จ านวน 50 คน ที่เข้าร่วมโครงการมี
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
        3.2 เชิงคุณภาพ 
  ๑. มีการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
  ๒. มีแนวทางในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 
  ๓. มีแนวทางในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

 
4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการและวางแผนการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๒ ขยายผลส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัด 
การเรียนรู้ของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต  40 
กิจกรรมที่ 3 ด าเนินการจัดเวทีวิพากย์ผลงานนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิในงานแสดงผลงานนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  40 
กิจกรรมที่ 4 ถอดบทเรียนการส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต  40 
กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผล 

กรกฎาคม 2564 
สิงหาคม ๒๕๖4 

 
 

สิงหาคม ๒๕๖4 
 
 
 

สิงหาคม ๒๕๖4 
 
 

กันยายน ๒๕๖4  

นางสาวสิริภา สงคราม
และคณะ 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ มาจาก 
  (1) งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน ............. -.................... บาท 
  (2) งบประมาณจาก สพฐ. จ านวน ........... 85,800........... บาท 
  (3) งบประมาณจากแหล่งอ่ืน .............. จ านวน..............-...................บาท 
  รวมจ านวน ........ 85,800........ บาท  
 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการการ
และวางแผนการด าเนินงาน 
รายละเอียด ประชุมคณะกรรมการการและ
วางแผนการด าเนินงาน จ านวน 10 คน 
- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จ านวน 1 มื้อ 
 มื้อละ 35 บาท  (10 คน x 35 บาท) 
กิจกรรมที่ 2  ขยายผลส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต  40 
รายละเอียด  ด าเนินการจัดส่งเอกสาร
เกี่ยวกับแนวทางการสร้างนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้และการน าเสนอนวัตกรรมฯ 
ไปยังโรงเรียนในสังกัด 
- ค่าคู่มือประกอบกิจกรรม 
(จ านวน 50 เล่ม x 100 บาท) 
กิจกรรมที่ 3 ด าเนินการจัดเวทีวิพากย์
ผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิในงานแสดงผลงานนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ของครูในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  40 
 รายละเอียด  
   การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้าง
นวัตกรรมโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 9 คน
เป็นคณะกรรมการวิพากย์ผลงาน  
ครูผู้น าเสนอนวัตกรรมฯ จ านวน 50 คน 
คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 15 คน 
ผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 50 คน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
(600 บาท x 9 คน x 6 ชั่วโมง) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
 มื้อละ 35 บาท และค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
ละ 80 บาท (115 คน x 150 บาท) 
- ค่าวัสด ุ
  

350 
 
 
 
 
 

5,000 
 

  
 
  
 
 
 

 
 

52,650 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32,400 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 

 
 

350 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30,000 
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
กิจกรรมที่ 4 ถอดบทเรียนการส่งเสริมและ
พัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  40 
รายละเอียด ประชุมคณะกรรมการการเพ่ือ
ถอดบทเรียนการส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  40 จ านวน 10 คน 
- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จ านวน 1 มื้อ 
 มื้อละ 35 บาท  (10 คน x 35 บาท) 
กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการด าเนินงาน และ
รายงานผล 
รายละเอียด 
 จัดท ารูปเล่มรายงาน  
(จ านวน 3 เล่ม x 150 บาท) 

350 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

450 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

450 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,800 32,400 17,950 35,450  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   6.1 ครใูนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ที่เข้าร่วมโครงการมีการ
สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ครบทุกคน 
   6.2 ครูในสงักัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ที่เข้าร่วมโครงการมีการ
น าเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ต่อผู้เชี่ยวชาญ ครบทุกคน  
   6.3 ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ที่เข้าร่วมโครงการมีการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษา 

- การถอดบทเรียนจากการ
จัดกิจกรรมฯ 
 
- การถอดบทเรียนจากการ
จัดกิจกรรมฯ 
 
 
- สังเกตการณ์จัดกิจกรรม 
PLC ของครูที่เข้ารับการ
อบรมฯ 
 

 - แบบสรุปรายงานการ
อบรม 
 
- แบบสรุปรายการการ
น าเสนอนวัตกรรมทางการ
จัดการเรียนรู้ 
 
- แบบสรุปรายการการ
ถอดบทเรียน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
              1. ครูในสังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีการสร้างนวตักรรมการจัดการเรียนรู้
เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    2. มีแนวทางในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 

    3. มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

 
 
 

 (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางสาวสิริภา สงคราม) 

                ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 
 

 (ลงชื่อ)..................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
                 (…………….………………………….) 

        ผู้อ านวยการกลุ่ม...............................................  
 
 

 (ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์) 

                            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 
 

                               (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายประสิทธิ์ อินวรรณา) 

    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ     อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา” 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นางสาวสิริภา สงคราม โทรศัพท์ 088-4214-764 
โทรสาร.................-................... E-mail : Siripaspv40@sec40.go.th 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม ่(     )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์ 2564 – กรกฎาคม 2564 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่         
4 ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ด้าน ทั้งในส่วน
ของเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร) 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1.1) เป้าหมาย  
  ๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
           ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

        (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    ๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
       ๔.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม ่
         (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
                โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา” เป็นโครงการที่ด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา  
1.2 แผนระดับท่ี 2 
 (2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (2) เป้าหมายที่  
    ๑. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น      
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    - คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) เฉลี่ย ๔๗๐ 
คะแนน 
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    - อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา อันดับที่ ๔๕ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
          โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา” เป็นโครงการที่จะ
ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม ่
  (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่  1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง                      
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย  
    ๒) เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ ได้แก่  
     2.๑) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น 
“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน  
     2.๓) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง 
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ  
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
    "คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ า เป็น
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    - สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
ร้อยละ ๕๐ 
    - อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง ลดลงร้อยละ ๒๐ 
                               - อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ ๘๐" 
 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา” เป็นโครงการที่จะส่งผลให้ 
เกิดการเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม ่
 
แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที ่๒ สงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จุดเน้นที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning  
ตัวชี้วัดที ่17 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการด าเนินการส่งเสริมและและพัฒนาครูจัดการ

เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning  
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกคนต้องพร้อมกับ
การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ที่สังคมคาดหวังให้เปลี่ยนแปลง
บทบาทเพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 เพราะนักเรียนคือทุนมนุษย์
ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการคิดค้น 
การสร้างนวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษา ครูจ าต้องมีนวัตกรรมทางการศึกษา มีทักษะการสอนที่ทันสมัย 
สามารถตอบสนองผู้เรียนที่แตกต่างและหลากหลาย เพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะคิดขั้นสูงและมีพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนไปตามแค่ความต้องการในศตวรรษที่ 21 สิ่งส าคัญคือ ครูจ าต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือให้นักเรียนเป็น “เจ้าของ” การเรียนรู้ ลดการ (สั่ง) สอนมาเป็นการถามและการฟังนักเรียนมากขึ้น  
เพ่ือตอบสนองนโยบายThailand 4.0 ค าว่า “นวัตกรรมการเรียนรู้” จึงส าคัญ เพราะการพัฒนานวัตกรรม  
ครูจ าเป็นต้องรู้ลึกรู้จริงและสามารถบูรณาการกระบวนการ วิธี และสื่อการเรียนรู้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัย
ความส าเร็จของนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ก าหนดนโยบายและจุดเน้นเพ่ือขับเคลื่อน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ ได้แก่ จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการบริหารงาน” โดยการสร้าง
หรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จุดเน้นที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้” โดยการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน อีกทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้ครูน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา” 
ขึ้น เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหารและครู ในสังกัดมีกรอบแนวคิดเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา รวมถึงออกแบบการ
จัดกระบวนการเรียนรู้และการวัดประเมินผล อันจะส่งผลไปยังการยกระดับคุณภาพจัดการศึกษา ส่งผลต่อผู้เรียน
อย่างแท้จริง 
2. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
  2) เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
  3) เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
              1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 100 คน 
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
              2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 100 คน 
มีการน าเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา 
                3. ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 100 คน 
มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
        3.2 เชิงคุณภาพ 
              1. มีการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  

    2. มีแนวทางในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   

 
4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการและวางแผนการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษา” ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษา” ส าหรับครู 
กิจกรรมที่ 4 การน าเสนอนวัตกรรมการบริหาร และนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผล 

กุมภาพันธ์ 2564 
มีนาคม 2564 

 
เมษายน 2564 

 
มิถุนายน 2564 

 
กรกฎาคม 2564 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา  

 
5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ มาจาก 
  (1) งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน ............. 385,200.................... บาท 
  (2) งบประมาณจาก สพฐ. จ านวน ..............-................... บาท 
  (3) งบประมาณจากแหล่งอ่ืน .............. จ านวน..............-...................บาท 
  รวมจ านวน ........ 385,200........ บาท  
 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการการ
และวางแผนการด าเนินงาน 
รายละเอียด  
ประชุมคณะกรรมการการและวางแผนการ
ด าเนินงาน จ านวน 15 คน 
- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
 มื้อละ 35 บาท และค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
ละ 80 บาท (15 คน x 150 บาท) 
กิจกรรมที่ 2  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา” 
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
รายละเอียด 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 50 คน 
คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 15 คน 
ระยะเวลาการอบรม จ านวน 4 วัน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
(1,200 บาท x 3 คน x 6 ชั่วโมง x 4 วัน ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
 มื้อละ 35 บาท และค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
ละ 80 บาท (65 คน x 150 บาท x 4 วัน ) 
- ค่าคู่มือประกอบการอบรม จ านวน 60 เล่ม 
( จ านวน 60 เล่ม x 140 บาท) 
- ค่าวัสด ุ
กิจกรรมที่ 3  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา” ส าหรับครู
รายละเอียด 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครสูังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
จ านวน 50 คน คณะกรรมการด าเนินงาน 
จ านวน 15 คน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
(1,200 บาท x 3 คน x 6 ชั่วโมง x 4 วัน ) 
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
 มื้อละ 35 บาท และค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
ละ 80 บาท (65 คน x 150 บาท x 4 วัน ) 
- ค่าคู่มือประกอบการอบรม จ านวน 60 เล่ม 
( จ านวน 60 เล่ม x 140 บาท) 
- ค่าวัสด ุ
กิจกรรมที่ 4 การน าเสนอนวัตกรรมการ
บริหาร และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
รายละเอียด 
  การน าเสนอนวัตกรรมการบรหิารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 50 คน และ  
การน าเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู
จ านวน 50 คน  
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
(1,200 บาท x 6 คน x 6 ชั่วโมง x 2 วัน ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
 มื้อละ 35 บาท และค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
ละ 80 บาท ผู้เข้ารว่มน าเสนอผลงาน จ านวน 
100 คน แบ่งเป็น 2 วัน วันละ 50 คน  
คณะท างาน จ านวน 15 คน 
(65 คน x 150 บาท x 2 วัน ) 
- ค่าวัสด ุ
กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการด าเนินงาน และ
รายงานผล 
 รายละเอียด 
 จัดท ารูปเล่มรายงาน  
(จ านวน 3 เล่ม x 150 บาท) 
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รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 385,200 259,200 99,750 26,250  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

   6.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษามีแนวทางในการสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษาครบทุกคน 
   6.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ที่เข้าร่วม
โครงการฯ มีการน าเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา
ต่อผู้เชี่ยวชาญ ครบทุกคน  
   6.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 
100 คน มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 

- การถอดบทเรียนจากการ
จัดกิจกรรมฯ 
 
 
 
- การถอดบทเรียนจากการ
จัดกิจกรรมฯ 
 
 
- สังเกตการณ์จัดกิจกรรม 
PLC ของครูที่เข้ารับการ
อบรมฯ 
 

 - แบบสรุปรายงานการ
อบรม 
 
 
 
- แบบสรุปรายการการ
น าเสนอนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
 
- แบบสรุปรายการการ
ถอดบทเรียน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
              1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
มีการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    2. มีแนวทางในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   

    3. มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

 
 (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 

                   (นางสาวสิริภา สงคราม) 
                ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 

 (ลงชื่อ)..................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
                 (…………….………………………….) 

        ผู้อ านวยการกลุ่ม...............................................  
 

 (ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์) 

                            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 

                               (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายประสิทธิ์ อินวรรณา) 

    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาเขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล  นางสาวยลพัชร์    มีเนน โทรศัพท์๐-๕๖๐๒-๙๖๕๖ ต่อ ๑๑  
โทรสาร๐-๕๖๐๒-๙๘๓๕  E-mail : thunyaphatmee@gmail.com 
ลักษณะโครงการ (  /  )  ใหม ่ (  )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2564 – กันยายน 2564 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี                          
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถ  
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
    1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1) เป้าหมาย 
  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

           1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
   การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน 
การสอนในสถานศึกษา 
   1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
           โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ       
โดยมีการบูรณาการเรื่องแห่งคุณธรรมความดีในสถานศึกษา ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ตระหนักรู้เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้าง
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการท าความดี ส่งผลให้ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม  
 
1.2 แผนระดับท่ี 2 
 1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2)  
  1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น(11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (2) เป้าหมายที่ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
ตลอดชีวิต 
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   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการบูรณาการเรื่องแห่ง
คุณธรรมความดีในสถานศึกษา ส่งผลให้คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล        
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย 
    ๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะ         
ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
    2) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความ
ฉลาดทางอารมณ ์ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
    วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์              
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุน
มนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพ่ิมข้ึน    
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
    โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอด
ชีวิตดีขึ้นคะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic 
Forum (WEF) เพ่ิมข้ึน  
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

(1) วัตถุประสงค์ท่ี  
๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยม

ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
        (2) เป้าหมายรวมที ่

๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
           (3) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
         3.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 

ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 
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แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ด้านคุณภาพ 
 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก    
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง         
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

 
นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
 นโยบาย สพม.40 นโยบายที่ 3 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับชั้น 

  จุดเน้น 
           15. เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
 ตัวช้ีวัดที ่  
 45. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด       
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 46. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด        
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
  
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งเป็น
โครงการเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ การส่งเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรม ในรอบรั้ว
สถานศึกษา การก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ การใช้ภาษาต่างประเทศที่มีความไพเราะถูกต้อง การส่งเสริมความ
กตัญญูกตเวทิตา และความซื่อสัตย์สุจริตที่ต้องช่วยกันปลูกฝังให้แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ๕ ประการ 
ได้แก่ ๑) ความพอเพียง  ๒) ความกตัญญู ๓) ความซื่อสัตย์สุจริต ๔) ความรับผิดชอบ ๕) อุดมการณ์คุณธรรม 
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา เพ่ือเป็นเครื่องมือ
และกรอบทิศทางส าคัญในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเพ่ือส่งมอบ
ผลผลิตการให้บริการ การศึกษาท่ีเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความมั่นคง ตัวชี้วัด ด้านคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. มีความมุ่งมั่นที่จะสนองพระราช
ประสงค์ในการส่งเสริมคุณงามความดีให้เกิดขึ้น ในโรงเรียนเพ่ือให้โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้านเมือง สร้างสรรค์
เยาวชนให้มั่นคงอยู่ในคุณความดีด้วยการพัฒนาศักยภาพครูให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
อาชีพครู การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีงามของนักเรียน พัฒนาใน
รูปแบบองค์รวมเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมที่พัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ และใช้โครงงานคุณธรรม 
(Moral Project) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดี ความงามจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน ส่งเสริมการ
สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน เพ่ือเป้าหมายการสร้างคนดีสู่สังคม รวมทั้งพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้เป็น
ต้นแบบและเป็นศูนย์เรียนรู้ของโรงเรียน 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 396 

 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนโครงการตามนโยบาย โดยก าหนดเป้าหมาย ผลลัพธ์ ผลผลิต ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน 
ตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนตระหนักรู้เข้าใจและมีกระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการ
ท าความด ี
 2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่ง
คุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมี
ความต่อเนื่อง 

3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
  กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจ านวน 15 คน 
      1. ผู้บริหารการศึกษาของ สพม.เขต 40   จ านวน  3  คน 
      2. ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศฯ จ านวน  9  คน  
      3. บุคลากรทางการศึกษา สพม.เขต 40  จ านวน  2  คน 
      4. วิทยากร     จ านวน  1  คน 
  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการ 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 120 คน 
      1. ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด  จ านวน 39 คน 
      2. ครูโรงเรียนในสังกัด    จ านวน 39 คน  
      3. ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศฯ จ านวน  9  คน  
      4. บุคลากรทางการศึกษา สพม.เขต 40  จ านวน 32  คน 
      5. วิทยากร     จ านวน  1  คน 
 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
        ๓.๒.1  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนในสังกัด ได้รับการพัฒนา 
อบรม มีความตระหนักในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานคุณธรรม (Moral Project) เป็นเครื่องมือ 
  3.2.2เขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนสามารถด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโดยก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย และคุณธรรมอัตลักษณ์ได้
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที ่
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4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน  

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน (Plan)   

1.  ประชุมคณะกรรมการการด าเนินงาน 
 

สิงหาคม 2564 นางสาวยลพัชร์  มีเนนและ
คณะ 

ขั้นการด าเนินงาน (Do)   
2. กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ปีงบประมาณ 2563 
   2.1 พัฒนาจริยคุณ 
   2.2 คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
   2.3 ค่ายยุวชนคนคุณธรรม(ระดับโรงเรียน) 
   2.4 ครอบครัวคุณธรรม 
   2.5 คุรุชน คนคุณธรรม 
(ร่วมกับมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน)    
   2.6 พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการ
บริหารเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
   2.7 พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการ
เรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
   2.8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม 
(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ 
 

สิงหาคม-กันยายน 
2564 

- นางสาวยลพัชร์  มีเนนและ
คณะ 
- ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดใน สพม.
เขต 40 

3. กิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืน สิงหาคม-กันยายน 
2564 

 

โรงเรียนในสังกัดใน สพม.40 

ขั้นนิเทศ ติดตาม (Check)   
4. กิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตาม โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
 

สิงหาคม-กันยายน 
2564 

นางสาวยลพัชร์  มีเนนและ
คณะ 

ขั้นสรุปและรายงานผล (Action)   
5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
 

กันยายน  2564 นางสาวยลพัชร์  มีเนนและ
คณะ 
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5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ มาจาก 
  (1) งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน ......................................... บาท 
  (2) งบประมาณจาก สพฐ. จ านวน    ........................47,000......................... บาท 
       รวมจ านวน ...........47,000.................. บาท 
 5.2รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

  
กิจกรรม/รายละเอียด 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
จ านวน 15 คน 
- ค่าอาหารว่าง (15คนx35บาทx2มื้อ) 
-ค่าอาหารกลางวัน (15คนx80บาทx1มื้อ)  

2,250   
 

1,050 
1,200 

 

กิจกรรมที่ 2กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ปี
งบประมาณ 2563 
- ค่าอาหารว่าง (120คนx35บาทx2มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (120คนx80บาทx1มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (1คนx6ชม.x600บาท) 
- ค่าท่ีพักวิทยากร (1,200 บาท) 

22,800 
 

 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 

8,400 
9,600 

 
1,200 

 

กิจกรรมที่ 3กิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืน 
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการตรวจสอบ
คุณภาพและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 40 

3,000   
3,000 

 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
การด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
-  ค่าเบี้ยเลี้ยงการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  จ านวน 8 คน  
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเหมาจ่าย โรงเรียนในสังกัด        
จ านวน 39 โรงเรียน 

15,000   
 

15,000 

 

กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล  
   - ค่าจัดท าเล่มเอกสารรายงาน (30 เล่มx100บาท) 
   - ค่าวัสดุ 

3,950   
3,000 

 
 

950 
รวม 47,000  45,850 1,150 

 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

6.1 ร้อยละของผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนที่รับการอบรมเชิงปฏิบัติการตระหนักรู้เข้าใจและมี
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความ
ดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจใน
การท าความดี 

- การประเมินรายการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการด าเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

- แบบประเมินรายการ
กิจกรรมตามแนวทางการ
ด าเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

6.2 ร้อยละของโรงเรียนเครือข่ายขยายผลการพัฒนาชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม โดยความร่วมมือจากหน่วยงานและ
องค์กรที่ท างานด้านคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมี
ความต่อเนื่อง 

- การนิเทศ ติดตาม 
รายงานผลการ
ตรวจสอบของ สพท.  
ไปยัง สพฐ. 

- เครื่องมือการนิเทศ 
ติดตาม รายงานผลการ
ตรวจสอบของ สพท.  
ไปยัง สพฐ. 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนตระหนักรู้เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการท า
ความด ี
 7.2 ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดย
ความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ  
             (นางสาวยลพัชร์  มีเนน) 

                      ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                             (...............................................) 

                                             ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                            (นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์) 

                                             รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 
                                   (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                       (นายประสิทธิ์ อินวรรณา) 
       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
 (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาเขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล  นางสาวยลพัชร์    มีเนน โทรศัพท์๐-๕๖๐๒-๙๖๕๖ ต่อ ๑๑  
โทรสาร๐-๕๖๐๒-๙๘๓๕  E-mail : thunyaphatmee@gmail.com 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม ่ (/  )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2564 – กันยายน 2564 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี                          
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถ  
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
            1.1) เป้าหมาย 
  ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  

         1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
  1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
        1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
        1.2 การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

   1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติเป็นการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 
       2. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

    1.1) เป้าหมาย 
  (1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
         (2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
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         1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    (1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
   (2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน 
การสอนในสถานศึกษา 
    (3) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   3.1 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
    (4) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๔.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๔.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ูให้เป็นครูยุคใหม ่
   ๔.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
   ๔.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ๔.5 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง
ต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
   ๔.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
   ๔.๗ การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
       1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้
ตลอดเวลามีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท 
ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวาง
พ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ดังนี้ 
             1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 
             2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ูให้เป็นครูยุคใหม ่
             3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
             4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
             5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่ง
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
             6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
             7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
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1.2 แผนระดับท่ี 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2)  
 1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น(11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (2) เป้าหมายที่ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
ตลอดชีวิต   
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งผลให้คนไทย  ทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่าง
สมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑          
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย 
    ๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะ         
ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
    ๒) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี         
ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
    ๓) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ          
ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน 
    ๔) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะ       
การเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทางาน
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
    ๕) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความ
ฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
    วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์              
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุน
มนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพ่ิมข้ึน    
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
    โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จัก
คิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
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ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้นคะแนนความสามารถในการ
แข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพ่ิมข้ึน  
 
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น(12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
  1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (2) เป้าหมายที่ 1 
    คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จาเป็นของโลก
ศตวรรษ  ที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งผลให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯแผนย่อยที่ 1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย 
   1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
               2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ูให้เป็นครูยุคใหม ่
               3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
               4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
               5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่ง
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
               6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
               7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
    "คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งผลให้ "คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 
  (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
   เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ :การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
    ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๑ : การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน           
และการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  (2) กิจกรรม ๒ 
   กิจกรรม ๒ พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผล เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งการพัฒนาความรู้ และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อและ
เทคโนโลยี ในการเรียนรู้และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และด้านบทบาทของครูในยุค
ใหม ่
  (3) เป้าหมายของกิจกรรม  
   ๑) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ 
   ๒) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 
   ๓) ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถ ก ากับ ดูแล และอ านวยการ ให้ครู
ออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
   ๔) ศึกษานิเทศก์ มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชา 
เพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
  (4) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
       วิธีการ 
   ๑) พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจจาก
การมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด การปฏิบัติการน าความรู้ไปใช้ การถอดบทเรียน การสะท้อนความคิด รวมทั้ง
การปฏิสัมพันธ์การท างานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน 
   ๒) พัฒนาครู ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ (PLC: Professional 
Learning Community) 
   ๓) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถก ากับดูแล
อ านวยการและให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือให้ครูออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
สามารถน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
  (5) กิจกรรม 3 
    กิจกรรม ๓ สนับสนุนชุดการสอน สื่อตัวอย่างรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชาเพ่ิมเติม 
      (6) เป้าหมายของกิจกรรม  
    ๑) จัดตั้งคลังชุดการสอนส าเร็จรูปรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านการคัด
กรองจากผู้เชี่ยวชาญให้ครูเข้าถึงเพ่ือน าไปใช้และเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขึ้นเองได้ 
    ๒) สถานศึกษามีรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นเองสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรความพร้อมจุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร 
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  (7) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   วิธีการ 
     ๑) สรรหาและก าหนดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาท าหน้าที่คัดเลือก
ประเมินจัดระบบและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้ครูและนักเรียนเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์การเรียนรู้ 
    ๒) พัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

(1) วัตถุประสงค์  
๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยม

ที่ด ีมีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
        (2) เป้าหมายรวม 

๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
           (3) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
          3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

  1) คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
  2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
 3) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้     

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 4) คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
 5) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น

โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
            3.2 แนวทางการพัฒนา . 

 1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ             
และพฤติกรรมที่พึงประสงค ์

 2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า 

 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
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1.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  
      1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ 
   1.2) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  
   รองรับนโยบายที่ ๑ : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   1.3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
   สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ได้รับการธ ารงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชูเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ 
   1.4) ตัวช้ีวัด 
   (1) ระดับความส าเร็จของประชาชน/ทุกภาคส่วนที่มีความรักและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
   1.5) กลยุทธ์ 
   (1) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และเข้าใจถึง
บทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนทั่วไปเรียนรู้และเข้าใจหลักการทรงงานตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
   (2) น าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนา      
ที่ยั่งยืนรวมถึงเร่งขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้
แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ 
     2) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไป 
  2.1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที ่
   นโยบายที่ ๘ เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
   นโยบายที่ ๙ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน 
  2.2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
   ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิตมีส่วนร่วมและมีความพร้อม        
เผชิญปัญหา และรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความม่ันคง 
  2.3) ตัวช้ีวัด 
    (๑) ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 
   (๒) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น     
องค์กรภาคประชาสังคม และ ประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง 
  2.4) กลยุทธ์ 
   (๑) ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกก าลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน ต าบล  หมู่บ้าน 
จังหวัดภาค และ ประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและให้ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 
   (๒) ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยปกติและสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
   (๓) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน พ้ืนที่  เ พ่ือให้มีภูมิคุ้มกันและมีขีด
ความสามารถในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และ แก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบ
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ใหม่ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต 
รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่างๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   (4) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่านิยมที่
ดีงาม ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบ
สถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในด้านความมั่นคง 
   (5) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และ ประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการ
สนับสนุนโครงการความร่วมมือต่างๆ  
 
แผนระดับท่ี 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. ด้านคุณภาพ 
  1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครอง       ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
  1.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถหลักที่จ าเป็นในแต่
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
 
นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
 นโยบาย สพม.40 นโยบายที่ 3 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับชั้น 
 จุดเน้น  

 12. เพิ่มและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น 
ตัวช้ีวัดที่ 

 23. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
 24. ร้อยละ ๘0 ของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน
เฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป 
 25. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 27. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ที่นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ก าหนดในระดับดีข้ึนไป 
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จุดเน้น 
           15. เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
 ตัวช้ีวัดที ่  
 45. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด       
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 46. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด        
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี ด้านที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในการปลูกฝัง
ระเบียบวินัย คุณธรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และด้านที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 2564) แผนงานที่ ๕.๙ การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความ
ตระหนักรู้”เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึกทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรง
กับคุณลักษณะ ๕ ประการ ของโรงเรียนสุจริต 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักใน
ความส าคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงด าเนินโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการวางรากฐานการปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของประเทศชาติ โดยการปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดย
การ “ปลูก” และ “ปลูก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็น
ปะโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวมมีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต 
และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓             
เป็นการด าเนินการภายใต้กรอบแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ แผน
แม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)และ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖o - ๒๕๖๔) ซึ่งมีแนวทางหลักในการ
ด าเนินงาน ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) ปลูกฝังวิธีคิดปลูกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต๒) 
ป้องกันการทุจริตและประพฤติ  มิชอบ และ ๓) ปราบปรามการทุจริต โดยมีกิจกรรมส าคัญของโครงการที่มี
ความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
 1. การด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
 2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 409 

 3. การด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 ๔. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
 เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล                     
ในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จึงจัดท าโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือ
เป็นการส่งเสริม  การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาต้านทุจริตศึกษา เพ่ือปฏิรูป 
“พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
 
2. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้  ในการป้องกันการทุจริตให้กับ                 
ผู้บริหาร ครู บุคลกรทางการศึกษา และนักเรียน ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 
 2. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการ                      
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 15 คน   

กิจกรรมที่ 2 การขยายผลการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา   
(โครงการโรงเรียนสุจริต) และนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 39 โรงเรียน
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  จ านวน 274 คน 
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขัน กิจกรรมใน
โครงการโรงเรียนสุจริต (ภาคเหนือ) ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน       
จ านวน 13 คน 
 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
จ านวน 2 คน 
 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มี
ทัศนคติ  และพฤติกรรมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  3.2.2 โรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ผ่านเกณฑ์ การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์และมีการปรับปรุงหรือพัฒนาใน 
เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน  

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
กรกฎาคม 
2564 

2,250 นางสาวยลพัชร์ มีเนน 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 2 การขยายผลการด าเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประกอบด้วย 
1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน และ
ขยายผล การด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ให้กับสถานศึกษาในสังกัด สพม.เขต 
40 
2) การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
(Anti-Corruption Education)  
3) การเก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์
สุจริตของนักเรียน 
4) กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice)    
ส าหรับผู้บริหารและครู 
5) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
6) กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ต่อต้านการทุจริต 
7) กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย 

มกราคม – 
กันยายน 2564 

 นางสาวยลพัชร์ มีเนน 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 3 ประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์        
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต     

มกราคม – 
กันยายน 2564 

5,000 นางสาวยลพัชร์ มีเนน 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าเสนอ
ผลงาน และการประกวดแข่งขัน กิจกรรมในโครงการ
โรงเรียนสุจริต (ภาคเหนือ) 

สิงหาคม – 
กันยายน 2564 

26,560 
 

นางสาวยลพัชร์ มีเนน 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 5 การประชุมอบรมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

มกราคม – 
กันยายน 2564 

10,000 นางสาวยลพัชร์ มีเนน 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 6 นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน                 
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม            
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา                    
(โครงการโรงเรียนสุจริต)   

มกราคม – 
กันยายน 2564 

5,440 นางสาวยลพัชร์ มีเนน 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 7 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล   
              

กันยายน 2564 750 นางสาวยลพัชร์ มีเนน 
และคณะ 
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5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ มาจาก 
  (1) งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน ......................................... บาท  
  (2) งบประมาณจาก สพฐ. จ านวน    ............ 50,000.......... บาท 

       รวมจ านวน ........... 50,000.................. บาท 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
จ านวน 15 คน                                                                
- ค่าอาหารว่าง (15 คน x 35 บาท x2 มื้อ)                        
- ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)  

2,250   
 

1,050 
1,200 

 

  

กิจกรรมที่ 2 การขยายผลการด าเนินโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประกอบด้วย 

     

1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน    
และขยายผล การด าเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ให้กับสถานศึกษาในสังกัด 
สพม.เขต 40 

2) การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
(Anti-Corruption Education) 

3) การเก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรม            
ความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน 

4) กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice)   
ส าหรับผู้บริหารและครู 

5) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

6) กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม                               
ต่อต้านการทุจริต 

7) กิจกรรม ปปช. สพฐ.น้อย 
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
กิจกรรมที่ 3 ประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์     
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต                                                       
(1) แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดจัดท าสื่อภาพยนตร์สั้น 
รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต         
ความยาว 5-10 นาที                                                      
(2) กิจกรรมการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้นรณรงค์
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต                              
ความยาว 5-10 นาที                                                     
- โล่รางวัล ใหโ้รงเรียนที่ได้รับรางวัลอันดับ 1, 2, 3 
(3 รางวัล X 1,500 บาท)                                                
- เกียรติบัตร (250 บาท x 2 ห่อ)                                         

5,000  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
4,500 

 
500 

 

  

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้           
การน าเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขัน 
กิจกรรมในโครงการโรงเรียนสุจริต (ภาคเหนือ) ดังนี้                                            
- กิจกรรมบริษัทสร้างการดีประกอบด้วย               
ครู จ านวน 1 คน นักเรียน จ านวน  4 คน                  
- กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice)
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตหรือผู้รับผิดชอบ
โครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต       
จ านวน 1 คน                                                                 
- กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice)   
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน                             
- กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice)                  
ครู จ านวน 1 คน                                             
- กิจกรรมนวัตกรรมการจัดการใช้หลักสูตร         
ต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียน  จ านวน 1 คน                                                
- ค่าเหมาจ่ายน้ ามันรถตู้ จ านวน 2 คัน                         
(5,000 บาท x 2 คัน)                                    
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (9 คน x 240 บาท x 3 วัน)              
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน (4คนx 240บาท x 3 วัน)                                                 
- ค่าท่ีพัก (เพ่ิมเติม) (4 x 600 บาท x 3 วัน) 
หมายเหตุ ผู้ด าเนินการกิจกรรมฯได้จัดที่พักไว้ให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 9 คน   
 

26,560 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,000 
 6,480 
2,880 
7,200 
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
กิจกรรมที่ 5 การประชุมอบรมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

10,000  10,000   

กิจกรรมที่ 6 นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน                 
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม            
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา                    
(โครงการโรงเรียนสุจริต)   

 5,440  5,440   

กิจกรรมที่ 7 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล               
- ค่าจัดท าเล่มเอกสารรายงาน                                                
(5 เล่ม x 150 บาท) 

750   
750 

 

 
 
 
 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000  50,000   

 

หมายเหตุ (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

 

6. ระดับความส าเร็จ  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี

วัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 

 

การประเมินการรับรู้ 
ทัศนคติและพฤติกรรม
การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ใน
เรื่องคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษา 

แบบประเมิน 

     2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสังกัด สพม.  40 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ 
 

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
สถานศึกษา 

แบบประเมิน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา 

 2. โรงเรียนสังกัด สพม. 40 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ 

 

 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ  
             (นางสาวยลพัชร์  มีเนน) 

                      ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                             (...............................................) 

                                               ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                            (นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์) 

                                             รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 
 
                                   (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                       (นายประสิทธิ์ อินวรรณา) 
       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 415 

โครงการ   การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกรอบหลักสูตรท้องถิ่น  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาเขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล  นางสาวยลพัชร์    มีเนน โทรศัพท์๐-๕๖๐๒-๙๖๕๖ ต่อ ๑๑  
โทรสาร๐-๕๖๐๒-๙๘๓๕  E-mail : thunyaphatmee@gmail.com 
ลักษณะโครงการ (  /  )  ใหม ่ (  )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับท่ี 1ยุทธศาสตร์ชาติ 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1.1) เป้าหมาย 
  ๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
           ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  

        (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    ๔.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
                    ๔.๑.๒ การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน 
การสอนในสถานศึกษา 
    ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   ๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
    ๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 
   ๔.๓.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
   ๔.๓.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  
  (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
            โครงการการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกรอบหลักสูตรท้องถิ่น เป็นการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ ๒๑ 
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลามีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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1.2 แผนระดับท่ี 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น(11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          (2) เป้าหมายที่ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต    
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   โครงการการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกรอบหลักสูตรท้องถิ่น ส่งผลให้คน
ไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
  (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย 
    ๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อ่ืน 
    ๒) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี            
ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
    ๓) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ          
ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน 
    ๔) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะ       
การเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทางานภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
     
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
    วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์               
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร    
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนา     
ทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพ่ิมข้ึน    
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
    โครงการการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกรอบหลักสูตรท้องถิ่น ส่งผลให้ผู้เรียน
มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง    มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง    มี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้นคะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุ นมนุษย์ด้านทักษะ (Skill)           
ของ World Economic Forum (WEF) เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐  
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 (2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น(12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (2) เป้าหมายที่ 
    ๑. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จาเป็นของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น      
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
              โครงการการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกรอบหลักสูตรท้องถิ่น ส่งผลให้คน
ไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
 
  (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯแผนย่อยที่  1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง               
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย 

   ๑) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วย  
    ๑.1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา          
ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตร ฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นน าที่ได้รับ         
การยอมรับในระดับนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ
การนิเทศ การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบ     
การเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ                  
โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษา       
ในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับงาน เพื่อวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการผลิตกาลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่
เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี  
    1.๒) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรม
เสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน 
โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม  
    1.๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อน
ความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถนามาใช้ต่อยอดใน
การประกอบอาชีพได้จริง  
    1.๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกากับการเรียนรู้ของตนได้ เพ่ือให้
สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่าง
หลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบ
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เนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการประเมินผลการ
เรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
   2) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย  
    2.๑) จัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและ
ยืดหยุ่น  
    4.๒) มีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึง
การยกระดับทักษะวิชาชีพ  
    2.๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือ        
จากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
   

   (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
    "คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ า เป็น
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
     
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
       โครงการการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกรอบหลักสูตรท้องถิ่น ส่งผลให้     
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ า เป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 
1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2)ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 
 (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
   เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ :การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
    ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๑ : การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน           
และการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 (2) กิจกรรม ๒ 
   กิจกรรม ๒ พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผล เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งการพัฒนาความรู้ และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อและ
เทคโนโลยี ในการเรียนรู้และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ และด้านบทบาทของครูในยุคใหม่ 
 (3) เป้าหมายของกิจกรรม  
   ๑) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ 
   ๒) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 
   ๓) ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถ ก ากับ ดูแล และอ านวยการ ให้ครู
ออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
   ๔) ศึกษานิเทศก์ มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชา 
เพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
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 (4) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
      วิธีการ 
   ๑) พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจจากการ
มีส่วนร่วมในกระบวนการคิด การปฏิบัติการน าความรู้ไปใช้ การถอดบทเรียน การสะท้อนความคิด รวมทั้งการ
ปฏิสัมพันธ์การท างานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน 
  ๒) พัฒนาครู ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ (PLC: Professional 
Learning Community) 
  ๓) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถก ากับดูแล
อ านวยการและให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือให้ครูออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถ
น าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
 
  (5) กิจกรรม 3 
    กิจกรรม ๓ สนับสนุนชุดการสอน สื่อตัวอย่างรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายวิชา
เพ่ิมเติม 
     (6) เป้าหมายของกิจกรรม  
    ๑) จัดตั้งคลังชุดการสอนส าเร็จรูปรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านการคัดกรอง
จากผู้เชี่ยวชาญให้ครูเข้าถึงเพ่ือนาไปใช้และเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขึ้นเองได้ 
    ๒) สถานศึกษามีรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นเองสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรความพร้อมจุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร 
  (7) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   วิธีการ 
     ๑) สรรหาและก าหนดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาท าหน้าที่คัดเลือกประเมิน
จัดระบบและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้ครูและนักเรียนเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์     
การเรียนรู้ 
    ๒) พัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

(1) วัตถุประสงค์ท่ี  
 ๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมทีดี่ 

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   (2) เป้าหมายรวมที ่

 ๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ 
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่
พอเพียง และมีความเป็นไทย  
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     (3) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 

 1) คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น  
 2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
 3) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย ตนเอง

อย่างต่อเนื่อง  
   (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ . 

 1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม      
ที่พึงประสงค์  

 2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

แผนระดับท่ี 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. ด้านคุณภาพ 
  1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง       
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  1.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
การเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
  1.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถหลักท่ีจ าเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
 
นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
 นโยบาย สพม.40  นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

จุดเน้นที่ 2 : ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 
 ตัวชี้วัดที่ 
 3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษา         
ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 
  4.ร้อยละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่ทัน     
ต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ให้ความส าคัญของการพัฒนาคน 
โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กในเรื่องการศึกษาได้ก าหนดสาระที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้  มาตรา๕๔ รัฐต้องด าเนินการให้เด็ก
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายรัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนา
ร่างกายจิตใจ วินัย อารมณ ์สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยรวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรท้องถิ่น             
จะเห็นได้ว่าการจัดท ากรอบหลักสูตรท้องถิ่นนั้น เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่สถานศึกษาในสังกัด ใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา โดยน าไปจัดท ารายละเอียดของเนื้อหาองค์วามรู้ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพ
บริบทของสถานศึกษา และในปัจจุบันได้มีหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีการ
จัดท าเอกสารที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน กรอบหลักสูตร
ท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง พัฒนาให้มีความสมบูรณ์ชัดเจน ทันสมัยและครอบคลุมใน
เนื้อหาสาระ  สามารถน าข้อมูลสารสนเทศสภาพท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ มาประมวลเพ่ือปรับปรุง            
กรอบหลักสูตรท้องถิ่น อันจะเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบั ติจริงให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง       
เกิดความรัก ความผูกพัน และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถานศึกษาจึงต้องน ากรอบหลักสูตรท้องถิ่น มาจัดท า
รายละเอียดของเนื้อหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับท้องถิ่น ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน
นั้น ๆ  
 ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จึงได้จัดท าโครงการการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือเอ้ือต่อสถานศึกษาที่จะน าไปจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป
  

2. วัตถุประสงค์   
    เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรท้องถิ่น ให้มีความสมบูรณ์ชัดเจน ทันสมัย
และครอบคลุมในเนื้อหาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
  กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 32 คน 
    1. ผู้บริหารการศึกษาของ สพม.เขต 40   จ านวน  3  คน 
    2. ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศฯ จ านวน  4  คน  
    3. บุคลากรทางการศึกษา    จ านวน 10 คน 
    4. ผู้ทรงคุณวุฒิ     จ านวน 15 คน 

กิจกรรมที่ 2  
2.1 การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ศึกษาเอกสาร ประสานผู้ทรงภูมิปัญญา รวบรวมข้อมูล

สารสนเทศที่เก่ียวข้อง  จ านวน 32 คน  
2.2 การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสรุปกรอบหลักสูตรท้องถิ่น  จ านวน 32 คน                       
2.3 การขยายผลการด าเนินงาน สร้างความเข้าใจสามารถน ากรอบหลักสูตรท้องถิ่น 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จ านวน 100 คน 
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    1. ผู้บริหารการศึกษาของ สพม.เขต 40   จ านวน  3  คน 
    3. ครูโรงเรียนในสังกัด    จ านวน 78 คน 
    4. ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศฯ จ านวน  4 คน  
    5. บุคลากรทางการศึกษา สพม.เขต 40  จ านวน 10  คน 
    6. ผู้ทรงคุณวุฒิ     จ านวน 5 คน 
 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
หลักสูตรท้องถิ่น ที่มีความชัดเจน และสามารถน าไปใช้ในสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  2. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 40 สามารถน าหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรท้องถิ่น ไปจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา               
ที่ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  3.  นักเรียนมีความรู้ มีความภูมิใจและตระหนักรักแผ่นดินเกิด 
 

4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน  

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน (Plan)   
1.  ประชุมคณะกรรมการการด าเนินงาน 
 

มกราคม-กุมภาพันธ์ 
2564 

นางสาวยลพัชร์  มีเนน       
และคณะ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นการด าเนินงาน (Do)   
3. การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ศึกษาเอกสาร   
ประสานผู้ทรงภูมิปัญญา รวบรวมข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้อง   

มกราคม -กันยายน 
2564 

- นางสาวยลพัชร์  มีเนน     
และคณะ 
 

4. ประชุม สรุปหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และกรอบหลักสูตรท้องถิ่น 

5.  จัดท าเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และกรอบหลักสูตรท้องถิ่นน าเสนอ
คณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40   

6.  จัดท าข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ สาระ
กรอบหลักสูตรท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์       
และจัดพิมพ์เอกสาร กรอบหลักสูตรท้องถิ่น      
จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน  100  เล่ม 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
7. อบรม ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 สร้างความเข้าใจสามารถ
น ากรอบหลักสูตรท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์     
ไปจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ประสิทธิภาพ   
และเกิดประสิทธิผล 

ขั้นนิเทศ ติดตาม (Check)   
8. นิเทศ ก ากับ ติดตาม  
และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

มกราคม -กันยายน 
2564 

นางสาวยลพัชร์  มีเนน       
และคณะ 

ขั้นสรุปและรายงานผล (Action)   
9. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  
 

กันยายน  2564 นางสาวยลพัชร์  มีเนน       
และคณะ 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ มาจาก 
  (1) งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน ............... 98,240................ บาท 
  (2) งบประมาณจาก สพฐ. จ านวน    ........................-.......................... บาท 
       รวมจ านวน ........... 98,240.................. บาท 
 5.2รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 

กิจกรรมที่ 1ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

จ านวน 32 คน 
รายละเอียด 
- ค่าอาหารว่าง (32 คนx 35บาทx2มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (32 คนx80บาทx1มื้อ)  

4,800  
 
 
 
 
 

 
 
 
2,240 
2,560 

  

กิจกรรมที่ 2  
2.1 การลงพ้ืนที่ เก็บข้อมูล  ศึกษาเอกสาร 
ประสานผู้ทรงภูมิปัญญา รวบรวมข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้อง  
จ านวน 32 คน  
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จ านวน 32 คน 
(32 คนx 240บาทx 3วัน) 
-ค่าสถานที่ศึกษาข้อมูล เช่น หอวัฒนธรรม
เพชรบูรณ์  และอ่ืนๆ (1วันx 3,000บาท) 

 
36,040 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
23,040 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3,000 
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเหมาจ่าย โรงเรียนในสังกัด        
6 สหวิทยาเขต  

  
10,000 

2.2 การประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน         
สรุปหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกรอบ
หลักสูตรท้องถิ่น  จ านวน 32 คน                                           
รายละเอียด                                                        
- ค่าอาหารว่าง (32 คนx 35บาทx2มื้อ)            
- ค่าอาหารกลางวัน (32 คนx80บาทx1มื้อ)            

4,800  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2,240 
2,560 

  

2.3 การจัดท าเอกสารข้อมูลสารสนเทศ    
แหล่ ง เรียนรู้ สาระกรอบหลักสูตรท้องถิ่น 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน  100  เล่ม 
(100 เล่มx 150 บาท) 

 
15,000 

  
 
 
15,000 

  

2.4 การขยายผลการด าเนินงาน ระยะเวลา       
1 วันอบรม  ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สั ง กั ด ใ นส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื นที่ ก า ร ศึ ก ษ า
มัธยมศึกษา เขต 40  
- ค่าอาหารว่าง (100 คนx35 บาทx 2มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100คนx80บาทx1มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (2คนx6ชม.x600
บาท) 
- ค่าท่ีพักวิทยากร (2คนx1,200 บาท) 

24,600 
 

 
 
 
 
 
 
7,200 

 
 
 
 
7,000 
8,000 
 
 
2,400 

  

กิจกรรมที ่3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม  
รายละเอียด 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเหมาจ่าย โรงเรียนในสังกัด        
จ านวน 39 โรงเรียน (20วัน x 500 บาท) 

10,000  
 
 

 
 
 

  
 
 
10,000 

กิ จ ก รรมที่  4   ส รุ ป ผลกา รด า เ นิ น ง าน          
และรายงานผล  
รายละเอียด 
   - ค่าจัดท าเล่มเอกสารรายงานสรุปโครงการ 
(20 เล่ม x 150บาท) 

 
 
 
3,000 

  
 
 
3,000 

 
 
 
 
 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,240 30,240 48,000  20,000 
 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด       
และประเมินผล 

1. ร้อยละ100 ของสถานศึกษา           
จ านวน 39 โรงเรียน  มีหลักสูตรสถานศึกษา
และสามารถน ากรอบหลักสูตรท้องถิ่น ไปจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีประสิทธิภาพ                          
และเกิดประสิทธิผล 

- การประเมินรายการ - แบบประเมินรายการ
กิจกรรม 

3. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนทุกคนใน
สถานศึกษา จ านวน 39 โรงเรียน น าหลักสูตร
สถานศึกษาและกรอบหลักสูตรท้องถิ่น ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การนิเทศ ติดตาม  
 

เครื่องมือการนิเทศ 
ติดตาม โครงการ 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกรอบหลักสูตร

ท้องถิ่น ที่มีความชัดเจน และสามารถน าไปใช้ในสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  สถานศึกษา จ านวน 39 โรงเรียน สามารถหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกรอบหลักสูตรท้องถิ่น 
ไปจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 3.  ครูผู้สอนทุกคนในสถานศึกษา จ านวน 39 โรงเรียน สามารถหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กรอบหลักสูตรท้องถิ่นใช้ในการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  นักเรียนมีความรู้ มีความภูมิใจและตระหนักรักแผ่นดินเกิด 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ  
             (นางสาวยลพัชร์  มีเนน) 

                    ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                            (...............................................) 

                                               ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
(ลงชื่อ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
         (นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์) 

                                            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

 
                                   (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                       (นายประสิทธิ์ อินวรรณา) 
       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ ขับเคลื่อนการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนทีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
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ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี                          
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถ  
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
      1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
            1.1) เป้าหมาย 
  ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  

         1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
  1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
        1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
        1.2 การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

   1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพ้ืนทีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติเป็นการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

    2. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1) เป้าหมาย 
  (1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
          (2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
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         1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    (1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
   (2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน 
การสอนในสถานศึกษา 
    (3) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   3.1 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
    (4) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๔.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๔.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ูให้เป็นครูยุคใหม ่
   ๔.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
   ๔.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ๔.5 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง
ต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
   ๔.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
   ๔.๗ การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 
 1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนทีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้
ตลอดเวลามีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความ
รับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐาน
ระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ดังนี้ 
           1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
             2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ูให้เป็นครูยุคใหม ่
             3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
             4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
             5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของ
ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
             6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
             7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
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1.2 แผนระดับท่ี 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2)  
 1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น(11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (2) เป้าหมายที่ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
ตลอดชีวิต   
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนทีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ส่งผลให้คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่าง
สมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย 
    ๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ โดยเฉพาะทักษะ         
ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
    ๒) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี          
ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
    ๓) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ          
ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน 
    ๔) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะ       
การเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทางานภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
    ๕) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความ
ฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
    วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์              
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุน
มนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพ่ิมข้ึน 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
    โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนทีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน     
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้นคะแนนความสามารถในการแข่งขัน
การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพ่ิมข้ึน  
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2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น(12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
  1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (2) เป้าหมายที่ 1 
    คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษ  
ที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนทีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ส่งผลให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น 
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
  1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯแผนย่อยที่ 1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย 

   ๑) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษท่ี ๒๑ ประกอบด้วย  
    ๑.1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้
ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
เป็นหลักสูตร ฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นน าที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตาม
ประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ เพ่ือวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็น
ที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกร ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี  
    1.๒) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรม
เสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดย
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยี  เพ่ือการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม  
    1.๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อน
ความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถนามาใช้ต่อยอด ในการ
ประกอบอาชีพได้จริง  
    1.๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกากับการเรียนรู้ของตนได้ เพ่ือให้
สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่างหลากหลาย 
ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง 
ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการประเมินผล การเรียนรู้ที่รวดเร็วและ
ต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
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    ๒) เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย  
     2.๑) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น 
“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้น
การเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาท่ีตนเองสอน  
     2.๒) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูง 
ให้เข้ามาเป็นครู ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสร้างทักษะ
ในการจัดการเรียน การสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครู    
ที่ช านาญในด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจ านวนที่เพียงพอ     
ต่อความต้องการของนักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผ่านการศึกษาในระบบเดิม    
หรือครูภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ ที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ  
     2.๓) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง 
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มี      
ใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขา
ที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน  
   ๓) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ประกอบด้วย
    3.๑) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้าง  
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและ ความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบที่เหมาะสม  
    3.๒) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
ที่สูงขึ้นมีการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในด้านความ
พร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จานวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา 
จ านวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน  
    3.๓) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพ
การศึกษา มีการปรับปรุงโครงสร้าง 
   ๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 
    4.๑) จัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและ
ยืดหยุ่น  
    4.๒) มีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึง
การยกระดับทักษะวิชาชีพ  
    4.๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
    4.๔) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทัล      
เพ่ือการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
    4.๕) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
   ๕) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 
    5.๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและ มีความ
โดดเด่นเฉพาะสาขา สู่ระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพท่ีกาหนดสมรรถนะและ
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ทักษะพ้ืนฐานสาหรับสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน ๑๐ กลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve และ New S-curve เพ่ือเป็นเครื่องมือในการยืนยัน และพัฒนาสมรรถนะของ
แรงงาน และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณ์อุปสงค์แรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพต่าง ๆ และมีแนวทาง
ทบทวนและปรับปรุงให้แม่นยามากขึ้นเป็นระยะ  
    5.๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา   
และบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัย ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค  
    5.๓) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
    5.4) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการ
ของประเทศเพ่ือนบ้านในสถานศึกษา และสาหรับประชาชน  
    5.๕) ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับ
ประเทศ เพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
    "คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ า เป็น
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
  โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนทีการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ส่งผลให้ "คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2)ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 
  (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
   เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ :การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
    ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๑ : การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน           
และการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  (2) กิจกรรม ๒ 
   กิจกรรม ๒ พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผล เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งการพัฒนาความรู้ และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อและ
เทคโนโลยี ในการเรียนรู้และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ และด้านบทบาทของครูในยุคใหม่ 
  (3) เป้าหมายของกิจกรรม  
   ๑) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ 
   ๒) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 
   ๓) ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถ ก ากับ ดูแล และอ านวยการ ให้ครู
ออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
   ๔) ศึกษานิเทศก์ มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชา 
เพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
  (4) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
       วิธีการ 
   ๑) พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจจากการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการคิด การปฏิบัติการน าความรู้ไปใช้ การถอดบทเรียน การสะท้อนความคิด รวมทั้งการ
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ปฏิสัมพันธ์การท างานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน 
   ๒) พัฒนาครู ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ (PLC: Professional 
Learning Community) 
   ๓) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถก ากับดูแล
อ านวยการและให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือให้ครูออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถ
น าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
  (5) กิจกรรม 3 
    กิจกรรม ๓ สนับสนุนชุดการสอน สื่อตัวอย่างรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายวิชา
เพ่ิมเติม 
      (6) เป้าหมายของกิจกรรม  
    ๑) จัดตั้งคลังชุดการสอนส าเร็จรูปรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านการคัดกรอง
จากผู้เชี่ยวชาญให้ครูเข้าถึงเพ่ือนาไปใช้และเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขึ้นเองได้ 
    ๒) สถานศึกษามีรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นเองสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรความพร้อมจุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร 
  (7) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   วิธีการ 
     ๑) สรรหาและก าหนดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาท าหน้าที่คัดเลือกประเมิน
จัดระบบและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้ครูและนักเรียนเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์     
การเรียนรู้ 
    ๒) พัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

(1) วัตถุประสงค์ท่ี  
๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี 

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
        (2) เป้าหมายรวมที ่

๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่
พอเพียง และมีความเป็นไทย 
           (3) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
          3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 

  1) คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
  2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
 3) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 4) คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
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 5) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
         3.2 แนวทางการพัฒนาที่ . 

 1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

 2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

  
1.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  
  1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 
   ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ 
   1.2) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  
   รองรับนโยบายที่ ๑ : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   1.3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
   สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ได้รับการธ ารงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชูเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ 
   1.4) ตัวช้ีวัด 
   (๑) ระดับความส าเร็จในการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
   (๒) ระดับความส าเร็จในการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เป็นไปอย่างรอบคอบและไม่ส่งผล
กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   (๓) ระดับความส า เร็จของประชาชน/ทุกภาคส่วนที่มีความรักและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
   1.5) กลยุทธ์ 
   (๑) เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไก/มาตรการภาครัฐ ความร่วมมือในการถวายความ
ปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
   (๒) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และเข้าใจถึง
บทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนทั่วไปเรียนรู้และเข้าใจหลักการทรงงานตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถา บัน
พระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
   (๓) น าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนา      
ที่ยั่งยืนรวมถึงเร่งขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้
แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ 
   (๔) สร้างความเข้าใจถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการหมิ่น
สถาบันฯ ควบคู่ไปกับการติดตามเฝ้าระวังการเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคงเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์เพ่ือให้การใช้มาตรการทางกฎหมาย ทั้งมิติการป้องกัน ปราบปราม และการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์เป็นไปด้วยความเหมาะสม 
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 2) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 
   ส่วนที่ ๒ นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไป 
  2.1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที ่
   นโยบายที่ ๘ เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
   นโยบายที่ ๙ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน 
  2.2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
   ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิตมีส่วนร่วมและมีความพร้อม        
เผชิญปัญหา และรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความม่ันคง 
 
  2.3) ตัวช้ีวัด 
    (๑) ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 
   (๒) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
องค์กรภาคประชาสังคม และ ประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความม่ันคง 
  2.4) กลยุทธ์ 
   (๑) ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกก าลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน ต าบล หมู่บ้าน จังหวัดภาค 
และ ประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 
   (๒) ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยปกติและสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
   (๓) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน พ้ืนที่  เ พ่ือให้มีภูมิคุ้มกั นและมีขีด
ความสามารถในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และ แก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต รวมทั้ง
เสริมสร้างความพร้อมของประเทศท่ีจะเผชิญสถานการณ์ต่างๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   (4) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่านิยมที่ดี
งาม ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบ
สถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในด้านความมั่นคง 
   (5) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และ ประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการสนับสนุน
โครงการความร่วมมือต่างๆ  
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แผนระดับท่ี 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  เป้าประสงค์ ที่  

 1.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนา    
ของประเทศ 

 ๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้อง
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไป
ปฏิบัติได ้

 ๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 ๔. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท ามีทักษะอาชีพที่

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 ๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี

สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 ๖. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้

หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
 ๗. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม    

และจริยธรรม 
 ตัวช้ีวัดที ่  
 1.ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  

2.มีทักษะการเรียน รู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)  
 3.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

๔. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีทักษะการเรียนรู้
ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิ ตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ    
การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู 
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นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
 นโยบาย สพม.40 นโยบายที่ 3 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับชั้น 
 จุดเน้น  

 12. เพิ่มและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น 
ตัวช้ีวัดที่ 

 17.ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน มีการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการ Active Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
 18.ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ 
Active Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
 19. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้                 
“๑ ครู ๑ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้” 
 20. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ “๑ ครู ๑ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้”ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
 21. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 22.ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ                   
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
 23. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน      ของนักเรยีนทุกระดับชั้น 
 24. ร้อยละ ๘0 ของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน
เฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป 
 25. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
ของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 26. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์        
ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
 27. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ที่นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ก าหนดในระดับดีข้ึนไป 
 28. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 29. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับการอ่าน การคิดวิเคราะห์       
และเขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 30. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีผลการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ในระดับ
ดีขึ้นไป 
 31. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการเพิ่มและยกระดับการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
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 32. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
 33. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชาเพ่ิมข้ึน มีจ านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปีการศึกษาท่ีผ่าน 
 34. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
 35.ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน มีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ          
และสื่อสารภาษาท่ี 3 ของนักเรียน 
 36. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3     
ในระดับดีข้ึนไป 
 37. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน มีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และสื่อสารภาษาท่ี 3 ของนักเรียนระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 38. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะด้าน Digital Literacy 
ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน 
 39. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มรายวิชาวิทยาการ
ค านวณของนักเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
 40. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะด้าน Digital Literacy   
ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
 จุดเน้น 

 13. เพิ่มศักยภาพนักเรียน ให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดที่ 
 41. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 42. ร้อยละ ๘๐  ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

จุดเน้น 
 14. เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพและการมีงานท า      

มีความพร้อมในการแข่งขัน 
ตัวช้ีวัดที่ 

 43. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนด าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง        
มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท ามีความพร้อมในการแข่งขัน 

 44. ร้อนละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเองมีทักษะ
พ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท ามีความพร้อมในการแข่งขันระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
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จุดเน้น 
           15. เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
 ตัวช้ีวัดที ่  
 45. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด       
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 46. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด        
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
 47. ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงได้แก่ภัยจากยาเสพติดความรุนแรง         
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆ 
 48. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ      
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด 
ความรุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆระดับคุณภาพดี
ขึ้นไป 
 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์          
เป็นคนดี มีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมี
ประสิทธิภาพ จ าเป็นที่จะต้องมีการกระจายอ านาจและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๓ ที่ก าหนดให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพเสมอกันใน
การรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการ
ศึกษาอบรมของรัฐต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและในมาตรา ๒๐  วรรคสี่ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ในการก ากับ ดูแลการบริหาร
และการจัดการศึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการบริหาร
และการด าเนินการ  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ
เตรียมการรับการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอกคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีบทบาท
หน้าที่ท างานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการด าเนินงานแบบองค์รวม เพ่ือให้การจัดการศึกษามีการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีการประสานงาน ร่วมมือในการน าไปใช้ขับเคลื่อน และการก าหนดนโยบายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ดังนั้น การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานจึงเป็นเรื่องส าคัญ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จึงได้จัดท าโครงการขึ้นเพ่ือตระหนักและเห็นความส าคัญ ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น. ) 
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๒. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ ในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

ของสถานศึกษาในสังกัด 
 2.2 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2.3 เพ่ือน าผลการติดตามมาจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาและน ามาใช้          
ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

๓.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
   3.1.1 ประชุมคณะกรรมการ (ก.ต.ป.น.) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้งต่อปี 
  3.1.2 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 39 โรงเรียน ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล           
และนิเทศการศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้งรวม 2 ครั้งต่อปี 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้มีการก าหนดนโยบาย ทิศทาง ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2.2 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ และส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น 
4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน  
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน (Plan)   
1. จัดประชุมวางแผน ก าหนดกรอบ/ ประเด็น / 
เครื่องมือ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.   
 

มกราคม ๒๕๖4 นางสาวยลพัชร์  มีเนน           
และคณะ 
 

ขั้นการด าเนินงาน (Do)   
2. สรรหาและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.  มกราคม ๒๕๖4 

 
นางสาวยลพัชร์  มีเนน           
และคณะ 

3.จัดประชุมเพ่ือชี้แจงในการติดตาม ตรวจสอบฯ
และท าเครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบฯ และ
นิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- ม.ค. ถึง มี.ค. 
2564 

- พ.ค. ถึง ก.ค. 
2564 

(ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 
 

4. จัดท าคู่มือขับเคลื่อนการด าเนินงาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กุมภาพันธ์ 2564 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
5. ศึกษาดูงาน การด าเนินงานคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้นแบบ ณ 
สพป.เลย เขต 3 

มี.ค. – เม.ย. 2564 คณะกรรมการ/ 
คณะอนุกรรมการ 
 ก.ต.ป.น. 

ขั้นนิเทศ ติดตาม (Check)   
6. ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
/ คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 

- ม.ค. ถึง มี.ค. 
2564 
- พ.ค. ถึง ก.ค. 
2564 
(ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 

คณะกรรมการ/ 
คณะอนุกรรมการ 
 ก.ต.ป.น. 

ขั้นสรุปและรายงานผล (Action)   
7. สรุป สังเคราะห์ รายงานผลการด าเนินงาน  
จัดท าเป็นเอกสารตีพิมพ์ 

สิงหาคม ๒๕๖4– 
กันยายน ๒๕๖4 

นางสาวยลพัชร์  มีเนนและ
คณะ 
 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ มาจาก 
  (1) งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน .............. 67,280 ...... บาท 

  (2) งบประมาณจาก สพฐ. จ านวน    ...................................... บาท 
   
  รวมทั้งสิน  จ านวน 67,280 บาท  
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5.2รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
1. จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้งต่อปี 
   - ค่าเบี้ยประชุมประธาน ก.ต.ป.น.   
   ครั้งละ  2,000 บาท จ านวน 2 ครั้ง 
   - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
8 คน คนละ 1,600 บาท จ านวน 2 ครั้ง 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับ    
   คณะกรรมการ ก.ต.ป.น และผู้เข้าประชุม  
   จ านวน 20 คน x 35 บาทจ านวน 2 ครั้ง 

31,000 
 
 

 
 

4,000 
 
 

25,600 
 
 
 

 
 
- 
 
- 
 

1,400 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

2. สรรหาและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  
ก.ต.ป.น. 

- - - - - 

3. จัดประชุมเพ่ือชี้แจงในการติดตาม  
ตรวจสอบฯและท าเครื่องมือการติดตาม  
ตรวจสอบฯ และนิเทศการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

- - - - - 
 

4. จัดท าคู่มือขับเคลื่อนการด าเนินงาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    - จ านวน 15 เล่ม ๆ ละ 200 บาท 

3,000 - - 3,000 - 

5. ศึกษาดูงาน การด าเนินงานคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้นแบบ 
ณ สพป.เลย เขต 3 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง 22 คน x 240 บาท  
  - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 2 คัน x 4,000 บาท 
  - ค่าท่ีพักเหมาจ่าย 20 คน x 800 บาท  
  - ค่าของที่ระลึก 

30,780 
 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

5,280 
- 

16,000 
1,500 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 

8,000 
- 
- 

6.ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.
ต.ป.น.  / คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 

- - - - - 

7.สรุป สังเคราะห์ รายงานผลการด าเนินงาน  
จัดท าเป็นเอกสารตีพิมพ์ 

2,500 - 2,500 - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,280           29,600 26,680 3,000 8,000 
 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 442 

๖.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละของหน่วยงานใน สพม.เขต 40                     
มีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ 
และมีแผนการระดมทรัพยากร  

การนิเทศ ติดตามและ 
การประเมินผล 

 

แบบส ารวจ 

 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 39 โรงเรียน ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
จากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีเอกสารหลักฐานในการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างครบถ้วน 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

   
(ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ  
             (นางสาวยลพัชร์  มีเนน) 

                    ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

 
(ลงชื่อ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  

                                (นายชาญณรงค์   อินอิว  ) 
                                                     ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                                                ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
(ลงชื่อ).......................................... .......ผู้เหน็ชอบโครงการ 

                                (นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์) 
                                             รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

 
(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                       (นายประสิทธิ์ อินวรรณา) 
       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 443 

โครงการ    การพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด    
                ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
                (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจ าปีการศึกษา 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาเขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล  นางสาวยลพัชร์    มีเนน   โทรศัพท์  ๐-๕๖๐๒-๙๖๕๖ ต่อ ๑๑  
โทรสาร  ๐-๕๖๐๒-๙๘๓๕     E-mail : thunyaphatmee@gmail.com 
ลักษณะโครงการ (  /  )  ใหม ่   (  )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2564 – กันยายน 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่  1 ความเชื่ อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรั ฐมนตรี                        
เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถ   
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
  (1.1) เป้าหมาย  

  ๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
        (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    1.2 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
         1.2.1 การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
         1.2 .2 การ พัฒนาและเสริมสร้ า งการ เมือง ในระบอบประชาธิป ไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 
  (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  โครงการการพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจ าปีการศึกษา 2564 เป็นการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ           
เพ่ือการพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  การพัฒนาและเสริมสร้างการเมือง           
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์
ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
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1.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1.1) เป้าหมาย  
  ๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
           ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  

        (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    ๔.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
       ๔.๑.๒ การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน 
การสอนในสถานศึกษา 
    ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
       ๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
    ๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
       ๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 
       ๔.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม ่
       ๔.๓.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
       ๔.๓.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       ๔.๓.๕ การสร้ างความตื่นตัว ให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ                   
และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
       ๔.๓.๖ การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
       ๔.๓.๗ การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
  (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  โครงการการพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจ าปีการศึกษา 2564  เป็นการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ           
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลามีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คน
ไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาค เอเชียอาคเนย์และ
ประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือ
เป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
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1.2 แผนระดับท่ี 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          (2) เป้าหมายที่ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน) ค่าคะแนน ๐.๗๙    
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   โครงการ การพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐาน           
การเรียนรู้ และตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจ าปีการศึกษา 2564 ส่งผลให้ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ            
ในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน) ค่าคะแนน ๐.๗๙ 
  (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย 
    ๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ โดยเฉพาะทักษะ            
ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทางานร่วม      
กับผู้อ่ืน 
    ๒) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี             
ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
    ๓) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ           
ที่เชื่อมต่อกับโลกการทางาน 
    ๔) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะ          
การเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทางานภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
    ๕) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความ
ฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
    วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการ
เรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทา
งานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้นคะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์   
ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐    
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
    โครงการ การพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐาน           
การเรียนรู้ และตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจ าปีการศึกษา 2564 ส่งผลให้ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษ    
ที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
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ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้นคะแนน
ความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์  ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐  
 (2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (2) เป้าหมายที่  
    ๑. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จาเป็นของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น      
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    - คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) เฉลี่ย ๔๗๐ 
คะแนน 
    - อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา อันดับที่ ๔๕ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   โครงการ การพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้  
และตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจ าปีการศึกษา 2564 ส่งผลให้ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่  1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง                      
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย  
   ๑) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วย ๔ แนวทางย่อย ได้แก่  
    ๑.1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้
ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
เป็นหลักสูตร ฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นนาที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตาม
ประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ
การฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับงาน เพ่ือ
วางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้าน
การผลิตกาลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มี
ศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงมีนักวิจัย
และนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี  
    1.๒) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
เพ่ือพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม  
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    1.๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/
ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถนามาใช้ต่อยอดในการประกอบ
อาชีพได้จริง  
    1.๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกากับการเรียนรู้ของตนได้ เพ่ือให้สามารถ
นาองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่างหลากหลาย 
ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง 
ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและ
ต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
    ๒) เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย ๓ แนวทางย่อย ได้แก่  
     2.๑) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้
อานวยการการเรียนรู้” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการใน
สาขาที่ตนเองสอน  
     2.๒) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้
เข้ามาเป็นครู ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสร้างทักษะใน
การจัดการเรียน การสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูที่
ชานาญในด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจ านวนที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของนักเรียน อีกท้ังยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผ่านการศึกษาในระบบเดิม หรือครู
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ ที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ  
     2.๓) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง 
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบ
ประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่
ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน              
และมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีอัตรากาลังเพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตรากาลังของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   ๓) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ประกอบด้วย ๖ แนวทาง
ย่อย ได้แก่  
    3.๑) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจ  และความ
รับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม  
    3.๒) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมี
การกาหนดมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในด้านความพร้อมของ
โครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จ านวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จ านวน
พนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน  
    3.๓) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา      
มีการปรับปรุงโครงสร้าง 
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   ๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย ๕ แนวทางย่อย ได้แก่  
    4.๑) จัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูง  และ
ยืดหยุ่น  
    4.๒) มีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการ
ยกระดับทักษะวิชาชีพ  
    4.๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
    4.๔) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษา
ในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
    4.๕) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
   ๕) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย ๕ แนวทางย่อย 
ได้แก่  
    5.๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่น
เฉพาะสาขา สู่ระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่กาหนดสมรรถนะและทักษะ
พ้ืนฐานสาหรับสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน  ๑๐ กลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve และ New S-curve เพ่ือเป็นเครื่องมือในการยืนยัน และพัฒนาสมรรถนะของ
แรงงาน และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณ์อุปสงค์แรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพต่าง ๆ และมีแนวทาง
ทบทวนและปรับปรุงให้แม่นย ามากขึ้นเป็นระยะ  
    5.๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัย ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค  
    5.๓) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
    5.4) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของ
ประเทศเพ่ือนบ้านในสถานศึกษา และสาหรับประชาชน  
    5.๕) ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเทศ 
เพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
    "คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ า เป็น
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    - สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
ร้อยละ ๕๐ 
    - อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง ลดลงร้อยละ ๒๐ 
 - อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ ๘๐" 
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 (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
  โครงการ การพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐาน           
การเรียนรู้ และตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจ าปีการศึกษา 2564 ส่งผลให้ "คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ   
ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 (1.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย 
    ๑.1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรอง       
และการส่งต่อเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว        
ในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ 
ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน               
ที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อ ในการมี
ส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 
    1.๒) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนเพ่ือผู้มีความสามารถพิเศษได้สร้างความ
เข้มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการท างานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษในหลาก
สาขาวิชา เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพ่ือพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ สร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นน าทั่วโลก เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถ
สูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น"   
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
    "ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเ พ่ือการส่ง เสริมการพัฒนาศักยภาพตาม พหุปัญญา               
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
     - สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน และ           
มีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล ร้อยละ ๑๐ 
     - สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา      
ร้อยละ ๑๐"    
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   โครงการ การพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐาน           
การเรียนรู้ และตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจ าปีการศึกษา 2564 ส่งผลให้ "ประเทศไทยมีระบบข้อมูล             
เพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็ม
ตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
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1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 
 (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
     เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
           ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๑ : การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 (2) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
           วิธีการ 
    ๑) พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน สร้างความรู้ความเข้าใจจากการ
มีส่วนร่วมในกระบวนการคิด การปฏิบัติ การน าความรู้ไปใช้ การถอดบทเรียน การสะท้อนความคิด รวมทั้งการ
ปฏิสัมพันธ์ การท างานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน 
   ๒) พัฒนาครู ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ (PLC: Professional 
Learning Community) 
   ๓) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถก ากับดูแล
อ านวยการและให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือให้ครูออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถ
น าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
 (3) กิจกรรม ๒ พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผล เพ่ือพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการ
พัฒนาความรู้ และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑และด้านบทบาทของครูในยุคใหม ่
     เป้าหมายของกิจกรรม  
    ๑) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ 
    ๒) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 
   ๓) ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถก ากับดูแลและอ านวยการให้ครูออกแบบ
รายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
   ๔) ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชา 
เพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
      ขั้นตอนการด าเนินงาน 
         วิธีการ 
    ๑) สรรหา และก าหนดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาท าหน้าที่คัดเลือกประเมิน 
จัดระบบและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้ครูและนักเรียนเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์     
การเรียนรู้ 
    ๒) พัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 (4) กิจกรรม ๓ สนับสนุนชุดการสอน สื่อตัวอย่างรายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 
      เป้าหมายของกิจกรรม  
    ๑) จัดตั้งคลังชุดการสอนส าเร็จรูป รายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านการคัด
กรองจากผู้เชี่ยวชาญให้ครูเข้าถึงเพ่ือนาไปใช้และเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขึ้นเองได้ 
          ๒) สถานศึกษามีรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นเอง สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความพร้อมจุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร 
      ขั้นตอนการด าเนินงาน 
          วิธีการ 
    ๑) สรรหา และก าหนดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาท าหน้าที่คัดเลือกประเมิน 
จัดระบบและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้ครูและนักเรียนเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การ
เรียนรู้ 
    ๒) พัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (5) กิจกรรม ๔ จัดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
      เป้าหมายของกิจกรรม  
    ๑) จัดตั้งคลังชุดการสอนส าเร็จรูป รายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านการคัด
กรองจากผู้เชี่ยวชาญให้ครูเข้าถึงเพ่ือนาไปใช้และเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขึ้นเองได้ 
          ๒) สถานศึกษามีรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นเอง สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความพร้อมจุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร 
 
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

(1) วัตถุประสงค์ท่ี  
      ๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี 

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
        (2) เป้าหมายรวมที ่

      ๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ 
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต   
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  
           (3) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
         3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 

1) คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น  
2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
3) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย ตนเอง

อย่างต่อเนื่อง  
4) คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น  
5) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ

สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
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         3.2 แนวทางการพัฒนาที่ . 
1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม        

ที่พึงประสงค์  
2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
4) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  

1.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  
   1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ 
      1.1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ๑ : เสริมสร้างความมั่นคง                
ของสถาบันหลักของชาติและ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
      1.2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
   สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ได้รับการธ ารงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชูเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ 
       1.3) ตัวช้ีวัด  
   (1) ระดับความส า เร็จของประชาชน/ทุกภาคส่วนที่มีความรักและเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย์  
       1.4) กลยุทธ์  
   (1) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และเข้าใจถึง  
บทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและ  
ประชาชนทั่วไปเรียนรู้และเข้าใจหลักการทรงงานตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส ถาบัน
พระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจผ่านช่องทางและสื่อต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
    (2) น าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนา       
ที่ยั่งยืนรวมถึงเร่งขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้
แพร่หลาย เป็นที่ประจักษ์  
   (3) สร้างความเข้าใจถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการหมิ่น 
สถาบันฯ ควบคู่ไปกับการติดตามเฝ้าระวังการเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคงเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เพ่ือให้การใช้มาตรการทางกฎหมาย ทั้งมิติการป้องกัน ปราบปราม และการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การกระท าความผิด ทางคอมพิวเตอร์เป็นไปด้วยความเหมาะสม 
   2) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่  
   ส่วนที่ ๒ นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไป 
   2) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที ่ 
    นโยบายที่ ๙ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน  
   นโยบายที่ ๑๐ เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์  
   นโยบายที่ ๑๑ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   นโยบายที่ ๑๓ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ  
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   3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
   ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิต มีส่วนร่วมและมีความพร้อมเผชิญ
ปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 
   4) ตัวช้ีวัด 
    (๑) ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ  
   (๒) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กร
ภาคประชาสังคม และ ประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความม่ันคง  
   5) กลยุทธ์ 
   (๑) ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนา อย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกก าลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน ต าบล หมู่บ้าน จังหวัด ภาค 
และ ประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ  
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ   
   (๕) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่านิยม     
ที่ดีงาม ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบ  
สถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในด้านความมั่นคง  
   
แผนระดับท่ี 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง       
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  3.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
การเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 
นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที่ นโยบายที่ 3 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับชั้น 
จุดเน้น  

12. เพิ่มและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น 
13. เพิ่มศักยภาพนักเรียน ให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
14. เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพและการมีงานท า มีความพร้อม               

ในการแข่งขัน 
          15. เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
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ตัวช้ีวัดที ่  
  17. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน มีการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ 
Active Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
 18. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active 
Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
 19. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้                    
“๑ ครู ๑ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้” 
  20. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้        
“๑ ครู ๑ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้”ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
 21. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ         
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 22. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ     
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
 23. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
ของนักเรียนทุกระดับชั้น 
 24. ร้อยละ ๘0 ของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนเฉลี่ย     
๒.๕๐ ขึ้นไป 
 25. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         
ของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 26. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
ของนักเรียนทุกระดับชั้น 
 27. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ที่นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ก าหนดในระดบัดีขึ้นไป 
 28. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         
ของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 29. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการเพิ่มและยกระดับการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไป
ตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 30. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีผลการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามมาตรฐาน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ในระดับดีข้ึนไป 
 31. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไป
ตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
 32. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
 33. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชาเพ่ิมข้ึน มีจ านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปีการศึกษาท่ีผ่าน 
 34. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
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 35. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน มีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
สื่อสารภาษาท่ี 3 ของนักเรียน 
 36. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษา ที่ 3 ในระดับดี
ขึ้นไป 
 37. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน มีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสาร
ภาษาท่ี 3 ของนักเรียนระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 38. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะด้าน Digital Literacy ที่ม ี      
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน 
 39. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มรายวิชาวิทยาการค านวณ        
ของนักเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
 40. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะด้าน Digital Literacy ที่ม ี       
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
 41. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม      
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 42. ร้อยละ ๘๐  ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิด              
ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 43. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนด าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะ
พ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท ามีความพร้อมในการแข่งขัน 
 44. ร้อนละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเองมีทักษะพ้ืนฐาน
อาชีพ และการมีงานท ามีความพร้อมในการแข่งขันระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 45. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง    
เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 46. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง       
เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
 47. ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงได้แก่ภัยจากยาเสพติดความรุนแรง การคุกคาม          
ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ 
 48. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และ              
มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด     
ความรุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง  ๆ ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 
 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ให้ความส าคัญของการพัฒนาคน 
โดยเฉพาะการพัฒนาเด็ก ในเรื่องการศึกษา ได้ก าหนดสาระที่เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้ มาตรา ๕๔ รัฐต้องด าเนินการ   
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ     
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็ก ได้รับการดูแล และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง 
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการก ากับส่งเสริม และสนับสนุน ให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ เกี่ยวกับการจัดท า
แผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  
โดยเฉพาะในมาตรา ๒๕๘ จ (๔) ที่ว่า “ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียน  
ได้ตามความถนัด...” กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการปฏิบัติตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด ในปี  2560                
ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา        
และวัฒนธรรม และประกาศให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระดังกล่าวโดยก าหนดเงื่อนไข ดังนี้  
1. ปีการศึกษา 2561 ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่1 และ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที1่ และ 4    
2. ปีการศึกษา 2562 ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 4, 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 4, 5        
3. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ให้ใช้ในทุกชั้นเรียน การปฏิบัติดังกล่าวเป็นเพียงกิจกรรมบางส่วนเท่านั้น   
  การปฏิรูปการศึกษาถ้ามีเป้าหมายให้ส าเร็จได้จริงควรเริ่มการปฏิรูปการเรียนรู้  ระดับห้องเรียน 
คุณภาพการศึกษาที่ดีย่อมเกิดจากการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าการให้ท่องจ า การเรียนรู้                 
ที่เน้นบทบาท และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning) จะท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างการเรียนรู้ ที่คงทน
ได้มาก และนานกว่าวิธีเรียนที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้  (Passive Learning) เพราะกระบวนการเรียนรู้          
แบบ Active Learning สอดคล้องกับการท างานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจ า โดยสามารถเก็บ และจ าสิ่งที่
ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน ผู้สอน สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ที่ได้ผ่านการ  ปฏิบัติจริง       
จะสามารถเก็บความจ าในระบบความจ า ระยะยาว (Long Term Memory) ท าให้ผลการเรียนรู้ยังคงอยู่ได้         
ในปริมาณที่มากกว่า การจัดการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีความหมายจะท าให้ผู้เรียนได้ทั้งความรู้         
และทักษะกระบวนการที่จ าเป็นน าไปสร้างรากฐานส าคัญ ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างงาน สร้างอาชีพที่ดีได้     
อันจะน าไปสู่การมีความสุข ในการด าเนินชีวิต ยุคการเรียนรู้ของสังคมดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ส าคัญ   
ในการน าหลักสูตรอิงมาตรฐานไปใช้ คือ การจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design โดยเริ่มจากการน ามาตรฐาน 
การเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  มาเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ แล้วก าหนดชิ้นงานที่สะท้อน
ร่องรอยความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะตัวชี้วัดนั้น แล้วจึงน าไปสู่การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้        
ตามเทคนิควิธีต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ต่าง ๆ แตกต่างกันไป ครูผู้สอน                
จึงจ าเป็นต้องมีความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเทคนิควิธีต่าง ๆ ที่จะพัฒนาผู้เรียน       
ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นผ่านกระบวนการเรียนรู้และเนื้อหาที่จ าเป็น เมื่อประเมินผลภาพรวมระดับชาติ
เมื่อไรก็จะพบว่าผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ต ่าอย่างสม่ า เสมอมาเห็นได้ชัดเจนว่าเกิดจาก “สอนแบบหนึ่ง                  
สอบอีกแบบหนึ่ง” จ าเป็นต้องปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาคน                          
ด้วยการวางพ้ืนฐาน การจัดประสบการณ์สู่การเรียนรู้แบบ Active Learning ตอบสนองการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 4.0  
 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จึงได้จัดท าโครงการ การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้          
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจ าปี
การศึกษา 2564 โดยการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เน้นให้เกิดผลจริง จากการน าหลักสูตรไปใช้อย่าง
เป็นรูปธรรม เพ่ือให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอิงมาตรฐานการเรียนรู้ และความต้องการของครู โดยเน้นไป
ที่การพัฒนา การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัด           
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรการอบรมเชิง
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ปฏิบัติการที่จะน าเสนอกลวิธีในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ผ่านกระบวนการพัฒนาการคิด 
โดยการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการแยกเฉพาะเป็นรายสาระการเรียนรู้ให้ได้เรียนรู้และร่วมกันปฏิบัติการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์  ให้ได้ผลงานน าไปใช้ได้จริง    
กับห้องเรียน ในความรับผิดชอบของผู้รับการอบรมแต่ละคนรวมทั้งน าเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน           
แห่งการเรียนรู้มืออาชีพ (Professional Learning Community)        

2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ให้ตอบสนองต่อการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการจัดประสบการณ์            
สู่การเรียนรู้แบบ Active Learning ตอบสนองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ไทย 4.0  
 2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ให้สามารถพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้               
ที่ตอบสนองต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดขั้นพ้ืนฐานและการคิด  ขั้นสูงด้วยการลงมือ    
ปฏิบัติจริง บรรลุผลตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 2.3 เพ่ือเสริมสร้างเจตคติที่ดีของครูผู้สอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ในการเลือกใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนอง ต่อการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนให้เรียนรู้ได้ในระดับความสามารถแก้ปัญหาสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองเกิดการเรียนรู้แท้มีความ
เข้าใจที่คงทน สอดคล้องตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 2.4 เพ่ือให้ครูผู้สอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันด้วยกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ     
ที่เหมาะสมในบริบทของตน  

 

3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  
  กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 15 คน 
  1. ผู้บริหารการศึกษาของ สพม.เขต 40   จ านวน  3  คน 
  2. ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศฯ จ านวน  4  คน  
  3. บุคลากรทางการศึกษา สพม.เขต 40  จ านวน  8  คน 
   
  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการ การพัฒนาการศึกษา     
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้          
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจ าปีการศึกษา 2564  
จ านวน 1,040 คน  
  1. ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด   จ านวน 39 คน 
  2. ครูโรงเรียนในสังกัด     จ านวน 960 คน 
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  3. ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศฯ จ านวน  5  คน  
  4. บุคลากรทางการศึกษา สพม.เขต 40  จ านวน 32  คน 
  5. วิทยากร     จ านวน  8  คน 
         3.2 เชิงคุณภาพ  
  1. ครูผู้สอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 40 ที่เข้าอบรม มีความเข้าใจ ในวิธีพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน  ให้ตอบสนอง             
ต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้สอดคล้องตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

2.ครูผู้สอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 40 ที่เข้าอบรม สามารถด าเนินเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดขั้นพ้ืนฐานและการคิดขั้นสูง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง บรรลุผลตรงตามมาตรฐาน    
การเรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

3.ครูผู้สอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 40 ที่เข้าอบรม เห็นคุณค่าและสร้างนิสัยในการเลือกใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้  ให้ตอบสนอง              
ต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เรียนรู้ได้ ในระดับความสามารถแก้ปัญหา สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง             
เกิดการเรียนรู้แท้ มีความเข้าใจที่คงทน สอดคล้องตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน  

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน (Plan)   
1.  ประชุมคณะกรรมการการด าเนินงาน  
      

พฤษภาคม 2564 นางสาวยลพัชร์  มีเนน       
และคณะ 

ขั้นการด าเนินงาน (Do)   
2. กิจกรรมการด าเนินงาน                                   
หลักสูตรการฝึกอบรม ระยะเวลา 1 วัน  
2.1 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 • เทคนิควิธีการจัดกิจกรรม Active Learning 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

พฤษภาคม-กันยายน 
2564 

- นางสาวยลพัชร์  มีเนน       
และคณะ 
- ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 2.2 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

• เทคนิควิธีการจัดกิจกรรม Active Learning  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2.3 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
• เทคนิควิธีการจัดกิจกรรม Active Learning 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสู่  
2.4 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
• เทคนิควิธีการจัดกิจกรรม Active Learning 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
2.5 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
• เทคนิควิธีการจัดกิจกรรม Active Learning  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
2.6 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
• เทคนิควิธีการจัดกิจกรรม Active Learning  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
2.7 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
• เทคนิควิธีการจัดกิจกรรม Active Learning 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
2.8 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 • เทคนิควิธีการจัดกิจกรรม Active Learning  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาอังกฤษ 
 
ขั้นนิเทศ ติดตาม (Check)   
4. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม โครงการ การพัฒนา
การศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)                                 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

สิงหาคม-กันยายน 
2564 

นางสาวยลพัชร์  มีเนน       
และคณะ 

ขั้นสรุปและรายงานผล (Action)   
5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
การพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจ าปี
การศึกษา 2564  
 

กันยายน  2564 นางสาวยลพัชร์  มีเนน       
และคณะ 
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5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ มาจาก 
  (1) งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน ............... 207,150................ บาท 
  (2) งบประมาณจาก สพฐ. จ านวน    ........................-..........................  บาท 
       รวมจ านวน ........... 207,150.................. บาท  
 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

จ านวน 15 คน 
รายละเอียด 
- ค่าอาหารว่าง (15คนx35บาทx2มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (15คนx80บาทx1มื้อ)       
 
 
 

2,250   
 
 
 
1,050 
1,200 

  

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการด าเนินงาน                                   
หลักสูตรการฝึกอบรม ระยะเวลา 1 วัน   
 • เทคนิควิธีการจัดกิจกรรม Active Learning 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายละเอียด 
- ค่าอาหารว่าง (120 คนx35บาทx2มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (120คนx80บาทx1มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร                                          
(1คนx6ชม.x600บาท) 
- ค่าท่ีพักวิทยากร (1,200 บาท) 

22,800 
 

 
 
 
 
 
 
 
3,600 

 
 
 
 
 
8,400 
9,600 
 
 
1,200 

  

• เทคนิควิธีการจัดกิจกรรม Active Learning  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายละเอียด 
- ค่าอาหารว่าง (120 คนx35บาทx2มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (120คนx80บาทx1มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร                                          
(1คนx6ชม.x600บาท) 
- ค่าท่ีพักวิทยากร (1,200 บาท) 

22,800 
 

 
 
 
 
 
 
 
3,600 

 
 
 
8,400 
9,600 
 
 
1,200 

  

• เทคนิควิธีการจัดกิจกรรม Active Learning 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสู่ 

22,800 
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
รายละเอียด 
- ค่าอาหารว่าง (120 คนx35บาทx2มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (120คนx80บาทx1มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร                                          
(1คนx6ชม.x600บาท) 
- ค่าท่ีพักวิทยากร (1,200 บาท) 

 
 
 
 
3,600 

 
8,400 
9,600 
 
 
1,200 

• เทคนิควิธีการจัดกิจกรรม Active Learning 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
รายละเอียด 
- ค่าอาหารว่าง (120 คนx35บาทx2มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (120คนx80บาทx1มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร                                          
(1คนx6ชม.x600บาท) 
- ค่าท่ีพักวิทยากร (1,200 บาท) 

22,800 
 

 
 
 
 
 
 
3,600 

 
 
 
 
8,400 
9,600 
 
 
1,200 

  

• เทคนิควิธีการจัดกิจกรรม Active Learning  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายละเอียด 
- ค่าอาหารว่าง (120 คนx35บาทx2มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (120คนx80บาทx1มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร                                          
(1คนx6ชม.x600บาท) 
- ค่าท่ีพักวิทยากร (1,200 บาท) 

22,800 
 

 
 
 
 
 
 
 
3,600 

 
 
 
8,400 
9,600 
 
 
1,200 

  

• เทคนิควิธีการจัดกิจกรรม Active Learning  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รายละเอียด 
- ค่าอาหารว่าง (120 คนx35บาทx2มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (120คนx80บาทx1มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร                                          
(1คนx6ชม.x600บาท) 
- ค่าท่ีพักวิทยากร (1,200 บาท) 

22,800 
 

 
 
 
 
 
 
 
3,600 

 
 
 
8,400 
9,600 
 
 
1,200 

  

• เทคนิควิธีการจัดกิจกรรม Active Learning 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
รายละเอียด 
- ค่าอาหารว่าง (120 คนx35บาทx2มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (120คนx80บาทx1มื้อ) 

22,800 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
8,400 
9,600 
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 

- ค่าตอบแทนวิทยากร                                        
(1คนx6ชม.x600บาท) 
- ค่าท่ีพักวิทยากร (1,200 บาท) 

 
3,600 

 
 
1,200 

• เทคนิควิธีการจัดกิจกรรม Active Learning  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาอังกฤษ 
รายละเอียด 
- ค่าอาหารว่าง (120 คนx35บาทx2มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (120คนx80บาทx1มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร                                          
(1คนx6ชม.x600บาท) 
- ค่าท่ีพักวิทยากร (1,200 บาท) 
 

22,800 
 

 
 
 
 
 
 
 
3,600 

 
 
 
 
8,400 
9,600 
 
 
1,200 

  

กิจกรรมที ่3 นิเทศ ก ำกับ ติดตำม โครงการ 
การพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ประจ าปีการศึกษา 2564 
รายละเอียด 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเหมาจ่าย โรงเรียนในสังกัด        
จ านวน 39 โรงเรียน    

19,500     
 
 
 
 
 
 
 
19,500 

กิจกรรมที่ 4  สรุปผลการด าเนินงาน         
และรายงานผล  
รายละเอียด 
   - ค่าจัดท าเล่มเอกสารรายงาน  
(30 เล่มx100บาท)  

3,000   
 
 
3,000 

 
 
 
 
 
 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
 

207,150 28,800 158,850  19,500 

 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด          
และประเมินผล 

6.1 ร้อยละของผู้บริหาร ครู บุคลากร                    
ทางการศึกษา ที่รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตระหนักรู้ เข้าใจ เลือกใช้เทคนิควิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่น า ไปสู่การเรียนรู้ให้บรรลุมาตรฐาน       
การเรียนรู้และตัวชี้วัด ในหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551         
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สามารถยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นได้ ทั้งการสอบวัดของ
สถานศึกษาการทดสอบระดับชาติ (O–NET ) 

- การประเมินรายการ - แบบประเมินรายการ
กิจกรรม  

6.2 ร้อยละของผู้บริหาร ครู บุคลากร                    
ทางการศึกษาสามารถพัฒนาเทคนิควิธีการ
จัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดข้ันพ้ืนฐาน
และการคิด ขั้นสูงด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
บรรลุผลตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และ  
ตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง   
พ.ศ. 2560)   

- การนิเทศ ติดตาม  
 

เครื่องมือการนิเทศ 
ติดตาม โครงการ   

2.3 ร้อยละของ คร ูบุคลากรทางการศึกษา   
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา       
เขต 40 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันด้วย
กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ของครูมือ
อาชีพที่เหมาะสมในบริบทของตน 

- การนิเทศ ติดตาม  
 

เครื่องมือการนิเทศ 
ติดตาม โครงการ   
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 7.1 ครูผู้สอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต 40 ที่เข้ารับการอบรมทุกคนเลือกใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่น า ไปสู่การเรียนรู้ให้บรรลุมาตรฐาน       
การเรียนรู้และตัวชี้วัด ในหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
สามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นได้ทั้งการสอบวัดของสถานศึกษาการทดสอบระดับชาติ (O–NET ) 
 7.2 ครูผู้สอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต 40 เห็นคุณค่าและสร้างนิสัยในการเลือกใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อการ ยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน สอดคล้องตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้อย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอและจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 7.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในทุกสาระการเรียนรู้ได้ในระดับความสามารถ
แก้ปัญหา สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้แท้มีความเข้าใจที่คงทน มีคุณภาพสูง 
 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ  
              (นางสาวยลพัชร์  มีเนน ) 

                     ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                              (...............................................) 

                                             ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                             (นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์) 

                                            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 
 

                                   (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นายประสิทธิ์ อินวรรณา) 

       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ    พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ  
 ประจ าปีการศึกษา 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาเขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
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ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับท่ี 1ยุทธศาสตร์ชาติ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1) เป้าหมาย 
  (1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
          (2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  

          1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    (1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
   (2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน 
การสอนในสถานศึกษา 
    (3) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   3.1 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
    (4) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๔.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๔.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ูให้เป็นครูยุคใหม่ 
   ๔.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
   ๔.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
         1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลามีการออกแบบ
ระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึ กษา และการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง
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ต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดย
ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ดังนี้ 
             1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 
             2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ูให้เป็นครูยุคใหม ่
             3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
             4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   
1.2 แผนระดับท่ี 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2)  
 1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น(11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (2) เป้าหมายที่คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต   
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ 
ประจ าปีการศึกษา 2564ส่งผลให้คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย 
    ๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
    2) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความ
ฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
    วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการ
เรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้นคะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์
ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพ่ิมข้ึน    
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รัก
การเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้นคะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์
ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพ่ิมข้ึน 
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2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น(12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
  1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (2) เป้าหมายที่ 1 
    คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษ   
ที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ ประจ าปี
การศึกษา 2564 ส่งผลให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น      
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
  1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯแผนย่อยที่ 1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย 

   ๑) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ ๒๑  
    ๒) เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่  

   ๓) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
   ๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 

   (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
    "คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ า เป็น
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ส่งผลให้ "คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 
1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2)ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 
  (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
   เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ :การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
   ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๑ : การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  (2) กิจกรรม ๒ 
   กิจกรรม ๒ พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผล เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งการพัฒนาความรู้ และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่ สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และด้านบทบาทของครูในยุคใหม่ 
 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 468 

  (3) เป้าหมายของกิจกรรม  
   ๑) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ 
   ๒) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 
   ๓) ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถก ากับดูแลและอ านวยการให้ครูออกแบบ
รายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
   ๔) ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชา 
เพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
  (4) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  วิธีการ 
   ๑) พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจจากการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการคิด การปฏิบัติการน าความรู้ไปใช้ การถอดบทเรียน การสะท้อนความคิด รวมทั้งการ
ปฏิสัมพันธ์การท างานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน 
   ๒) พัฒนาครู ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ (PLC: Professional 
Learning Community) 
   ๓) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถก ากับดูแล
อ านวยการและให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือให้ครูออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถ
น าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
  (5) กิจกรรม 3 
    กิจกรรม ๓ สนับสนุนชุดการสอน สื่อตัวอย่างรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายวิชา
เพ่ิมเติม 
  (6) เป้าหมายของกิจกรรม  
   ๑) จัดตั้งคลังชุดการสอนส าเร็จรูปรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านการคัดกรอง
จากผู้เชี่ยวชาญให้ครูเข้าถึงเพ่ือนาไปใช้และเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขึ้นเองได้ 
   ๒) สถานศึกษามีรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นเองสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรความพร้อมจุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร 
  (7) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   วิธีการ 
     ๑) สรรหาและก าหนดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาท าหน้าที่คัดเลือกประเมิน
จัดระบบและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้ครูและนักเรียนเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การ
เรียนรู้ 
    ๒) พัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
(1) วัตถุประสงค์ท่ี  

๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี 
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 
        (2) เป้าหมายรวมที ่

๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่
พอเพียง และมีความเป็นไทย 
           (3) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 

  1) คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
  2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
 3) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 4) คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
  

         3.2 แนวทางการพัฒนาที่ . 
 1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

   
แผนระดับท่ี 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. ด้านความปลอดภัย 
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 2. ด้านคุณภาพ 
  2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง       
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  2.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
การเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
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  2.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถหลักท่ีจ าเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
 
นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
 นโยบาย สพม.40 นโยบายที่ 3 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับชั้น 

จุดเน้น 
 15. เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
 ตัวช้ีวัดที ่   
 47. ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงได้แก่ภัยจากยาเสพติดความรุนแรง การ
คุกคามในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆ 
 48. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมี
ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มีเจตนาให้รัฐมีหน้าที่ให้การดูแลช่วยเหลือเด็กและครอบครัวให้ 
สภาพทีม่ีมาตรฐานในการด ารงชีวิตทีดีได้รับการดูแลให้มีการพัฒนาการตามวัย และเด็กทุกคนต้องมี ความ
ปลอดภัย ได้รับความคุ้มครองจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งเด็กท่ีประสบปัญหาและเด็กท่ีไม่ประสบปัญหา และจาก พ.ร.บ.
ดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จัดให้มีระบบ
ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน โดยก าหนตมาตรการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียนโดยเน้นกิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคม สิทธิเด็ก การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาพฤติกรรม
นักเรียน ปัญหา ทางเพศและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยประสานความร่วมมือกบัเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน และ
องค์กรในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม รวมถึงการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการพัฒนา 
ส่งเสริม แก้ไขและส่งต่อนักเรียนอย่างเป็นระบบ และเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ 
ศึกษาขัน้พื้นฐาน  
 ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จึงได้จัดท า โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ ประจ าปีการศึกษา 2564 ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการสอนวิชาเพศวิถีศึกษา ของข้าราชการครู่ในสังกัด ให้สามารถ 
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพและวัยของนักเรียน  

2.2เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้  
2.3 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน

วัยรุ่น พ.ศ.2559 และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
2.4 เพ่ือลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
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3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
  กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจ านวน 15 คน 
   1. ผู้บริหารการศึกษาของ สพม.เขต 40   จ านวน  3  คน 
   2. ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศฯ จ านวน 4  คน  
   3. บุคลากรทางการศึกษา สพม.เขต 40  จ านวน 8 คน 
  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการด าเนินงานโครงการการจ านวน 80 คน 
   1. ข้าราชการครูในสังกัด ที่สอนวิชาเพศวิถีศึกษาจ านวน 55 คน 
   2. ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศฯ จ านวน 4  คน  
   3. บุคลากรทางการศึกษา สพม.เขต 40  จ านวน 20 คน 
   5. วิทยากร     จ านวน 1 คน 
 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
  1.ครูผู้สอนวิชาเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้ ในการจัดการเรียนการสอน มีข้อมูลชัดเจน และมีเครื่องมือ
ก ากับติดตามประเมินผล สามารถตรวจสอบได้  

2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามหลักสูตร สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้จริง  
 

4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน  

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน (Plan)   
กิจกรรมที่ 1 
ประชุมคณะกรรมการการด าเนินงาน 
 

มกราคม - มีนาคม 
2564 

นางสาวยลพัชร์  มีเนน 
และคณะ 

ขั้นการด าเนินงาน (Do)   
กิจกรรมที่  2กิจกรรมการด าเนินงานอบรม
ครูผู้สอนวิชาเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัด 

พฤษภาคม-กันยายน 
2564 

นางสาวยลพัชร์  มีเนน 
และคณะ 

ขั้นนิเทศ ติดตาม (Check)   
กิจกรรมที่ 5 
นิเทศ ก ำกับ ติดตำม โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษา
แบบบูรณาการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
 
 

สิงหาคม -กันยายน 
2564 

นางสาวยลพัชร์  มีเนน 
และคณะ 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 472 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
ขั้นสรุปและรายงานผล (Action)   
กิจกรรมที่ 6 
สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอน
วิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ ประจ าปี
การศึกษา 2564 
 

กันยายน  2564 นางสาวยลพัชร์  มีเนน 
และคณะ 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ มาจาก 
  (1) งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน ...............30,050................ บาท 
  (2) งบประมาณจาก สพฐ. จ านวน    ......................5,000.................. บาท 
       รวมจ านวน ...........35,050.................. บาท 
 5.2รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

จ านวน 15 คน 
รายละเอียด 
- ค่าอาหารว่าง (15คนx35บาทx2มื้อ) 
-ค่าอาหารกลางวัน (15คนx80บาทx1มื้อ)  

2,250   
 
 
1,050 
1,200 

  

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอน
วิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ ประจ าปี
การศึกษา 2564การฝึกอบรม ระยะเวลา 1 
วัน 
รายละเอียด 
- ค่าอาหารว่าง (80 คนx35บาทx2มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (80คนx80บาทx1มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คนx6ชม.x600
บาท) 
- ค่าท่ีพักวิทยากร (1,200 บาท) 
- ค่าวัสดุ 
 
 

19,800 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3,600 

 
 
 
 
 
 
5,600 
6,400 
 
 
1,200 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,000 
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 

 
กิจกรรมที3่ นิเทศ ก ำกับ ติดตำมโครงกำร 
รายละเอียด 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเหมาจ่าย โรงเรียนในสังกัด        
จ านวน 39 โรงเรียน (20วัน x 500 บาท) 
(งบประมาณจากสพฐ. จ านวน 5000 บาท) 
 

 
10,000 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
10,000 

กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการด าเนินงานและ
รายงานผล  
รายละเอียด 
   - ค่าจัดท าเล่มเอกสารรายงาน  
(20 เล่มx150บาท) 
 

3,000   
 
 
3,000 

 
 
 
 
 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,050 3,600 18,450 3,000 10,000 
 

 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เ ค รื่ อ ง มือที่ ใ ช้ วั ดและ
ประเมินผล 

6.1 ร้อยละ 100 ของคร ูและบุคลากร                    
ทางการศึกษาที่รับการพัฒนาศักยภาพ มีองค์
ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถี
ศึกษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

- แบบสอบถาม 
-แบบสัมภาษณ์ 

-แบบประเมินพฤติกรรม 
-แบบประเมินความพึง
พอใจ 

6.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฃ 
 

- การนิเทศ ติดตาม  
 

เครื่องมือการนิเทศ 
ติดตาม โครงการ 
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7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูผู้สอนวิชาเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้ ในการจัดการเรียนการสอน มีข้อมูลชัดเจน และมีเครื่องมือก ากบั
ติดตามประเมินผล สามารถตรวจสอบได้  

7.2 โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรง
ตามหลักสูตร สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้จริง  
 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ  
            (นางสาวยลพัชร์  มีเนน) 

                   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 
 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                            (...............................................) 

                                        ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                           (นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์) 

                                         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 
 

 
(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  

                    (นายประสิทธิ์ อินวรรณา) 
     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาเขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล  นางสาวยลพัชร์  มีเนน โทรศัพท์๐-๕๖๐๒-๙๖๕๖ ต่อ ๑๑  
โทรสาร๐-๕๖๐๒-๙๘๓๕  E-mail : thunyaphatmee@gmail.com 
ลักษณะโครงการ (  /  )  ใหม ่ (  )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม2564 – กันยายน 2564 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี                          
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถ  
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
     1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
         1.1) เป้าหมาย 
  ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
 1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
  1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
   1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
   1.2 การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาลเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 
   1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2564 บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติเป็นการ
พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาลเห็นแก่ประโยชน์ของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1) เป้าหมาย 
  (1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
         (2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

 1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    (1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
   (2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานศึกษา 
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    (3) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   3.1 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
    (4) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๔.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๔.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ูให้เป็นครูยุคใหม ่
   ๔.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
   ๔.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ๔.5 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง
ต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
   ๔.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
   ๔.๗ การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2564 บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลามีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คน
ไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และ
ประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษา
เพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ดังนี้ 
  1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
             2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ูให้เป็นครูยุคใหม ่
             3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
             4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
             5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่ง
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
             6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
             7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 
1.2 แผนระดับท่ี 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2)  
 1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น(11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (2) เป้าหมายที่ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
ตลอดชีวิต 
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   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   โรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2564 ส่งผลให้คนไทยทุกช่วงวัย มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการ
พัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษ     
ที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย 
    ๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะ         
ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
    ๒) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี         
ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
    ๓) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ          
ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน 
    ๔) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะ       
การเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและท างาน
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
    ๕) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความ
ฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
    วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์              
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุน
มนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพ่ิมข้ึน 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
    โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2564 ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ       
ในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม    
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum 
(WEF) เพ่ิมข้ึน  
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น(12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
  1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (2) เป้าหมายที่ 1 
    คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2564 ส่งผลให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ         
ตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
  1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯแผนย่อยที่ 1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย 

   ๑) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ ๒๑  
    ๒) เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่  

   ๓) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
   ๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   ๕) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

   (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
    "คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ  2564 ส่งผลให้ "คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 
1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 
  (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
   เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ :การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
   ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๑ : การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน           
และการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  (2) กิจกรรม ๒ 
   พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผล เพ่ือพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง         
การพัฒนาความรู้ และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี    
ในการเรียนรู้และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และด้านบทบาทของครูในยุคใหม่ 
  (3) เป้าหมายของกิจกรรม  
   ๑) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ 
   ๒) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 
   ๓) ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถ ก ากับ ดูแล และอ านวยการ ให้ครู
ออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
   ๔) ศึกษานิเทศก์ มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชา 
เพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
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  (4) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  วิธีการ 
   ๑) พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจจาก
การมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด การปฏิบัติการน าความรู้ไปใช้ การถอดบทเรียน การสะท้อนความคิด รวมทั้ง
การปฏิสัมพันธ์การท างานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน 
   ๒) พัฒนาครู ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ (PLC: Professional 
Learning Community) 
   ๓) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถก ากับดูแล
อ านวยการและให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือให้ครูออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
สามารถน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
  (5) กิจกรรม 3 
    สนับสนุนชุดการสอน สื่อตัวอย่างรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 
  (6) เป้าหมายของกิจกรรม  
   ๑) จัดตั้งคลังชุดการสอนส าเร็จรูปรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านการคัด
กรองจากผู้เชี่ยวชาญให้ครูเข้าถึงเพ่ือน าไปใช้และเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขึ้นเองได้ 
   ๒) สถานศึกษามีรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นเองสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรความพร้อมจุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร 
  (7) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   วิธีการ 
     ๑) สรรหาและก าหนดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาท าหน้าที่คัดเลือก
ประเมินจัดระบบและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้ครูและนักเรียนเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์การเรียนรู้ 
    ๒) พัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

(1) วัตถุประสงค์ท่ี  
๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยม

ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
        (2) เป้าหมายรวมที ่

๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
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           (3) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
         3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 

  1) คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
  2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
 3) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 4) คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
 5) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน

โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
         3.2 แนวทางการพัฒนาที่ . 

 1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

 2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า 

 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

  
1.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  
  1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 
   ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ 
   1.2) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
   รองรับนโยบายที่ ๑ : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   1.3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
   สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ได้รับการธ ารงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชูเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ 
   1.4) ตัวช้ีวัด 
   (๑) ระดับความส าเร็จในการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
   (๒) ระดับความส าเร็จในการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เป็นไปอย่างรอบคอบและไม่
ส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   (๓) ระดับความส าเร็จของประชาชน/ทุกภาคส่วนที่มีความรักและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
   1.5) กลยุทธ์ 
   (๑) เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไก/มาตรการภาครัฐ ความร่วมมือในการถวายความ
ปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
   (๒) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และเข้าใจถึง
บทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
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ประชาชนทั่วไปเรียนรู้และเข้าใจหลักการทรงงานตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
   (๓) น าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนา      
ที่ยั่งยืนรวมถึงเร่งขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้
แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ 
   (๔) สร้างความเข้าใจถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการหมิ่น
สถาบันฯ ควบคู่ไปกับการติดตามเฝ้าระวังการเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคงเกี่ ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์เพ่ือให้การใช้มาตรการทางกฎหมาย ทั้งมิติการป้องกัน ปราบปราม และการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์เป็นไปด้วยความเหมาะสม 
 
 2) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 
   ส่วนที่ ๒ นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไป 
  2.1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที ่
   นโยบายที่ ๘ เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
   นโยบายที่ ๙ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน 
  2.2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
   ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิตมีส่วนร่วมและมีความพร้อม        
เผชิญปัญหา และรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความม่ันคง 
 
  2.3) ตัวช้ีวัด 
   (๑) ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 
   (๒) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
องค์กรภาคประชาสังคม และ ประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง 
  2.4) กลยุทธ์ 
   (๑) ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกก าลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน ต าบล หมู่บ้าน 
จังหวัดภาค และ ประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและให้ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 
   (๒) ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยปกติและสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
   (๓) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน พ้ืนที่  เ พ่ือให้มีภูมิคุ้มกันและมีขีด
ความสามารถในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และ แก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต 
รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่างๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   (4) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่านิยมที่
ดีงาม ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบ
สถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในด้านความมั่นคง 
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   (5) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และ ประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการ
สนับสนุนโครงการความร่วมมือต่างๆ  
 
แผนระดับท่ี 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. ด้านคุณภาพ 
  1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครอง       ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
  1.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถหลักที่จ าเป็นในแต่
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
 
นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
 นโยบาย สพม.40 นโยบายที่ 3 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับชั้น 
 จุดเน้น  

 12. เพิ่มและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น 
ตัวช้ีวัดที่ 

 23. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
 24. ร้อยละ ๘0 ของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน
เฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป 
 25. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 26. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์       
ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
 27. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ที่นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ก าหนดในระดับดีข้ึนไป 
 28. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 29. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับการอ่าน การคิดวิเคราะห์       
และเขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) 
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 30. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีผลการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไป
ตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ในระดับดีข้ึนไป 
 31. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
 32. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
 33. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชาเพ่ิมข้ึน มีจ านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปีการศึกษาท่ีผ่าน 
 34. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ระดับคุณภาพดีข้ึนไป  
 

จุดเน้น 
 15. เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
 ตัวช้ีวัดที ่  
 45. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด       
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 46. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด        
ที่ถูกตอ้งเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ ก าหนดคุณสมบัติของเยาวชนไทย
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข  เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  
ตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย ได้รับการกล่อมเกลาจากค าสอนของพระพุทธศาสนามาตังแต่อดีตจวบจน
ปัจจุบัน จนเป็นเอกลักษณ์ที่ทั่วโลกยอมรับ การน าหลักพุทธธรรมที่เป็นค าสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็น
ระบบวิถีชีวิตในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ย่อมเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดปัญญา และเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตต่อไปในอนาคต อันเป็นคุณสมบัติของคนดี เก่งและมีความสุขอย่างแท้จริง  ใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีสิ่งยั่วยุมอมเมามากมายท าอย่างไรให้เด็กและเยาวชนมีค าสอนของ
พระพุทธศาสนาเป็นที่พ่ึงสามารถเผชิญปัญหาที่มากระทบรู้เท่าทันและใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาโดยใช้
แนวทางของพระพุทธศาสนาที่ยึดหลักไตรสิกขาเป็นองค์รวมคือศีลสมาธิปัญญาให้กินอยู่ดูฟังเป็น 

 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จึงได้จัดท า โครงการโรงเรียน        
วิถีพุทธ ขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนโครงการตามนโยบาย โดยก าหนดเป้าหมาย ผลลัพธ์ ผลผลิต ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีระบบและต่อเนื่องให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามคุณลักษณะอันพึง
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ประสงค์ ได้แก่  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการ
ท างาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาจึงได้จัดท าโครงการวิถีพุทธขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์   
  2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีงามตามวิถีพุทธ
และเพ่ือให้พระครู ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณธรรม  จริยธรรม  ตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์
  2.2 เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีความเอื้ออาทรผู้อ่ืน กตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุข ตามแนวทางพระพุทธศาสนามีภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิตน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันและได้
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ 
  ๒.๓ เพ่ือให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธให้แก่นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ได้ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
  กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจ านวน 15 คน 
      1. ผู้บริหารการศึกษาของ สพม.เขต 40   จ านวน  2  คน 
      2. ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศฯ จ านวน  4  คน  
      3. บุคลากรทางการศึกษา สพม.เขต 40  จ านวน  9  คน 
    
  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564จ านวน 130 คน 
      1. ผู้บริหาร และครูโรงเรียนในสังกัด  จ านวน 100 คน  
      2. ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศฯ จ านวน  4  คน  
      3. บุคลากรทางการศึกษา สพม.เขต 40  จ านวน  16  คน 
     4. วิทยากร(พระ)    จ านวน  10 รูป 
 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.1  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนในสังกัด ได้รับการพัฒนา 
อบรม มีความตระหนักในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ  2564 เป็นเครื่องมือ 
  3.2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนสามารถด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโดยก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย และคุณธรรมอัตลักษณ์ได้
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที ่
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4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน  
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (Plan)   
1.  ประชุมคณะกรรมการการด าเนินงาน 
 

มกราคม-มีนาคม 
2564 

นางสาวยลพัชร์  มีเนน      
และคณะ 
 

ขั้นการด าเนินงาน (Do)   
2. กิจกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ  2564          
 

เมษายน-กันยายน 
2564 

-นางสาวยลพัชร์  มีเนน                  
และคณะ 
-ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดใน สพม.
เขต 40 
 

ขั้นนิเทศ ติดตาม (Check)   
3. กิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2564 
 
 

สิงหาคม-กันยายน 
2564 

นางสาวยลพัชร์  มีเนน                  
และคณะ 

ขั้นสรุปและรายงานผล (Action)   
4. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
 
 

กันยายน  2564 นางสาวยลพัชร์  มีเนน                    
และคณะ 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ มาจาก 
  (1) งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน ...............42,850.......................... บาท 
  (2) งบประมาณจาก สพฐ. จ านวน    ................................................. บาท 
       รวมจ านวน ............42,850......... บาท 
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 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ รายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
จ านวน 15 คน 
- ค่าอาหารว่าง (15คนx35บาทx2มื้อ) 
-ค่าอาหารกลางวัน (15คนx80บาทx1มื้อ)  
 

2,250   
 

1,050 
1,200 

 

 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ  2564       
- ค่าอาหารว่าง (130คนx35บาทx2มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (130คนx80บาทx1มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (1คนx6ชม.x600บาท) 
 

23,100 
 

 
 
 

 
3,600 

 
 
9,100 

10,400 
 
 

 

 

กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม            
การด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ปีงบประมาณ  2564 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเหมาจ่าย โรงเรียนในสังกัด        
จ านวน 39 โรงเรียน 
 

 
 
 
 

10,000 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
10,000 

กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการด าเนินงาน                                  
และรายงานผล  
   - ค่าจัดท าเล่มเอกสารรายงาน                       
(10เล่มx150บาท) 
   - ค่าวัสดุ 
 

7,500   
 

1,500 

 
 
 
 

5,000 

 

รวม 42,850 3600 24,250 5000 10,000 
 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
6.1 ร้อยละ100 ของผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษา     
ที่รับการอบรมเชิงปฏิบัติการตระหนักรู้ เข้าใจและมี
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและ
ภูมิใจในการท าความดี 

- การประเมินรายการ
กิจกรรมตามแนวทางการ
ด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

- แบบประเมินรายการ
กิจกรรมตามแนวทางการ
ด าเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธ 

6.2 ร้อยละ100 ของโรงเรียนเครือข่ายขยายผลการ
พัฒนาชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรม อย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 

- การนิเทศ ติดตาม 
รายงานผลการตรวจสอบ
ของ สพท.  
ไปยัง สพฐ. 

- เครื่องมือการนิเทศ 
ติดตาม รายงานผลการ
ตรวจสอบของ สพท.  
ไปยัง สพฐ. 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการท าความดี 
 7.2 ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยความร่วมมือ
จากหน่วยงานและองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ  
             (นางสาวยลพัชร์  มีเนน) 

                     ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                             (...............................................) 

                                             ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                            (นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์) 

                                             รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 
 

(ลงชื่อ)................................................ผู้อนมัุติโครงการ 
                    (นายประสิทธิ์ อินวรรณา) 

     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ     ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นางสาวสิริภา สงคราม โทรศัพท์ 088-4214-764 
โทรสาร.................-................... E-mail : Siripaspv40@sec40.go.th 
ลักษณะโครงการ (     )  ใหม่    (  )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2564 – กันยายน 2564 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่         
4 ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ด้าน ทั้งในส่วน
ของเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร) 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1.1) เป้าหมาย  
  ๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
           ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

        (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    ๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
       ๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 
         (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
                โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นโครงการที่
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะ การเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการ
ออกแบบระบบการเรียนรู้ ส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 
1.2 แผนระดับท่ี 2 
 (2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (2) เป้าหมายที่  
    ๑. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จาเป็นของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น      
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    - คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) เฉลี่ย ๔๗๐ 
คะแนน 
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    - อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา อันดับที่ ๔๕ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
        โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นโครงการ
ที่จะส่งผลให้ นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต 40 มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่  1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง                      
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย  

   ๑) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ ประกอบด้วย ๔ แนวทางย่อย ได้แก่  
    ๑.1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้
ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
เป็นหลักสูตร ฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นน าที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตาม
ประเมินผล  
    1.๒) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
เพ่ือพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยี      เพ่ือการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม  
    1.๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/
ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถน ามาใช้ต่อยอดในการประกอบ
อาชีพได้จริง  
    1.๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ เพ่ือให้สามารถ
นาองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่างหลากหลาย 
ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง 
ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและ
ต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
    "คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    - สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
ร้อยละ ๕๐ 
    - อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง ลดลงร้อยละ ๒๐ 
                                 - อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ ๘๐" 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
  โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นโครงการ
ที่จะส่งผลให้ นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต 40 มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง       
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  3.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
การเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที ่๒ สงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จุดเน้นที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning  
ตัวชี้วัดที ่17 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการด าเนินการส่งเสริมและและพัฒนาครูจัดการ

เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning  
ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้

ด้วยวิธีการ Active Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active 
Learning ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 เป้าหมายส าคัญของการศึกษาไทย คือ การพัฒนาคนไทยให้เป็นผู้ที่มีความรู้ที่ดี และสูงสุดตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยเป้าหมายดังกล่าวได้ถูกก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 
ฉบับปรับปรุงแก้ไข ปี 2545 โดยก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาไว้ว่า การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” นอกจากนี้ ในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ยังได้ระบุถึงเนื้อหาความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ในอนาคต โดยจะต้องบรรลุสมรรถนะที่ส าคัญ 5 ประการ อัน
ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งผู้เรียนทุกคนยังจะต้องบรรลุผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดของทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้อีกด้วย 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรูที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะด้านทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม(Learning and 
Innovation Skills) และไดด าเนินการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูทั้งระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการเตรียมผู้ เรียนให้สอดคล องกับศตวรรษที่  ๒๑ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ได้เห็นความส าคัญของพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรูที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ จึงได้ก าหนดนโยบายและจุดเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในการเพ่ิมและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับชั้น ซึ่งการยกระดับ
คุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ครูจะต้องมีการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ จึงได้ก าหนดกิจกรรมในการด าเนินงาน ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมการสร้างสื่อ
วีดิทัศน์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกล กิจกรรมที่ ๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ส าหรับครูและนักเรียน และกิจกรรมที่ ๓ การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
      ๑) เพ่ือส่งเสริมการสร้างสื่อวีดิทัศน์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกล 
      ๒) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ของครู  
      ๓) เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษาและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
              1. โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีการสร้างสื่อวีดิทัศน์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
การศึกษาทางไกล 
              2. ครูในโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
                  3. ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 100 คน 
มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
        3.2 เชิงคุณภาพ 
  ๑.  มีการด าเนินการส่งเสริมการสร้างสื่อวีดิทัศน์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษา
ทางไกลและมีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบของการสร้างสื่อวีดิทัศน์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
  ๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ของครู 
  ๓. มีแนวทางในการนิเทศภายในของสถานศึกษา 

 
4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการและวางแผนการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๒ การอบรมเชิงปฏบิัติการการสร้างสื่อวีดิทัศน์ส าหรับ
การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกล 
 
 
กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี ๒๑ ส าหรับครูและนักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ  
กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
การนิเทศภายในของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผล 

มิถุนายน 2564 
มิถุนายน – 

กรกฎาคม 2564 
 
 

กรกฎาคม - 
สิงหาคม 2564 

 
สิงหาคม 2564 

 
กันยายน 2564 

นางสาวสิริภา สงคราม
และคณะ 
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5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ มาจาก 
  (1) งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน ............. -.................... บาท 
  (2) งบประมาณจาก สพฐ. จ านวน ........... 16,000........... บาท 
  (3) งบประมาณจากแหล่งอ่ืน .............. จ านวน..............-...................บาท 
  รวมจ านวน ........ 16,000........ บาท  
 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการการ
และวางแผนการด าเนินงาน 
รายละเอียด ประชุมคณะกรรมการการและ
วางแผนการด าเนินงาน จ านวน 10 คน 
- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จ านวน 1 มื้อ 
 มื้อละ 35 บาท  (10 คน x 35 บาท) 
กิจกรรมที่ 2  การอบรมเชิงปฏบิัติการการ
สร้างสื่อวีดิทัศน์ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอนผ่านระบบการศึกษาทางไกล 
รายละเอียด การอบรมเชิงปฏบิัติการการ
สร้างสื่อวีดิทัศน์ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลให้แก่
โรงเรียนในสังกัดที่สมัครเข้ารว่มโครงการ ได้แก่
ครู จ านวน 30 คน คณะกรรมการด าเนินการ  
จ านวน 10 คน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คน 
(600 บาท x 2 คน x 6 ชั่วโมง ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
 มื้อละ 35 บาท และค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
ละ 80 บาท   (40 คน x 150 บาท) 
- ค่าวัสด ุ

350 
 
 
 
 
 

15,200 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 
 

 
 
 
 
 

350 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,000 
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ส าหรับครู
และนักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
 รายละเอียด การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านทางโปรแกรม ZOOM 
กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานการนิเทศภายใน
ของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
รายละเอียด การนิเทศ ติดตาม การนิเทศ
ภายในของโรงเรียนแบบออนไลน์ 
กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการด าเนินงาน และ
รายงานผล 
รายละเอียด จัดท ารูปเล่มรายงาน  
(จ านวน 3 เล่ม x 150 บาท) 

 
  
 
 
 

450 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

450 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 7,200 6,350 2,450  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   6.1 โรงเรียนที่เข้าสมัครรว่มโครงการมีการสรา้ง
สื่อ วีดิทัศน์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
ผ่านระบบการศึกษาทางไกล 
 
   6.2 ครูในโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ ๒๑ 
 
   6.3 มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาครบทุกโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

- การนิเทศ ติดตาม การ
สร้างสื่อวีดิทัศน์ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนผ่าน
ระบบการศึกษาทางไกล 
- การถอดบทเรียนจากการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านทางโปรแกรม ZOOM 
 
- การนิเทศ ติดตาม การ
นิเทศภายในของโรงเรียน 
 

- แบบนิเทศ ติดตาม 
การสร้างสื่อฯ 
 
 
- แบบบันทึกผลการ
ประชุมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านทางโปรแกรม 
ZOOM 
- แบบนิเทศ ติดตาม 
การนิเทศภายใน 
ของโรงเรียน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
              1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ที่สมัครเข้าร่วมโครงมีสื่อวีดิ
ทัศน์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลและมีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบของการจัดการ
เรียนการสอน     
  2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนสอนของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

 
 
 

 (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางสาวสิริภา สงคราม) 

                ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 
 

 (ลงชื่อ)..................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
                 (…………….………………………….) 

        ผู้อ านวยการกลุ่ม...............................................  
 
 

 (ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์) 

                            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 
 

                               (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายประสิทธิ์ อินวรรณา) 

    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ     ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา ภายใต้ชุดโครงการจัดการจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาเขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล .........นางกัญญาภัทร  ทรายฮวด............... โทรศพัท ์........086-9295098......................................... 
โทรสาร.............-....................... E-mail : ……………………………-…………………………………………..……………………… 

ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่ ( ✓ )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2560  
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  (1.1) เป้าหมาย 2.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้้าในทุกมิติ 
  (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔.๑ การลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

๔.๑.๗ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และ
การศึกษา โดยเฉพาะสาหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

(1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ติดตามการด้าเนินงานของสถานศึกษา ภายใต้ชุดโครงการ
จัดการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่ลดความเหลื่อมล้้า 
และสร้างโอกาสให้กับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านใด (หากสอดคล้อง) ) 
ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 
 (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ : ๓ การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓.๑ : การด้าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา  
(2) ขั้นตอนการด้าเนินงาน  

  วิธีการ 
๑) จัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนอย่างมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer) ระดับ

ประถมศึกษา-ม.ต้น สังกัดสพฐ.ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑ 
๒) จัดสรรเงินอุดหนุน ปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจนอย่างมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer)       

๔ กลุ่ม (กลุ่ม ยากจนพิเศษ/กลุ่มยากจน) ระดับอนุบาล-ม.ปลาย/ปวช. สังกัด สพฐ. และ อปท.ปี การศึกษา     
๑/๒๕๖๒ (๑๕จังหวัด) 

๓) จัดสรรเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน อย่างมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer) ให้แก่ 
นักเรียนยากจนและยากจน พิเศษระดับตั้งแต่อนุบาล - ม.ปลาย สังกัด สพฐ.และ อปท. ๗๗ จังหวัด 

๔) จัดสรรเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน อย่างมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer) ให้แก่ 
นักเรียนยากจนและยากจน พิเศษระดับตั้งแต่อนุบาล- ม.ปลาย ทุกสังกัด 

๕) ติดตามและประเมินผล การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบ มีเงื่อนไข (Monitoring and Evaluation) 
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(3) กิจกรรม สร้างความเข้าใจและติดตามการด้าเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ้านวน             
39 โรงเรียน  

 (4) เป้าหมายของกิจกรรม สร้างความเข้าใจและติดตามการด้าเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
จ้านวน 39 โรงเรียน  
แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. ด้านโอกาส 
  2.2 ด้าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ         
สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน 
  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ
ในการด้าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที ่ - 3 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
จุดเน้น  - 15 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด้ารงชีวิต 
ตัวชี้วัดที ่ - 47 ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและ

มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ได้แก่ภัยจากยาเสพติดความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้า
มนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆ 

 - 48 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด้าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจาก ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส้านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษา ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 เพ่ือด้าเนินโครงการจัดสรร
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข และบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และขอให้ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ติดตาม ตรวจสอบการ
ด้าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขของสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ส้านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาก้าหนด  

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จึงได้จัดท้าโครงการติดตามการ
ด้าเนินงานของสถานศึกษา ภายใต้ชุดโครงการจัดการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขใน
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สถานศึกษาขึ้น เพ่ือสร้างความเข้าใจและติดตามการด้าเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข ให้ด้าเนินการตามข้ันตอนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือสร้างความเข้าใจและติดตามการด้าเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข ด้าเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ของสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  

สร้างความเข้าใจและติดตามการด้าเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ้านวน             
39 โรงเรียน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 

สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด้าเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ด้าเนินการตาม
ขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- กิจกรรม ติดตามการด้าเนินงานของสถานศึกษา
ที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี
เงื่อนไข        

ตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

5. งบประมาณ 
           5.1 งบประมาณ  15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากงบประมาณ สพฐ.  
              5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ น้ ามัน 
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการ ติดตามการ
ด้าเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข     
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ้านวน 7 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 35 บาท 

           
 
 

245 

                
 
 
- 

            
 
 

245 

                                 
 
 
-       

 
 
                                
-       

2. คณะกรรมการ ด้าเนินโครงการติดตาม  
การด้าเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข   

 
 

14,280 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

14,280- 
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กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ น้ ามัน 
3. ประชุมสรุปผลการติดตามการด้าเนินงาน
ของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ้านวน 7 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 35 บาท 
- ค่าจัดท้ารูปเล่มโครงการ จ้านวน 2 ชุดๆละ
115 บาท 

 
 
 

245 
 

230 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

245 
 
- 

 
 
 
- 
 

230 

 
 
 
- 
 
- 

รวมทั้งสิ้น 15,000 - 490 230 14,280 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 80 ของสถานศึกษารายงานผลการด้าเนินงานของสถานศึกษา
ตามที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ให้แก่ส้านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส้ารวจ 
 

แบบส้ารวจ 
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
สถานศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการด้าเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงิน

อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ด้าเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 

               (…………….………………………….) 
         …………………………………………………………….. 
 

 (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (…………….………………………….) 

   ผู้อ้านวยการกลุ่ม...............................................  
 

 (ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (…………….………………………….) 

                            รองผู้อ้านวยการ................................................ 
 

                               (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
               (…………….………………………….) 

    ผู้อ้านวยการ................................................... 
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โครงการ การดูแลช่วยเหลือและติดตามนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดย
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพื้นที่การศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 

ชื่อ-สกุล  นางสาวธีราพร อุ่นบาง  โทรศัพท์ 082-0585637 
E-mail:  thilaphonu@gmail.com 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ด้าน ทั้งใน
ส่วนของเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร) 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  (1.1) เป้าหมาย  
   ๑.๑.๑. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
  (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1.2.1. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
     - สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ
ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

(1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการการดูแลช่วยเหลือและติดตามนักเรียนตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินงานพัฒนานักเรียน
ให้มีความพร้อมทางด้านจิตใจโดยใช้กระบวนการทางจิตวิทยาเพ่ือให้นักเรียนพร้อมต่อการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยการเสริมสร้างทักษะการด าเนินชีวิต การพัฒนา Self Esteem เช่น ส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมในชั้นเรียน ความเชื่อและความคาดหวังในตัวนักเรียนของครู เทคนิคที่เสริมสร้างความรู้สึกเห็น
คุณค่าในตนเองให้แก่นักเรียน เช่น การยอมรับความรู้สึกสนับสนุนการแสดงออกตระหนักถึงความแตกต่าง 
หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน การมีตัวแบบ การช่วยพัฒนาวิธีจัดการรักษาความรู้สึกนับถือตนเองของ
เด็ก การให้ความรู้ผู้ปกครอง เป็นต้น 

1.2 แผนระดับท่ี 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท ฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   (2) เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
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 (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท ฯ การเสริมสร้างทักษะการด าเนินชีวิต การพัฒนา Self- 
Esteem เช่น ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียน ความเชื่อและความคาดหวังในตัวนักเรียนของครู  เทคนิคที่
เสริมสร้างความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองให้แก่นักเรียน เช่น การยอมรับความรู้สึกสนับสนุนการแสดงออก
ตระหนักถึงความแตกต่าง หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน การมีตัวแบบ การช่วยพัฒนาวิธีจัดการรักษา
ความรู้สึกนับถือตนเองของเด็ก การให้ความรู้ผู้ปกครอง เป็นต้น โดยใช้กระบวนการกลุ่ม หรือเดี่ยว 

(1.2) แผนย่อยของแผนแม่บท ฯ แผนย่อย แผนย่อยที่  3.2 แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
       (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย  
  จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาระบบและกลไกใน
การให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพ่ือให้สามารถให้ความช่วยเหลือกับ
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย 
เหยื่อของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ และบุคคลที่
ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
    มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท ฯ  การเสริมสร้างทักษะการด าเนินชีวิตโดย
ใช้กระบวนการทางจิตวิทยาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม หรือเดี่ยว  เพ่ือพัฒนา Self-Esteem เช่น ส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมในชั้นเรียน ความเชื่อและความคาดหวังในตัวนักเรียนของครู เทคนิคที่เสริมสร้างความรู้สึกเห็น
คุณค่าในตนเองให้แก่นักเรียน เช่น การยอมรับความรู้สึกสนับสนุนการแสดงออกตระหนักถึงความแตกต่าง 
หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน การมีตัวแบบ การช่วยพัฒนาวิธีจัดการรักษาความรู้สึกนับถือตนเองของ
เด็ก การให้ความรู้ผู้ปกครอง เป็นต้น  

1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านใด (หากสอดคล้อง))  
 (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา  ประเด็นปฏิรูปที่ 3 : การปฏิรูปเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   ประเด็นการปฏิรูปที่ 3.2 : การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษและ
บุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
 (2) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 ๑) จัดระบบและกลไกคัดกรองบุคคลพิการและบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
 ๒) จัดท าระเบียบหรือข้อบังคับให้มี กลไกการคัดกรองเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
 ๓) พัฒนาเครื่องมือวัดแววผู้มีความสามารถพิเศษที่มีมาตรฐาน 
 ๔) พัฒนานักจิตวิทยาโรงเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องในการวินิจฉัยในสถานศึกษา/เขตพ้ืนที่การศึกษา  
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
 ๕) ด าเนินการคัดกรองเด็กท่ีมีความบกพร่องและวัดแวว ความสามารถและช่วยเหลือตั้งแต่ ป.๑ 
 (3) กิจกรรม 1 พัฒนาระบบคัดกรองบุคคลพิการบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการ
การดูแลเป็นพิเศษ 
 (4) เป้าหมายของกิจกรรม มีระบบคัดกรองเพ่ือจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและลดความเหลื่อมล้ าระหว่าง
ผู้เรียน 
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1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างไร (หากสอดคล้อง)) 
 (1) วัตถุประสงค์ที่ ๑.๖ เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ 
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม ่
 (2) เป้าหมายรวมที่ ๒.๒ ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 
 (3) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด
ให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยาย
การคุ้มครอง ทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
และการพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย 
       ๓.๑.๑ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกายการดูแลนักเรียน
ยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยัง
สถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ของ สพฐ. ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียน
กลางคัน  

แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  1. ด้านความปลอดภัย 
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที่ ข้อ 3 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
จุดเน้น ข้อ 15 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
ตัวชี้วัดที่ ข้อ 48 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้

ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม ใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป  
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ้ืนฐาน มีนโยบายให้นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ า
เขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนให้เป็นระบบที่
มีกระบวนการด าเนินงานเป็นขั้นตอนน าไปสู่การพัฒนาให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ สังคม มีความภาคภูมิใจหรือความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การมุ่งอนาคตความส าเร็จ การคิด
วิเคราะห์ การยับยั้งชั่งใจ การควบคุมอารมณ์ และสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเรียนจบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยไม่มีการออกกลางคัน และเพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ น าไปส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาผู้เรียนได้ตรงกับสภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้นและมีการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 
๒. เพ่ือส่งเสริมป้องกันและดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะชีวิต และการมีความคิดเชิงบวก 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาที่ได้รับการส่งต่อจากสถานศึกษา
ผ่านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ครบตาม
จ านวนของนักเรียนที่โรงเรียนส่งต่อมา 

2. นักเรียนทุกคนได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาด้านสุขภาพจิตผ่านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ครบทั้ง 39 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

๓. ติดตามการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาที่ได้รับการส่งต่อผ่านระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนทุกรายของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาได้รับส่งเสริมป้องการและดูแลช่วยเหลือให้ดีขึ้น 

4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 สถานศึกษารายงานผลการคัดกรองนักเรียนตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2 จัดรวบรวมข้อมูลสารสนเทศการคัดกรองนักเรียน 
3 วางแผนการส่งเสริมป้องกันและดูแลช่วยเหลือนักเรียนราย
กรณ/ีรายกลุ่ม 
4 ด าเนินการลงพ้ืนที่ส่งเสริมป้องกันและดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนรายกรณ/ีรายกลุ่ม 
5 นิเทศ ติดตามการส่งเสริมป้องกันและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6 รับการส่งต่อนักเรียนจากสถานศึกษาเป็นรายกรณี 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

นางสาวธีราพร อุ่นบาง 
และคณะ 
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5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมจ านวนเงิน
ทั้งหมด 7,000 บาท 
 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
กิจกรรมที่ 1 ลงพ้ืนที่ส่งเสริมป้องกันและ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายกรณี/รายกลุ่ม 
รายละเอียด 
    - วัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม 
    - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

 
 
 

2,000 
5,000 

  
 
 
 
 

 
 
 

2,000 

 
 
 

 
5,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000   2,000 5,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การประเมินผล/ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนได้รับการคัดกรองตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
ร้อยละ 
100 

การรายงาน 
 

แบบรายงาน 
การคัดกรองนักเรียน 

2. ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมี
ปัญหาที่ได้รับการส่งต่อจากสถานศึกษาผ่าน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ร้อยละ 
100 

การรายงาน 
แบบรายงานผลการ

ปฏิบัติงานทางจิตวิทยา 

3. ติดตามการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มมีปัญหา 

ร้อยละ 
100 

การรายงาน 
แบบรายงานผลการติดตาม
การดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. นักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาได้รับการส่งเสริมป้องกันและดูแลช่วยอย่างเป็น

รูปธรรม 
 2. เกิดการนิเทศ ติดตามการส่งเสริมป้องกันและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
 

 (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางสาวธีราพร  อุ่นบาง) 

      นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                 (นางสาวประกาย  บรรลัง) 
 ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

 (ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                (นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 

                               (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                 (นายประสิทธิ์  อินวรรณา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ      ส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นายภานุวัฒน์  พันธุรี  โทรศัพท ์090-0639-928 
โทรสาร  - E-mail : pha_nu@hotmail.com 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่    ()   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ด้าน ทั้งในส่วน
ของเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร) 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  (1.1) เป้าหมาย ข้อ ๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
  (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ ๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
                 ๔.๑.๗ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และ
การศึกษา โดยเฉพาะสาหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
  (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจ าปี 2564 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม
เพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนสู่การปฏิบัติของครูให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน 
และส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ทักษะครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล   
ตลอดชีวิตดีขึ้น 
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง)  

1.2 แผนระดับท่ี 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ข้อ (๑๗) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ประเด็น ทั้งในส่วนของเป้าหมายและการ
ให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประเด็นนี้อย่างไร) 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    

/(2) เป้าหมายที่… 

mailto:pha_nu@hotmail.com


แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 506 

-2- 

(2) เป้าหมายที่  คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและ มีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมด ที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการ

คุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย ๙ กรณี ได้แก่ (๑) เจ็บป่วย (๒) คลอดบุตร (๓) ตาย (๔)ทุพพลภาพ/พิการ (๕) เงิน
ช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (๖) ชราภาพ (๗) ว่างงาน (๘) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (๙) การบาดเจ็บจากการท างาน 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจ าปี 2564 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตระหนัก
ถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้และจัด
กิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนสู่การปฏิบัติของครูให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่ความ
ยั่งยืน และส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ทักษะครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่และเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่า
เป้าหมายต่างๆ) 
 (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ ๓.๒ แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
แก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่เลือก ทั้งในส่วนของเป้าหมาย
แผนย่อย, แนวทางการพัฒนาและให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของ
แผนย่อยนี้อย่างไร) 

(1) แนวทางการพัฒนาแผนย่อย ข้อ ๑) จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น
พิเศษ เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย เหยื่อของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาค
การผลิตที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 

(2) เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

     ตัวชี้วัด ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ 
     ค่าเป้าหมาย ลดลงร้อยละ ๑๐ 

  (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้และ
จัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนสู่การปฏิบัติของครูให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่
ความยั่งยืน และส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ทักษะครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

/1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ… 
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1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านใด (หากสอดคล้อง) ) ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 
 (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที ่:  ๓  การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  ประเด็นการปฏิรูปที่ : ๓.๑  การด าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

(1) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
๑) จัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนอย่างมีเงื่อนไข (Conditional 

Cash Transfer) ระดับประถมศึกษา-ม.ต้น สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑ 
๒) จัดสรรเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน อย่างมีเงื่อนไข (Conditional 

Cash Transfer) ๔ กลุ่ม(กลุ่ม ยากจนพิเศษ/กลุ่มยากจน) ระดับอนุบาล-ม.ปลาย/ปวช. สังกัด สพฐ. และ อปท. 
ปี การศึกษา ๑/๒๕๖๒ (๑๕จังหวัด) 

๓) จัดสรรเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน อย่างมีเงื่อนไข (Conditional 
Cash Transfer) ให้แก่ นักเรียนยากจนและยากจน พิเศษระดับตั้งแต่อนุบาล - ม.ปลาย สังกัด สพฐ.และ อปท. 
๗๗ จังหวัด 

๔) จัดสรรเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน อย่างมีเงื่อนไข (Conditional 
Cash Transfer) ให้แก่ นักเรียนยากจนและยากจน พิเศษระดับตั้งแต่อนุบาล- ม.ปลาย ทุกสังกัด 

๕) ติดตามและประเมินผล การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบ มีเงื่อนไข (Monitoring and 
Evaluation) 
 (3) กิจกรรม ๑ ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อบรรเทาอุปสรรคการมาเรียนของ
นักเรียนยากจนพิเศษและยากจนให้มีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ตามศักยภาพ  

(4) เป้าหมายของกิจกรรม ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในระบบการศึกษาได้รับโอกาส
ทางการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามศักยภาพ 

1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างไร (หากสอดคล้อง)  
 (1) วัตถุประสงค์ที่ ๑.๖ เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือง
เพื่อรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
 (2) เป้าหมายรวมที ่๒.๒ ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก
มีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 
 (3) ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
         (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของ
ภาครัฐ 
  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ที่มี
รายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น    
การได้รับขยายการคุ้มครอง ทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้  

/๓.๑.๑ ขยายโอกาส... 
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๓.๑.๑ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่

เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ 
และสภาพร่างกายการดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของ
ครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน  
แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. ด้านความปลอดภัย 
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

2. ด้านโอกาส 
2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน

ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง
เท่าเทียมกัน 
นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที ่ ข้อ 3 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
จุดเน้น  ข้อ 15 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
ตัวชี้วัดที่ ข้อ 48 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มี

ความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง       
การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย ์อาชญากรรมไซเบอร์  และ
ภัยพิบัติต่างๆ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป    

1. หลักการและเหตุผล 
    ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่ง ในสังกัด 
ด าเนินการงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน 
เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ จากครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษา อย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วม ในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง    
โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนทุกระดับให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช พ.ศ. 2551 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตระหนักและถือเป็นหน้าที่ต้องด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็ง                       
และพัฒนาระบบดูช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้มีคุณภาพขึ้น จึงจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2563 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบดูการแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่าง     
เป็นระบบ โดยมีกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือที่มีคุณภาพ และส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ 

/2. วัตถุประสงค์... 
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2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการ วิธีการ 
และเครื่องมือที่มีคุณภาพ  

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ  

2.3 เพ่ือขับเคลื่อนการบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพ่ือการเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตนักเรียนสู่การปฏิบัติของครูให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน 

3. เป้าหมาย  
3.1  ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 

        3.1.1 ครูนักจิตวิทยาประจ าโรงเรียน ครูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด สพม.40   
จ านวน 39 แห่ง  บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหมด 92 คน   

3.2  ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
3.2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือที่     

มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน      
3.2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ    

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพ่ือการเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตนักเรียนสู่การปฏิบัติของครูให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน 

4. กิจกรรมส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการด าเนิน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจ าปี 2564 
3. ด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564 
4. สรุป ประเมินผลและรายงานส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

นายภานุวัฒน์ พันธุรี  และคณะ 

 
5. งบประมาณ 
     5.1  เงินงบประมาณจาก สพฐ.  จ านวน    43,050บาท 
     5.2  รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 

 

 

/กิจกรรม... 
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กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ น้ ามัน 

กิจกรรม จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564 ให้กับครู
ผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครู
นักจิตวิทยาประจ าโรงเรียน จ านวน 39 โรงเรียนๆ ละ    
2 คน รวม 78 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 14 คน 
รวม 92 คน  
1) ค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม  

- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 92 คน จ านวน 1 มื้อๆ 
ละ 80 บาท (92*1*80=7,360) 
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 92 คน จ านวน 2 
มื้อๆ 35 บาท เป็นเงิน (92*2*35=6,440) 
    (7,360+6,440= 13,800 บาท.) 

2) ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 5 ชม.ๆ ละ 600 บาท  
    เป็นเงิน 5 x 600=3,000 บาท 
3) ค่าจัดนิทรรศการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส าหรับ 
    โรงเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับทอง ประจ าปี 2563  
   จ านวน 3 แห่งๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท  
    (โรงเรียนเมืองราด,โรงเรียนเพชรละคร,โรงเรียนวิทยา  
    นุกูลนารี) 
4) ค่าจัดท าคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
    จ านวน 50 เล่มๆ ละ 165 บาท เป็นเงิน 8,250 บาท 
5) ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ใช้ประกอบการอบรมฯ 
    - ดินสอ จ านวน 100 แท่ง 
    - กระดาษการ์ดท าเกียรติบัตรหอม ขอบทอง A 4 
จ านวน   3 ห่อ 

- กระดาษ A 4 จ านวน  10 รีม 
- อ่ืนๆ 

43,050  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3,000 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

13,800 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 

 
 
8,250 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,000 

 

รวม  3,000 37,050 3,000 - 
รวมทั้งสิ้น 43,050 

 

 

 

/6. การประเมินผล... 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริม
และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2563 

ส ารวจ แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ทดสอบ แบทดสอบ 

 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

2.1 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการ 
วิธีการ และเครื่องมือที่มีคุณภาพ  

2.2 นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ตรงตามสภาพ
ปัญหาและความต้องการ  

2.2 สถานศึกษามีการเคลื่อนการบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพ่ือ          
การเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนสู่การปฏิบัติของครูให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน 
 
 

 ลงชื่อ….........……………………………….ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายภานุวัฒน ์พันธุรี) 

                   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    
 

 
             ลงชื่อ….........……………………………….ผู้เห็นชอบโครงการ 

                 (นางสาวประกาย  บรรลัง) 
                   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    

 
 

             ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์) 

               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 

 
                      ลงชื่อ.................................................ผู้อนมุัติโครงการ 

                  (นายประสิทธิ์  อินวรรณา) 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 512 

โครงการ     พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนในสังกัด สพม.40 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นายศุภชัย รัววิชา  โทรศัพท์ 085-1365359 
 E-mail : alberto@sec40.go.th 
ลักษณะโครงการ ( / )  ใหม ่ (    )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน  2563 – กันยายน  2564 

ส่วนที่ 1  
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   1.1) เป้าหมาย  
                ๑. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้้าในทุกมิติ 
                2. เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
                    เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
  (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่   
          ๑ การลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิต ิ
             (๑) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส้าหรับผู้มี
รายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยในด้านบริการสาธารณสุข เน้นการกระจายทรัพยากรและเพ่ิมบุคลากร    
ทางการแพทย์การพยาบาล ให้กระจายไปยังพ้ืนที่อ้าเภอ ต้าบล เพ่ือให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง   
การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อย ให้ได้ รับบริการที่ไม่มีความเหลื่อมล้้าในด้าน
คุณภาพ รวมทั้งระบบคุ้มครองการรักษาพยาบาลต่อการเจ็บป่วยที่สร้างภาระทางการเงินโดยไม่คาดคิดหรือเกิน
ขีดความสามารถของผู้มีรายได้น้อย สนับสนุนส่งเสริมให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพรวมถึง
การพัฒนาสถานพยาบาลให้มีคุณภาพและมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรตามมาตรฐานสากลในทุกพ้ืนที่และ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการสาธารณสุข ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีเป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนแลกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา การสนับสนุนกลไก   
ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช้ เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและ
ประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 

  (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐ ได้รับการพัฒนาการศึกษา โดยการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ และนวัตกรรมได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
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1.2 แผนระดับท่ี 2 
1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ  
  ด้านการศึกษา 
  (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที ่๓ การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
  (2) ขั้นตอนการด้าเนินงาน  
       ๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการใช้เทคโนโลยี เช่น digital platform  
                 การใช้สื่อสารทางไกล 
       ๒) พัฒนา อบรม บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
  (3) กิจกรรม สนับสนุนครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลาง 
             ให้สามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการ 
      (4) เป้าหมายของกิจกรรม ครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลาง 
             สามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการ 

แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที่ นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
จุดเน้นที ่ 11 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดที่ ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด้าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้

สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด้าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 

 คณะรัฐบาลได้ก้าหนดนโยบายด้านลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา เดินหน้าประเทศไทย         
โดยส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้น้ากระบวนการจั ดการเรียนรู้ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา มาเป็นนโยบายส้าคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน เน้นใน
ด้านการใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการศึกษา โดยได้ก้าหนดจุดเน้นและตัวชี้วัดความส้าคัญด้านเทคโนโลยี 
เนื่องจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นปจัจัยส้าคัญในการช่วยพัฒนาการบริหารจัดการและการ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับปัจจุบันในส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน ได้
ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วนส้าคัญในการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการ
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สอนเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ และส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ได้จัดท้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาการศึกษาโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคม เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในส้าหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน และสนับสนุนการการบริหาร
จัดการการศึกษาของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และโรงเรียนในสังกัด  

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
 2.2 เพ่ือให้ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร เพ่ือการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลด้วยระบบ DLIT/DLTV 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  

  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ และโรงเรียนในสังกัด จ้านวน 39 โรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ และโรงเรียนในสังกัด ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1.ประชุมคณะท้างานเพื่อวางแผนด้าเนินงานโครงการ ม.ค. - ก.พ. 2564 ทีม DLICT 
กิจกรรมที่ 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรมคณะท้างาน การ
ออกแบบระบบ และติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

เม.ย. 2564 ทีม DLICT 

กิจกรรมที่ 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งและก้าหนดค่าเครื่อง
แม่ข่าย และระบบบริหารจัดการเครือข่าย และอุปกรณ์ไร้สาย 

เม.ย. - พ.ค. 2564 ทีม DLICT 

กิจกรรมที่ 4. การจดัท าคู่มือการวางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ของโรงเรียน ติดตามผล และสรุปผลโครงการ 

มิ.ย. - ก.ย. 2564 ทีม DLICT 

 
 
5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ มาจาก 
  (1) งบประมาณจาก สพม.40 จ้านวน 30,550 บาท 
  (2) งบประมาณจาก สพฐ. จ้านวน - บาท 
  รวมจ้านวน 30,550 บาท 
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 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ น้ ามัน 

กิจกรรมที่ 1.ประชุมคณะท้างานเพื่อวางแผน
ด้าเนินงานโครงการ 

1,500         

คณะท้างาน 10 คน จ้านวน 1 วัน           

- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 80 บาท 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ 35 
บาท รวมเป็น 150 บาท (รวม 10 คน x 150 
บาท x 1 วัน) 

    1,500     

กิจกรรมที่ 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม
คณะท้างาน การออกแบบระบบ และติดตั้ง
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

10,850         

- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 1 คน จ้านวน 
6 ชม. x 1,200 บาท x 1 วนั 

  7,200       

- ค่าชดเชยน้้ามัน 300 กม. x 4 บาท 1 วัน         1,200 
- ค่าท่ีพัก 800 บาท x 1 วัน x 1 คน     800     

คณะท้างาน 10 คน วิทยากร 1 คน รวม 11 
คน จ้านวน 1 วัน 

          

- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 80 บาท 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ 35 
บาท รวมเป็น 150 บาท (รวม 11 คน x 150 
บาท x 1 วัน) 

    1,650     

กิจกรรมที่ 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้ง
และก้าหนดค่าเครื่องแม่ข่าย และระบบบริหาร
จัดการเครือข่าย และอุปกรณ์ไร้สาย 

16,700         

- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 1 คน จ้านวน 
6 ชม. x 1,200 บาท x 1 วนั 

  7,200       

- ค่าชดเชยน้้ามัน 300 กม. x 4 บาท 1 วัน         1,200 
- ค่าท่ีพัก 800 บาท x 1 วัน x 1 คน     800     

คณะท้างาน 10 คน วิทยากร 1 คน รวม 11 
คน จ้านวน 1 วัน 
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ รายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 

- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 
80 บาท ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
รวมเป็น 150 บาท (รวม 11 คน 
x 150 บาท x 1 วัน) 

    1,650     

ผู้เข้ารับการอบรม รร.ละ 1 คน 
รวม 39 คน จ้านวน 1 วัน 

          

- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 
80บาท ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
รวมเป็น 150 บาท (รวม 39 คน 
x 150 บาท x 1 วัน) 

    5,850     

กิจกรรมที่ 4. การจัดท้าคู่มือการ
วางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของโรงเรียน ติดตามผล และ
สรุปผลโครงการ 

1,500         

คณะท้างาน 10 คน จ้านวน 1 
วัน 

          

- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 
80บาท ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
รวมเป็น 150 บาท (รวม 10 คน 
x 150 บาท x 1 วัน) 

    1,500     

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,550 14,400 13,750 - 2,400 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีระบบ
โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง        
ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
2.ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีการจัด
การศึกษาทางไกลด้วยระบบ DLIT / DLTV 
 

ติดตามผล และทดสอบ
ระบบ ณ พื้นที่จริง 

แบบติดตามผล และทดสอบ
ระบบ / โปรแกรมทดสอบ

ระบบ  
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  โรงเรียนในสังกัดมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดการศึกษาทางไกลด้วยระบบ 
DLIT/DLTV ส้าหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 
 (ลงชื่อ).........................................................ผู้เสนอโครงการ 

                 (นายศุภชัย รัววิชา) 
       ต้าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช้านาญการ 
 
 

 (ลงชื่อ).........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (…………………………………………………) 
ต้าแหน่ง รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

 
 
                               (ลงชื่อ).........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

             (นายประสิทธิ์ อินวรรณา) 
   ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ     ลูกเสือจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ “ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์”  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาเขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล  นางกัญญาภัทร  ทรายฮวด      โทรศัพท์ 056-029656 
โทรสาร - E-mail : ……………………………..……………………… 
ลักษณะโครงการ ( )  ใหม ่ (    )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน  2563  –  กันยายน  25๖4 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ด้าน ทั้งในส่วน
ของเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร) 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  (1.1) เป้าหมาย  
          ๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ 
  (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
๔.๓.๕ สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  

(1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการลูกเสือจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์“ศธ.จิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์” เพ่ืออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ในการสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับลูกเสือ โดยร่วมกันพัฒนาและท าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
1.2 แผนระดับที่ 2 
1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านใด (หากสอดคล้อง) (6) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  ด้านที่ 9 ด้านสังคม 

๕ การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
 (2) กิจกรรมที่ 1 สร้างพลังจิตอาสา  

                2.1 โครงการจิตอาสา “เราท าดีด้วยหัวใจ” 
            ขั้นตอนการด าเนินงาน  
            วิธีการ  

ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม สานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัว ให้เกิดข้ึนในทุกจังหวัด อย่างต่อเนื่อง โดยให้จัดท าเป็นวาระแห่งชาติ  
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 ขั้นตอน 
๑. จัดกิจกรรมอาสาสมัครในทุกจังหวัดเพ่ือให้ ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา

พ้ืนที่/ชุมชนของตนเอง 
๒. จัดให้ประชาชนทุกระดับมีส่วนร่วมโดยให้ เข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจ และมีการจัด กิจกรรม

ต่อเนื่อง  
๓. สนับสนุนให้สถาบันครอบครัวมีส่วนร่วมใน กิจกรรมอาสา โดยสมาชิกในครอบครัวได้มี 

โอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน  
๔. จัดโครงสร้างการขับเคลื่อนพลังจิตอาสาให้ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงทั้งระดับประเทศ 

จังหวัด อ าเภอ และต าบล โดยแยกภารกิจ ของจิตอาสาตามความสนใจและลักษณะ งานของแต่ละหน่วยงาน  
๕. ประชาสัมพันธ์ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงาน 

         เป้าหมายของกิจกรรม 
      คนไทยมีส านึกจิตอาสา และ รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยได้รับการปลูกฝังผ่าน           

การด ารงชีวิตประจ าวัน อย่างสม่ าเสมอ 
(3) กิจกรรมที่ ๒ สร้างพลังแผ่นดิน  

            3.1 โครงการเร่งรัดฟื้นฟูกิจการลูกเสือไทย ให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกลไกในการสร้างจิตสานึก
ความเป็นพลเมืองดี มีความพอเพียงมีจิตสาธารณะ 
         ขั้นตอนการด าเนินงาน  

วิธีการ 
๑. ส่งเสริมให้การฝึกอบรมลูกเสือเป็นกิจกรรมหลักในการพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
๒. ผลักดันให้การฝึกอบรมลูกเสือเป็นแนวปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และหลักสูตรของ

กระทรวงศกึษาธิการ 
๓. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 
ขั้นตอน 
๑. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนของโลกยุคปัจจุบัน ชุมชนและเทคโนโลยี

สมัยใหม่ 
๒. พัฒนาบุคลากรในระดับนโยบายและครูผู้สอนด้านกิจกรรมลูกเสือ 
๓. ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้มีความคล่องตัวด้านโครงสร้างและงบประมาณ 
๔. ปรับปรุงการบริหารทรัพย์สินของสานักงานลูกเสือแห่งชาติให้สามารถหารายได้ในรูปแบบ

ต่างๆ เพื่อพัฒนากิจกรรมของค่ายลูกเสือให้เกิดศักยภาพ 
เป้าหมายของกิจกรรม  

จิตสานึกสาธารณะของเด็กเยาวชน และประชาชนทั่ว ไปได้รับการพัฒนา/ส่งเสริมผ่าน
กระบวนการกิจกรรมลูกเสือ 
แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
นโยบาย สพฐ. ที ่ ๑. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
เป้าประสงค์ ที ่ ๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ

ชาติมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อ ครอบครัวผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
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ตัวชี้วัดที ่ ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง 
มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่       
พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริตมัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี    
มีวินัย และรักษาศีลธรรม         

นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที ่ 3. เพ่ิมและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
จุดเน้น 15. เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
ตัวชี้วัดที ่       45. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 

มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
       46. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง   

มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ในโอกาสนี้เพ่ืออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
และน้อมน าแนวทางจิตอาสา ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ขอเชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ           
ทุกประเภททุกหมู่เหล่า ตลอดจนสมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ จัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์เพ่ือถวายเป็น    
พระราชกุศล ตามนโยบายโครงการ “ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์” กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 
ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 5- 14 ธันวาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยส านักงานลูกเสือแห่งชาติ       
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน         
5,000 บาท เพ่ือให้การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ สอดคล้องกับการจัดงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีพ้ืนที่รับผิดชอบ  
จ านวน 48 ไร่ และมีสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ หอประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต ห้องประชุม        
เรือนจักจั่น หอพระ บ้านพักผู้อ านวยการ โรงจอดรถ และมีต้นไม้ในพ้ืนที่จ านวนมาก  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จึงด าเนินการจัดโครงการลูกเสือจิตอาสา  
บ าเพ็ญประโยชน์ “ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ขึ้น ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โดยเชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกประเภททุกหมู่เหล่า 
ตลอดจนสมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ร่วมกันพัฒนาและท าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 เพ่ืออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ในการสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับลูกเสือ ได้ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการ
แบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่นมีจิตสาธารณะตามค าปฏิญาณของลูกเสือ  
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ืออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชด าริ  ของพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 
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2.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับลูกเสือ และร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ โดยร่วมกัน
พัฒนาและท าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
 ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกประเภททุกหมู่เหล่า ตลอดจนสมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
จ านวน 75 คน 

3.2  เชิงคุณภาพ               
      ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกประเภททุกหมู่เหล่า ตลอดจนสมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์
ร่วมกันพัฒนาและท าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 40   
4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 กิจกรรม (อย่างละเอียด) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
      ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกประเภท     
ทุกหมู่เหล่า ตลอดจนสมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน
พัฒนาและท าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40      

ธันวาคม 2563  นางกัญญาภัทร ทรายฮวด
และคณะ 

5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ มาจาก สพฐ. จ านวน  5,000  บาท 
 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
        ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ     
ทุกประเภททุกหมู่เหล่า ตลอดจนสมาชิก         
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกันพัฒนาและท าความ
สะอาดบริเวณพ้ืนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40      
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  จ านวน  75 คน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ 
  - เข่งพลาสติก เบอร์ 50 จ านวน 9 อันๆละ 
110 บาท 
  - ไม้กวาดก้านมะพร้าว จ านวน 15 อันๆ ละ 
45 บาท 
  - ไม้กวาดดอกหญ้าด้ามสั้น จ านวน 1 อันๆละ 
35 บาท   
  - ค่าไวนิล ขนาด 1.5 x 3 เมตร ตารางเมตร
ละ 150 บาท 

5,000 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

2,625 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
700 

 
35  

 
675 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000  2,625 2,375  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 100 ของลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือทุกประเภททุกหมู่เหล่า ตลอดจนสมาชิกผู้
บ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน 75 คน ร่วมกันพัฒนา
และท าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40      

ภาพถ่ายก่อนด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ และ

หลังด าเนินการจัดกิจกรรม 
การลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม 

 

ภาพถ่าย 
ใบลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกประเภททุกหมู่เหล่า ตลอดจนสมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์         

มีจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกันพัฒนาท าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 40  เพ่ืออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   
บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชด าริ ของพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุข ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

   
 
 (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 

                 (นางกัญญาภัทร  ทรายฮวด) 
                    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 
 

 (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวประกาย  บรรลัง) 
           ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

 
 

 (ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์) 

                            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
 
 

                               (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายประสิทธิ์  อินวรรณา) 

    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ                        โรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School) ปี 2564                                                                                   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาเขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นางสุริยาพร  สง่าวงษ์   โทรศัพท์ 0 5602 9656 
โทรสาร  0 5602 9656      E-mail : nopason14@gmail.com 
ลักษณะโครงการ (  /  )  ใหม่ (    )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน  2564 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ด้าน ทั้งในส่วน
ของเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร) 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (1.1) เป้าหมาย  
          ๒.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่าง
ยั่งยืน มีสมดุล 
          ๒.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
  (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
          ๔.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
                ๔.๖.๑ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนไทย 
  (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School)      
ปี 2564 เป็นการส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ      
คนไทย 
1.2 แผนระดับท่ี 2 
1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านใด (หากสอดคล้อง) (6) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ 
         ประเด็นย่อยที่ ๑.๑ ลดขยะมูลฝอยที่แหล่งก าเนิดโดยสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกและน ากลับมาใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุด 
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 (2) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
  วิธีการปฏิรูป 
       ๑) สร้างวัฒนธรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยและน ากลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศโดย
สร้างแรงจูงใจบนหลักการ “เปลี่ยนขยะท่ีไม่มีราคาให้เป็นเงิน” โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ดังนี้ 
            - ด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนแสวงหาช่องทางการน าขยะมูลฝอยทุกประเภท โดยเฉพาะขยะ
อินทรีย์มาใช้ประโยชน์และพัฒนาระบบ “ขยะแลกเงิน” ผ่านร้านค้าชุมชน สหกรณ์ชุมชน ร้านสะดวกซื้อ 
โรงเรียน ฯลฯ โดยเน้นเพ่ิมประเภทขยะท่ีจะรับซื้อ 

          - ให้ความรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท รวมทั้งผนวก
ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 

            - จัดตั้งศูนย์กลางคัดแยกขยะรีไซเคิลและขยะที่นามาใช้ประโยชน์ได้ อย่างน้อยคลอบคลุมทุก
ภูมิภาค 
       ๒) ศึกษาความเหมาะสมและพัฒนาแผนดาเนินการคัดแยกขยะโดยเฉพาะขยะอินทรีย์ซึ่งรวมถึงระบบ
การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะแบบแยกประเภท รวมทั้งจัดทาปฏิทินการเก็บขยะแต่ละประเภท คู่ มือการแยก
ประเภทแบบง่ายสาหรับทุกชุมชน/ครัวเรือน โดยเริ่มจากเทศบาลเมืองใหญ่ เมืองอุตสาหกรรม และเมือง
ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษก่อน 
       ๓) ออกกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบ
การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะแบบแยกประเภทและเชื่อมโยงตัวชี้วัดและการจัดสรรเงินงบประมาณสาหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาระบบดังกล่าว  
       ๔) พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการคัด
แยกขยะท่ีต้นทางเป็นอันดับต้นของเงินงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ 
 (3) กิจกรรม  
  สร้างวัฒนธรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยและนากลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศโดยสร้าง
แรงจูงใจบนหลักการ “เปลี่ยนขยะท่ีไม่มีราคาให้เป็นเงิน” โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ โดย 
       (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนแสวงหา ช่องทางการน าขยะมูลฝอยทุก 
ประเภท โดยเฉพาะขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์และพัฒนาระบบ “ขยะแลก เงิน” ผ่านร้านค้าวิสาหกิจชุมชน 
สหกรณ์ชุมชน ร้านสะดวกซ้ือ โรงเรียน ฯลฯ โดยเน้นเพ่ิมประเภท ขยะที่จะรับซื้อคืน  
       (๒) ให้ความรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท รวมทั้งผนวกความรู้
เรื่องการคัดแยกขยะเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
 (4) เป้าหมายของกิจกรรม  
      ปริมาณขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิลที่ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
 
แผนระดับท่ี 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง       
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
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นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที่ 3.   เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
จุดเน้น 13. เพิ่มศักยภาพนักเรียนใหเปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมที่เปน 
       มิตรกับสิ่งแวดลอม 
ตัวชี้วัดที่ 41. รอยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนใหเปนผูมีความคิดริเริ่ม     
       สรางสรรคนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 42. รอยละ ๘๐ ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
       ใหเปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
                จากสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี 2562 พบว่า คนไทยผลิตขยะปริมาณขยะ
ประมาณ 27.82 ล้านตันต่อปี หรือปริมาณ 76,200 ตันต่อวัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 1.64 มีการคัด
แยกขยะที่ต้นทางน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ จ านวน 9.58 ล้านตันต่อปี รหือคิดเป็นร้อยละ 34 เพ่ิมขึ้นจากปี 
2560 ร้อยละ 13 ขยะมูลฝอยชุมชนถกน าไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จ านวน 10.88 ล้านต้น หรือ
คิดเป็นร้อยละ 39 ส่วนที่เหลือน าไปก าจัดอย่างไม่ถูกต้อง จ านวน 7.39 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 27 และพบ
พลาสติกในขยะชุมชนประมาณ 2 ล้านตัน สามารถน าเข้าสู่ระบบรีไซเคิลประมาณ 500,000 ต้น  (ส่วนใหญ่
เป็นขวดพลาสติก) ส่วนที่เหลือจะกลายเป็นขยะพลาสติก 1.5 ล้านตัน (ประกอบด้วยถุงพลาสติกประมาณ 1.2 
ล้านตัน ที่เหลือเป็นพลาสติกอ่ืน ๆ เช่น แก้ว กล่อง ขวด ฝาจุก) ทั้งนี้ การก าจัดอย่างไม่ถูกต้อง 7.15 ล้านตัน 
โดยเฉพาะการก าจัดแบบเทกองหรือเผาลางแจ้ง การลักลอบทิ้งในพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ และการลักลอบทิ้งลง
สู่แหล่งน้ า ท าให้มีขยะมูลฝอยจากบกปะปนและตกค้างอยู่ในทะเล 
       จากสถานการณ์ดังกล่าว ในปี 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้จัดท า
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ( Zero Waste School)  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือปลูกจิตส านึกกับทุกคน       
ให้รวมกันดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี โดยใช้หลักการ 3 Rs ประกอบด้วย      
การใช้น้อย (Reduce) การใช้ซ้ า (Reuse) และการแปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มุ่งสู่แนวคิดที่ว่า 
“ของเสียเหลือ ศูนย์” (Zero waste) ส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ เพ่ือการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการลดประมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด โดยมีหลักส าคัญ คือ การจัดการขยะ 
ณ แหล่งก าเนิด นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน มีแหล่งเรียนรู้และได้
ประสบการณ์จริงในการจัดการขยะ ปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ทุกคน ได้มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบดูแลและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน น าความรู้และทักษะไปขยายผลสู่ครอบครัว 
ชุมชนและสังคมโลก เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนต่างมีเป้าหมายในการท างานตามกรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย และนโยบายโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School)  
2. วัตถุประสงค์ 
                2.1 เพ่ือกระตุ้น รณรงค์เสริมสร้างจิตส านึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ 
การแยกขยะและการน าขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี โดยใช้หลักการ    
3 Rs  ในสถานศึกษา และในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
                2.2 เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพ่ือมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง 
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                2.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ       
( Zero Waste School) ปี 2564 ต่อหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้อง  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
    1) จัดประชุมครูที่รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 78 คน  
               2) จัดประชุมบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่มละ 1 คน  รวม 9 
คน และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School) จ านวน 
10 คน รวมทั้งสิ้น 97 คน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
   1) นักเรียน ครู และบุคลากรได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการจัดการขยะใน
โรงเรียนอย่างถูกวิธีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
            2) หน่วยงานมีเครือข่ายสถานศึกษาในการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  ( Zero Waste 
School)    
  
4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ    เมษายน 2564 

 
นางสุริยาพร สง่าวงษ์ 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                 ที่รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 

มิถุนายน 2564 
 

นางสุริยาพร สง่าวงษ์ 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 3 จัดท าน้ าหมึกชีวภาพ มิถุนายน 2564 
 

1.กลุ่มอ านวยการ  
2.กลุ่มส่งเสริม- 
   การจัดการศึกษา 

กิจกรรมที่ 4 ติดตามและประเมินผล กรกฎาคม 2564 นางสุริยาพร สง่าวงษ์ 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานการด าเนินงาน กันยายน 2564 นางสุริยาพร สง่าวงษ์ 
และคณะ 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ มาจาก 
  (1) งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน ..............-.......................... บาท 
  (2) งบประมาณจาก สพฐ. จ านวน ...................20,000.............. บาท 
  (3) งบประมาณจากแหล่งอ่ืน.........................จ านวน ...................  บาท 
  รวมจ านวน ............ 20,000..................... บาท  
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 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
กิจกรรมที่ 1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
                 โครงการ 
รายละเอียด  
       ประชาสัมพันธ์โครงการให้โรงเรียน 
ในสังกัด จ านวน 39 โรงเรียน เพื่อกระตุ้น
ให้โรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

0 0 0 0 0 

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมครูและบุคลากร 
                 ทางการศึกษาที่รับผิดชอบ 
                 งานสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
รายละเอียด  
      1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
          (97 คน x 1 วัน x 70) 
      2) ค่าอาหาร 
          (97 คน x1 วันx 80) 
      3) ค่าวัสดุและค่าเอกสาร 
          ในการจัดประชุม 

17,000   
 
 
 

6,790 
 

7,760 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,450 
 

 

กิจกรรมที่ 3 จัดท าน้ าหมึกชีวภาพ 
รายละเอียด  
      1) ค่าถังหมึกชีวภาพ 
          (10 ถัง ๆ 100 บาท) 
      2) ค่าหัวเชื้อจุลินทรีย์ 
          (7 ลิตรๆ ละ 150 บาท) 
      3) ค่าตะแกรงกรอง 
          (2 อันละ 250 บาท) 
       4) ป้าย จ านวน 1 อัน 

3,000   
 
 

1,000 
 

1,050 
 

500 
450 

 
 

  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 0 17,550 2,450  
 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด       
ส่งครูผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุม 

1. เอกสาร 
2. รูปภาพ 

1. เอกสาร 
2. รูปภาพ 

6.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดและ
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 40 ด าเนินการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
โดยใช้หลักการ 3 Rs 

1. เอกสาร 
2. รูปภาพ 

 

1. เอกสาร 
2. รูปภาพ 

 

6.3  สถานศึกษาในสังกัด มีการสร้างเครือข่าย
ในการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ( Zero Waste School) และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน 

1. เอกสาร 
2. รูปภาพ 

 

1. เอกสาร 
2. รูปภาพ 

 

6.4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 40  มีน้ าหมึกชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. น้ าหมึกชีวภาพ 1. น้ าหมึกชีวภาพ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    1) นักเรียน ครู และบุคลากร สามารถบริหารจัดการขยะในชีวิตประจ าวันของตนเองได้วิธี โดยใช้หลักการ    
3 Rs   
     2) โรงเรียนมีแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาการบริหารจัดการขยะสู่ห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
     3) หน่วยงานมีเครือข่ายสถานศึกษาในการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste 
School)   
     4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และสถานศึกษาในสังกัด เป็นต้นแบบในการ
ด าเนินงานตามโครงการปลอดขยะ ( Zero Waste School) ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน  

 
  (ลงชื่อ)............................................................... ผู้ เสนอโครงการ 

          (นางสุริยาพร  สง่าวงษ)์ 
       ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
 

                                         (ลงชื่อ).................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
          ( นางสาวประกาย  บรรลัง) 

       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

                                         (ลงชื่อ)................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
           (นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์) 

       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 

                                         (ลงชื่อ).................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายประสิทธิ์  อินวรรณา) 

                                         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ     อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานอ านวยการ 
 ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาเขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล  นางสาวศิริพร  บุ้งจันทร์      โทรศัพท์ 056-029656 
โทรสาร - E-mail : ……………………………..……………………… 
ลักษณะโครงการ ( )  ใหม ่ (    )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน  2563  –  กันยายน  25๖4 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ด้าน ทั้งในส่วน
ของเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร) 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (1.1) เป้าหมาย  
          ๒.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้  
ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
  (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
          ๔.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
                ๔.๑.๔ รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เป็นการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือในเกิดสภาพการท างานที่ดีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความร่มรื่น 
เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.2 แผนระดับที่ 2 
1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านใด (หากสอดคล้อง) (6) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ๑ ทรัพยากรทางบก 
         ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ๑.๔ เพ่ิมและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 
 (2) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
   แผนการปฏิรูปประเทศฉบับนี้ จึงมีความมุ่งหวังที่จะเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ของชาติ ให้มีอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 
๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ภายใต้บริบทของสถานการณ์ประเทศในปัจจุบัน 
และการมุ่งสู่ปัจจัยของความส าเร็จในการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ได้แก่ ๑) การท าให้ป่า
เสื่อมโทรมหรือเขาหัวโล้นในที่ดินป่าไม้ของรัฐเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ที่มีลักษณะสมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ปัจจุบัน ๒) การเ พ่ิมสวนป่าเศรษฐกิจนอกเขตป่าไม้ของรัฐ และในเขตป่าไม้ของรัฐที่ ได้รับอนุญาต  
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และ ๓) การหยุดยั้งการลดลงของพ้ืนที่ป่าของรัฐที่ เกิดจากการบุกรุกอย่างผิดกฎหมาย โดยสรุปกรอบ 
แนวทางการเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้จ าแนกตามประเภทของป่าตามนโยบายได้ดังนี้ 
     (๑) ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ ก าหนดไว้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่หายาก และป้องกันภัย
ธรรมชาติต่างๆ หรือมีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม หรือมีจุดเด่นเฉพาะตัว ซึ่งในการจัดการป่าเพ่ือการอนุรักษ์ต้อง
อาศัยพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยาเป็นหลักส าคัญโดยมีหลักการที่ส าคัญ คือ ให้คงไว้ซึ่งสภาพธรรมชาติให้มากที่สุด
เท่าที่จะท าได้โดยพยายามให้กระทบต่อระบบธรรมชาติน้อยที่สุดเพ่ือรักษาดุลยภาพ (dynamic equilibrium) 
ของระบบเอาไว้การใช้ประโยชน์จึงควรกระทาเท่าที่จาเป็นตามศักยภาพของพ้ืนที่ (carrying capacity) เท่านั้น 
ตลอดทั้งเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา การวิจัย และนันทนาการของประชาชน แนวทางการเพ่ิมป่าเพ่ือการอนุรักษ์
จ านวน ๒ แนวทางท่ีส าคัญ คือ 
          - ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมหรือภูเขาหัวโล้นโดยดาเนินการในพื้นที่แหล่งต้นน้าลาธารที่ส าคัญก่อน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
ป่าไม้ให้ได้ไมน่้อยกว่าขอบเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ท่ีได้ประกาศไว้แล้ว 
          - การน าพ้ืนที่ป่าอ่ืนๆ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ หรือ พ้ืนที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
๒๔๘๔ ในส่วนที่มีลักษณะเป็นป่าเพ่ือการอนุรักษ์ตามหลักวิชาการ เช่น แหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญ มาพิจารณา
ผนวก รวมกับพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ต้องค านึงถึงความจาเป็นของการจัดพ้ืนที่ป่า
บางส่วนให้เป็นป่าชุมชนเพ่ือเป็นแนวเขตกันชนของป่าเพ่ือการอนุรักษ์อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนด้วย 
     (๒) สวนป่าเศรษฐกิจ เป็นพ้ืนที่สวนป่าที่ก าหนดไว้เพ่ือการผลิตไม้และของป่าเพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
ทั้งในที่ดินกรรมสิทธิ์ของเอกชนตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือที่ดินนอกเขตป่าไม้ของรัฐอ่ืนๆ และเขตป่าไม้ของ
รัฐที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ตามกฎหมาย และเขตพ้ืนที่อ่ืนของรัฐที่ประสงค์จะสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ 
          เมื่อวิเคราะห์สถานภาพด้านพ้ืนที่ป่าทั้งป่าเพ่ือการอนุรักษ์และป่าเพ่ือเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้ว พ้ืนที่สวน
ป่าเศรษฐกิจคือพ้ืนที่ส าคัญท่ีจะท าให้มีโอกาสบรรลุเป้าหมายพ้ืนที่ป่าร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศไทยมากที่สุด 
     (3) ป่าชุมชน คือ พ้ืนที่นอกเขตป่าเพ่ือการอนุรักษ์ที่กรมป่าไม้ได้มีการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือพ้ืนที่อ่ืนของรัฐที่ประสงค์นามาจัดตั้ง
ป่าชุมชน และรวมถึงป่าชุมชนตามท่ีบัญญัติในร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. เมื่อมีการประกาศใช้ 
 (3) กิจกรรม  
  ๑.๔.๔ เพ่ิมและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน 
               - ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน 
 (4) เป้าหมายของกิจกรรม  
      ประเทศไทยมีพ้ืนทีส่ีเขียวในเขตเมืองและชุมชนเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ 
 

แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นโยบาย สพฐ. ที ่ 5. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ ที ่ 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่    
     การศึกษาโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็น 
     หน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มีบริบท 
     ที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
ตัวชี้วัดที ่        ๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนได
    ออกไซต์ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูล
    ของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less 
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นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที ่ 3.   เพ่ิมและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
จุดเน้น 13. เพ่ิมศักยภาพนักเรียนใหเปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมที่เปน 
       มิตรกับสิ่งแวดลอม 
ตัวชี้วัดที ่ 41. รอยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนใหเปนผูมีความคิดริเริ่ม     
       สรางสรรคนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 42. รอยละ ๘๐ ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
       ใหเปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน 48 ไร่  
และมีสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ หอประชุมพระราชปริยัติ ห้องประชุม เรือนจักจั่น หอพระ 
บ้านพักผู้อ านวยการ และบ้านพักเจ้าหน้าที่ โรงจอดรถ รวมทั้งดูแลบ ารุงรักษา ต้นไม้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการ
จัดกิจกรรมโครงการ พัฒนาอาคาร ส านักงานน่าอยู่ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรม Big Cleaning 
Day เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร  
มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือให้เกิดสภาพการท างานที่ดี มีความเป็นระเบียบ มีความสะอาด
ควบคู่กันไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 2) กิจกรรม ปลูกต้นไม้ประจ าปี
แห่งชาติ  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คงทนถาวร การปลูกต้นไม้ยังมีประโยชน์ในหลายด้าน 
เช่น ท าให้อากาศบริสุทธิ์ ลดภาวะเลื่อนกระจก เป็นร่มเงา บังแสงแดด ให้เกิดความร่มรื่น ผ่อนคลายความเครียด 
เป็นต้น และยังช่วยปรับปรุงทัศนียภาพ ให้ดูร่มรื่น ความสวยงาม เหมาะแก่การปฏิบัติงานและผู้ที่มาติดต่อ
ราชการ 3) กิจกรรมที่ ๓ บ ารุงรักษาต้นไม้ เมื่อมีการปลูกต้นไม้แล้วจึงต้องมีการบ ารุงรักษาต้นไม้ โดยการรดน้ า 
พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ก าจัดวัชพืชและศัตรูพืช ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ต้นไม้เจริญเติบโต และสามารถใช้ประโยชน์
ได้ในอนาคต  
  เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกของเจ้าหน้าที่  จึงจัดท าโครงการพัฒนาอาคาร ส านักงานน่าอยู่  
รวมถึงการพัฒนาจิตส านึกในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานที่มีคุณภาพ  
และยังช่วยพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับทุกกลุ่มงาน และผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ  
ต่อการให้บริการด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่ สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างานให้ดีขึ้น 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ท างาน 
         2.3 เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพ่ิมพ้ืนที่ป่า 
         2.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ 
3. เป้าหมาย 
  3.1  เชิงปริมาณ 
         กิจกรรมที่ 1          
        - ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ จ านวน 60 คน 
         กิจกรรมที่ 2          
        - ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ จ านวน 60 คน 
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   3.2 เชิงคุณภาพ  
         กิจกรรมที่ 1          
      - พ้ืนที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีความสะอาด มีสุขอนามัยที่ดี 
เหมาะแก่การมาปฏิบัติงาน 
      - บุคลากร สพม. 40 มีความสามัคคีในการร่วมกันท ากิจกรรมโดยการปลูกต้นไม้เพ่ิมขึ้น 60 ต้น 
         กิจกรรมที่ ๒          
           - เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพ่ิมพ้ืนที่ป่า 
4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 กิจกรรม (อย่างละเอียด) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมที่ ๑ Big Cleaning Day (5 ส) ม.ค. ,  มี .ค . ,  พ.ค. , 

ก.ค., ก.ย. 2564  
นางสาวศิริพร  บุ้งจันทร์
และคณะ 

2. กิจกรรมที่ ๒ ปลูกต้นไม้ประจ าปีแห่งชาติ พ.ค. 2564 นางสาวศิริพร  บุ้งจันทร์
และคณะ 

5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ มาจาก 
  (1) งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน  15,600 บาท 
  (2) งบประมาณจาก สพฐ. จ านวน ................-................. บาท 
  (3) งบประมาณจากแหล่งอื่น จ านวน .............-............... บาท 
  รวมจ านวน   15,600 บาท  
 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 

กิจกรรมที่ ๑ Big Cleaning Day (5 ส) 
(5 ครั้ง) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  จ านวน  60 คน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
  (60 คน x 35 บาท x 5 ครั้ง = 10,500 บาท) 
- วัสดุ อุปกรณ์ 
- ค่าไวนิล  

12,200 
 
 
 
 
 
 

  
 

10,500 
 

 
 
 
 
 

1,400 
300 

 

กิจกรรมที่ ๒ ปลูกต้นไม้ประจ าปี  
เนื่องในวันส าคัญต่างๆ (๑ ครั้ง) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  จ านวน  60 คน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
  (60 คน x 35 บาท = 2,100 บาท) 
- วัสดุ อุปกรณ์ 
- ค่าไวนิล 

3,400 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

2,100 
 

 
 
 
 
 

1,๐๐๐ 
300 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,600  12,600 3,000  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้
กิจกรรมที่ 1 
- บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการท างานมีสภาพ  
  ที่ดีข้ึน 
- ร้อยละ 90 ของผู้บริหารและบุคลากรของ  
   สพม.40 ให้ความร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม 5 ส 
กิจกรรมที่ 2 
- ผู้บริหารและบุคลากรของ สพม.40ทุกคนร่วม   
  ปลูกต้นไม้คนละ ๑ ต้น 
 

 
ภาพถ่ายก่อนและหลัง 

จัดกิจกรรม 
การลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 

จ านวนต้นไม้ที่ปลูก 
 
 

 
ภาพถ่าย 

 
ใบลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม/

ภาพถ่าย 
 

ภาพถ่าย/ต้นไม้ 
จ านวน 60 ต้น 

 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     7.1 สถานที่ท างานและสภาพแวดล้อมของส านักงานมีความสะอาด 
     7.2 บุคลากรมีความรัก สามัคค ีน าไปสู่การยกระดับคุณภาพในการท างาน 
     7.3 สร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
     7.4 สถานที่ท างานเป็นระเบียบเรียบรอย เหมาะแก่การท างาน 
 
 
 (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 

                   (นางสาวศิริพร  บุ้งจันทร์) 
                   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 

 (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นางละออง  หาญยากรณ์) 

            ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 

 
                               (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

               (…………….………………………….) 
    ผู้อ านวยการ................................................... 
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โครงการ     ศึกษาดูงานตามหลักการป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  
 ของเจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาเขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล              นางฐิติพร  คุ้มสุวรรณ์              โทรศัพท์             08-3286-9555                 . 
โทรสาร                      -                   E-mail : egg_mu@hotmail.com                                   . 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่ (    )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2564 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่                    
4 ธันวาคม 2560  
1.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   (1.1) เป้าหมายที่ ๒.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไป
ได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล  
   (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๔.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
               ๔.๑.๔ รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการศึกษาดูงานตามหลักการป่า 3 อย่าง ประโยชน์                             
4 อย่าง ของเจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้แก่บุคลากรกลุ่มอ านวยการ และสามารถ           
น ามาประยุกต์ ใช้ ให้ เหมาะสมกับบริบทของหน่ วยงาน ซึ่ งจะท า ให้ เกิดความรั ก และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ดิน น้ า และทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 
1.2 แผนระดับที่ 2 
1.2.1 แผนปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2)  
   (1) แผนปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      (2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ๑ : ทรัพยากรทางบก 
               ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า : ๑.๔ เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 
      (3) ขั้นตอนการด าเนินงาน แผนการปฏิรูปประเทศฉบับนี้ มีความมุ่งหวังที่จะเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ของชาติ            
ให้มีอย่างน้อยในอัตราร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ภายใต้บริบทของ
สถานการณ์ประเทศในปัจจุบัน และการมุ่งสู่ปัจจัยของความส าเร็จในการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าให้บรรลุตามเป้าหมาย                      
ที่ก าหนด ได้แก่ ๑) การท าให้ป่าเสื่อมโทรมหรือเขาหัวโล้นในที่ดินป่าไม้ของรัฐเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ที่มีลักษณะ
สมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่กาหนดในปัจจุบัน ๒) การเพ่ิมสวนป่าเศรษฐกิจนอกเขตป่าไม้ของรัฐ และในเขตป่าไม้                      
ของรัฐที่ได้รับอนุญาต และ ๓) การหยุดยั้งการลดลงของพ้ืนที่ป่าของรัฐที่เกิดจากการบุกรุกอย่างผิดกฎหมาย 
โดยสรุปกรอบแนวทางการเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้จ าแนกตามประเภทของป่าตามนโยบายได้ดังนี้ 
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              (๑) ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ ก าหนดไว้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่หายาก และ
ป้องกันภัยธรรมชาติต่าง ๆ หรือมีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม หรือมีจุดเด่นเฉพาะตัว ซึ่งในการจัดการป่า                            
เพ่ือการอนุรักษ์ต้องอาศัยพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยาเป็นหลักส าคัญ โดยมีหลักการที่ส าคัญ คือ ให้คงไว้ซึ่ง                         
สภาพธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได ้
         โดยพยายามให้กระทบต่อระบบธรรมชาติน้อยที่สุดเพ่ือรักษาดุลยภาพ (dynamic equilibrium) 
ของระบบเอาไว้ การใช้ประโยชน์จึงควรกระท าเท่าที่จ าเป็นตามศักยภาพของพ้ืนที่ (carrying capacity) 
เท่านั้น ตลอดทั้งเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา การวิจัย และนันทนาการของประชาชน แนวทางการเพ่ิมป่า                      
เพ่ือการอนุรักษ ์จ านวน ๒ แนวทางท่ีส าคัญ คือ 

- ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม หรือภูเขาหัวโล้นโดยด าเนินการในพ้ืนที่แหล่งต้นน้ าลาธารที่ส าคัญ
ก่อน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ไม่น้อยกว่าขอบเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ท่ีได้ประกาศไว้แล้ว 

- การน าพ้ืนที่ป่าอ่ืน ๆ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ หรือ พ้ืนที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในส่วนที่มีลักษณะเป็นป่าเพื่อการอนุรักษ์ตามหลักวิชาการ เช่น แหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญ 
มาพิจารณาผนวก รวมกับพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ต้องค านึงถึงความจ าเป็น                      
ของการจัดพ้ืนที่ป่าบางส่วนให้เป็นป่าชุมชน เพ่ือเป็นแนวเขตกันชนของป่า เพ่ือการอนุรักษ์ อีกทั้งยังเป็น                            
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนด้วย 
              (๒) สวนป่าเศรษฐกิจ เป็นพ้ืนที่สวนป่าที่ก าหนดไว้เพ่ือการผลิตไม้ และของป่า เพ่ือประโยชน์                   
ในทางเศรษฐกิจ ทั้งในที่ดินกรรมสิทธิ์ของเอกชนตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือที่ดินนอกเขตป่าไม้ของรัฐอ่ืน ๆ 
และเขตป่าไม้ของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ ตามกฎหมาย และเขตพ้ืนที่ อ่ืนของรัฐที่ประสงค์                                              
จะสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ 
              เมื่อวิเคราะห์สถานภาพด้านพ้ืนที่ป่าทั้งป่าเพ่ือการอนุรักษ์  และป่าเพ่ือเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้ว                
พ้ืนที่สวนป่าเศรษฐกิจคือพ้ืนที่ส าคัญที่จะท าให้มีโอกาสบรรลุเป้าหมายพ้ืนที่ป่าร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่                    
ประเทศไทยมากที่สุด 
              (3) ป่าชุมชน คือ พ้ืนที่นอกเขตป่าเพ่ือการอนุรักษ์ที่กรมป่าไม้ได้มีการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ                  
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือพ้ืนที่อ่ืนของรัฐที่ประสงค์
น ามาจัดตั้ งป่าชุมชน และรวมถึงป่าชุมชนตามที่บัญญัติ ในร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.  ….                                        
เมื่อมีการประกาศใช้ 
      (3) กิจกรรม  ๑.๔.๔ เพ่ิมและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน 
       - ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน 
      (4) เป้าหมายของกิจกรรม ประเทศไทยมีพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชนเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 
๒๐๐,๐๐๐ ไร่ 
 
แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 

นโยบาย สพม.40 ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
จุดเน้นที่ 8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีระบบบริหารจัดการ การขับเคลื่อน

คุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตัวช้ีวัดที ่15 ร้อยละ 90 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีระบบบริหารจัดการ

ตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มี

ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล  
    พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร                                  
ซึ่งพระองค์ทรงมีความเข้าใจในธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง และทรงให้ความส าคัญกับการปลูกป่า ทรงต้องการให้
ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยสร้างความตระหนักให้มีความรักป่าไม้ด้วยจิตส านึกร่วมกัน จึงได้มี
พระราชด าริ เ พ่ือแก้ไขปัญหา และพัฒนาป่าไม้มาโดยตลอด หนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาป่าไม้                                       
ที่ได้พระราชด ารินั้น คือ หลักการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นแนวคิดของการผสมผสาน                       
การอนุรักษ์ดิน น้ า และการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการบุกรุกท าลายป่าไม้ อันเป็ น                          
แหล่งต้นน้ าล าธาร และส่งเสริมให้คนไทยรู้จักการน าทรัพยากรป่าไม้มาใช้ให้ เกิดประโยชน์สู งสุด                                    
ในการด ารงชีวิต ป่า 3 อย่าง ได้แก่  
  1. ป่าไม้ใช้สอย (ไม้โตเร็ว เช่น ไม้ไผ่)  
  2. ป่าไม้กินได้ (ไม้ผล กินใบ ดอก ผล เช่น มะม่วง ขี้เหล็ก) 
  3. ป่าไม้เศรษฐกิจ (ไม้เพ่ือใช้ปลูกสร้าง เช่น ประดู่ ยางนา)  
และด้วยการปลูกป่า 3 อย่างนี้เอง จะน าไปสู่ประโยชน์ 4 อย่าง อันครบถ้วนความต้องการใช้การด ารงชีวิต                   
ด้วยตนเอง ดังนี้ 
  1. เป็นไม้ใช้สอยในครัวเรือน 
  2. เป็นอาหาร 
  3. เป็นแหล่งรายได้ 
  4. เป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ า 
ดังพระราชด ารัสที่ทรงพระราชทานไว้เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2523 ความว่า 
“...การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาได้ให้ใช้วิธีปลูกไม้ 3 อย่าง แต่มีประโยชน์ 4 อย่าง คือ                       
ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ า และปลูกอุดช่วงไหล่                                   
ตามร่องห้วยโดยรับน้ าฝนอย่างเดียว ประโยชน์อย่างที่ 4 คือสามารถช่วยอนุรักษ์ดินและน้ า...” ซึ่งสามารถ                  
สรุปอย่างเข้าใจง่าย คือ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ โดยต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ดังนี้ 

1.  พออยู่ หมายถึง ไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัย และจ าหน่าย 
2.  พอกิน หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร 
3.  พอใช้ หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน, และไม้ไผ่ เป็นต้น 
4. สร้างความสมดุลต่อระบบนิเวศ สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลาย         

ทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่า 
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  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 48 ไร่ ประกอบด้วย
พ้ืนที่ใช้สอย จ านวน 20 ไร่ เช่น อาคารที่พักอาศัย อาคารหอประชุม อาคารส านักงาน พ้ืนที่จอดรถ                                   
สระกักเก็บน้ า เป็นต้น และมีพ้ืนที่ป่าที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ จ านวน 28 ไร่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่               
นิยมน าผลผลิตจากพ้ืนที่ป่าในหน่วยงานมาประกอบอาหารเอง นอกจากนี้ยังได้มีการปลูกพืชที่สามารถ
รับประทานได้เพ่ิมเติม เช่น หน่อไม้ กล้วย มะละกอ มะม่วง ผักสวนครัว เป็นต้น ดังนั้น กลุ่มอ านวยการ                             
จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินการดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการศึกษาดูงานตามหลักการป่า                        
3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ของเจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานความรู้ และเข้าใจในหลักการปลูกป่า                     
3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกันบริบทของหน่วยงานได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีความรู้ 
และเข้าใจในหลักการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้                         
ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานได้ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 21 คน ประกอบด้วย 
   1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
                         และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40    จ านวน 3  คน 
  2. เจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 18 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  เจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีความรู้                   
ความเข้าใจในหลักการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้                           
ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานได้ 
 
4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ณ จังหวัดกาญจนาบุรี (3 วัน 2 คืน) 
 

เดือนมกราคม ถึง
เดือนมิถุนายน 
2564 

นางฐิติพร คุ้มสุวรรณ์ 
และคณะ 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ มาจาก 
  (1) งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน 90,920 บาท 
  (2) งบประมาณจาก สพฐ. จ านวน ................................. บาท 
  รวมจ านวน 90,920 บาท (เก้าหมื่นเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
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 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
การศึกษาดูงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดกาญจนาบุรี 
(3 วัน 2 คืน) 
   1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 240 บาท จ านวน 
3 วัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 21 คน  
   1.2 ค่าท่ีพัก 1,200 บาท จ านวน 2 คืน 
11 ห้อง  
   1.3 ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่าย (รถตู้) 
จ านวน 2 คัน (3 วัน) 
   1.4 ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 
1,200 บาท จ านวน 12 ชั่วโมง  
(วันละ 6 ชั่วโมง) 
   1.5 ค่าจ้างท าไวนิล ขนาด 1.2 x 2 
เมตร 
   1.6 ค่าของที่ระลึกเพ่ือมอบให้สถานที่
ศึกษาดูงาน จ านวน 2 แห่ง ๆ ละ 1,500 บาท 
   1.7 ค่าวัสด ุและอุปกรณ์ ที่ใช้ใน
การศึกษาดูงานฯ เช่น กระดาษ ปากกา 
เอกสารอบรมฯลฯ 

90,920  
 
 

15,120 
 
 
 
 
 

14,400 

 
 
 
 
 

26,400 
 

30,000 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 

1,000 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,920 29,520 57,400 4,000  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 80 มีความรู้ และเข้าใจในหลักการ               
ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพ่ิมมากขึ้น
และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานได้ 

สอบถามโดยใช้
แบบสอบถาม 

แบบสอบถามก่อน และ
หลังการศึกษาดูงาน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ได้รับการปลูกฝังความรู้ตามหลักการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และสามารถน าความรู้             
ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานได้ 
    
 
 (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 

                   (นางฐิติพร คุ้มสุวรรณ์) 
                นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 
 (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                   (นางละออง หาญยากรณ์) 
                         ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
 
 

 (ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายประทาน หาดยาว) 

                                 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 
 

                               (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายประสิทธิ์ อินวรรณา) 

        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ      การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน    
    ประจ าปี 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นายภานุวัฒน์  พันธุรี  โทรศัพท ์090-0639-928 
โทรสาร  - E-mail : pha_nu@hotmail.com 
ลักษณะโครงการ ()  ใหม่    (   )   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ด้าน ทั้งใน
ส่วนของเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร) 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (1.1) เป้าหมาย ข้อ ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ ๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม      
มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
           ๔.๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน มี
คุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
  (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2564 เป็นการส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิด
ความเข้าใจ พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น           
มีแนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายองค์กร  
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง)  
1.2 แผนระดับท่ี 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ข้อ (๒๐) ประเด็น การบริการประชาชน และ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ประเด็น ทั้งในส่วนของเป้าหมาย
และการให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ 
ประเด็นนี้อย่างไร) 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ    

/(2) เป้าหมายที่… 

mailto:pha_nu@hotmail.com
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(2) เป้าหมายที่ ๑. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

 ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ  
 ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ 

   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2564 เป็นการส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเกิดความเข้าใจ พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ให้ดียิ่งขึ้น มีแนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายองค์กร 
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่และเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของ
ค่าเป้าหมายต่างๆ) 
 (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 5 แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่เลือก ทั้งในส่วนของ
เป้าหมายแผนย่อย, แนวทางการพัฒนาและให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้
บรรลุเป้าหมายของแผนย่อยนี้อย่างไร) 
   (1) แนวทางการพัฒนาแผนย่อย ข้อ ๓) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้
ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้าน
ดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการทางานเพื่อให้บริการประชาชนและอานวยความสะดวกภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา 
มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ 
ทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทางานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
และมีสานึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพ
ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระทาที่ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการ
กระทาที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  (2) เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ   

(3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2564 เป็นการส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเกิดความเข้าใจ พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น มีแนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มี
การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายองค์กร 
1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านใด (หากสอดคล้อง)  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่  ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 

(2) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
- 

 (3) กิจกรรมกลยุทธ์ที่ ๒ น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ  
/(4) เป้าหมาย… 
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(4) เป้าหมายของกิจกรรม เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถดาเนินงานตามภารกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพโดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน 
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างไร (หากสอดคล้อง)  
 (1) วัตถุประสงค์ที่ ๑.๕ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย 
และมีการทางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 (2) เป้าหมายรวมที่ ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน
ด าเนินการแทนได้ดีกว่า ลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการ
บริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดย
สถาบันการจัดการนานาชาติและ อันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่าย
ภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ สูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึง
มีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและ ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
 (3) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย   
         (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของ
ประเทศ                
  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑.๔ พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการ
ก าลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดย 
               ๖) พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับให้ได้รับความรู้ 
ความสามารถให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการสร้างภาวะผู้น า และการ
ปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนา นักบริหารระดับสูงของราชการให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการบริหาร
ราชการอย่างแท้จริง รวมทั้งให้มีการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการในมิติ
ต่างๆ   
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากว่า 1 วัตถุประสงค์ เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมาย
ระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4 ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน

บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

 /นโยบาย... 
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นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที่   1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
จุดเน้น   ที่ 8  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีระบบบริหาร 
  จัดการ การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขต  
  พื้นที่การศึกษา   
ตัวชี้วัดที่ ตัวช้ีวัดที่ 15 ร้อยละ 90 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 40 มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพื้นที่  
  
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ  
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรเป็นหัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลากรจึงจ าเป็นที่ 
จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การพัฒนาบุคลกร   
จึงเป็นการน าศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการน าเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ รวมทั้ง 
กฎหมายและ ระเบียบต่างๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพ่ือให้การปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และ สร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่า    
ของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาองค์กร ต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการ คือ      
การพัฒนาระบบในการท างาน ซึ่งระบบในการท างาน เมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วมีการปฏิบัติงาน
ไปตามระบบแต่ศักยภาพของบุคลากรจะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่ มี          
การเปลี่ยนแปลงไป ตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆของบุคลากร
เป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างดีแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญก าลังในการท างาน ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กร     
ซึ่งจะท าให้บุคลากรได้รับความรู้ เพ่ือน าไปใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริม 
สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน และ   
ยังเป็นการสร้างขวัญก าลังในการท างาน จึงได้จัดท าโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2564 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเข้าใจ เสริมสร้างจิตส านึก     

มีทัศนคตแิละวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน และแก้ไขปัญหาเพ่ือลดข้อผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน 
2 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น มีแนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายองค์กร 

3. เป้าหมาย  
3.1  ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 

        3.1.1 บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สังกัด 
สพม.40   จ านวน 8 คน   
 
 
 

/3.2  ผลลัพธ์… 
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3.2  ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 

3.2.1 บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามีความเข้าใจ เสริมสร้างจิตส านึก    
มีทัศนคติและวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน และแก้ไขปัญหาเพ่ือลดข้อผิดพลาดใน การปฏิบัติงานส่งเสริม
ให้บุคลากรได้รับพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

3.2.2 บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเกิดความเข้าใจ พร้อมทั้งน าความรู้    
ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น มีแนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่    
ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์       
ตามเป้าหมายองค์กร 
 
 

4. กิจกรรมส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการด าเนินการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  ประจ าปี 2564 
3. ด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2564 
4. สรุป ประเมินผลและรายงานส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

นายภานุวัฒน์ พันธุรี  และคณะ 

 
5. งบประมาณ 
     5.1 เงินงบประมาณจาก  สพม.40 จ านวน    30,560 บาท 
     5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ  ดังตาราง  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กิจกรรม… 
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กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ น้ ามัน 
กิจกรรม จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพ
บุ คล ากร เ พ่ื อ เ พ่ิ มประสิ ทธิ ผ ล ในกา ร
ปฏิบัติงาน ประจ าปี 256 ให้กับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา สังกัดสพม.40 จ านวน    
7 คน จ านวน 2 วัน 2 คืน  ณ กลุ่มส่งเสริม
กา รจั ดก า รศึ กษ า  สพม .29  จั งห วั ด
อุบลราชธานี  และกลุ่ มส่ ง เสริมการจัด
การศึกษา สพม.27   

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 3 วันๆ ละ  
240 บาท จ านวน 8 คน   

       (3X240x8=5,760บาท) 
2. ค่าท่ีพักเหมาจ่าย จ านวน 2 คืนๆ ละ 
    800 บาท จ านวน 8 คน  
   (2x800x8=12,800บาท) 
3. ค่าจ้างจัดท าไวนิล  

ขนาด 1.2 x 2 เมตร 
4. ค่าของที่ระลึกเพ่ือมอบให้สถานที่ศึกษา

ดูงาน จ านวน 2 แห่ง ๆ ละ 1,500 บาท 
5. ค่าน ามันเชื้อเพลิง เพชรบูรณ์ ไป-กลับ 

อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด  

30,560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,760 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

12,800 
 
 

1,000 
 

3,000 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,000 

รวม  5,760 16,800 - 8,000 
รวมทั้งสิ้น 30,560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษา          
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามีความเข้าใจ 
เสริมสร้างจิตส านึก มีทัศนคติและวิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อลด
ข้อผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน 

ส ารวจ/สังเกตุ แบบสอบถาม 

 
 
 
 

/7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ... 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 40 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น และน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนางานให้เหมาะสม
กับบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

7.2 บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 40 มีความเข้าใจ เสริมสร้างจิตส านึก มีทัศนคติและวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน และแก้ไขปัญหา
เพ่ือลดข้อผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน 

7.3 บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 40 มีความเข้าใจ พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น     
มีแนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมีการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายองค์กร 
 
 

ลงชื่อ….........……………………………….ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายภานุวัฒน ์พันธุรี) 

                   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    
 
 
 

             ลงชื่อ….........……………………………….ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางสาวประกาย  บรรลัง) 

                   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    
 
 
 

             ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์) 

               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 
 
 

                      ลงชื่อ.................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                      (นายประสิทธิ์  อินวรรณา) 

                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ             ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา 
                        ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นางสุริยาพร  สง่าวงษ์   โทรศัพท์ 0 5602 9656 
โทรสาร  0 5602 9656      E-mail : nopason14@gmail.com 
ลักษณะโครงการ (  /  )  ใหม่ (    )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน  2564 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ด้าน ทั้งในส่วน
ของเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร) 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อ 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (1.1) เป้าหมาย   ข้อ ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ ๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
            ๔.๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน  
มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
  (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความ
ถูกต้องแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) เป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความเข้าใจ พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ใน
การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น มีแนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ในการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายองค์กร  
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง)  
1.2 แผนระดับท่ี 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็น ข้อ (๒๐) ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ประเด็น ทั้งในส่วนของเป้าหมาย
และการให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประเด็น
นี้อย่างไร) 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ 
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 (2) เป้าหมายที่ ๑. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
 ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ  
 ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ 

   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)  
เป็นการส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความเข้าใจ พร้อมทั้งน าความรู้ที่
ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น มีแนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ 
ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายองค์กร 
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่และเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่า
เป้าหมายต่างๆ) 
 (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 5 แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่เลือก ทั้งในส่วนของ
เป้าหมายแผนย่อย, แนวทางการพัฒนาและให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายของแผนย่อยนี้อย่างไร) 
   (1) แนวทางการพัฒนาแผนย่อย ข้อ ๓) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้
ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนา        
ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้าน
ดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการทางานเพื่อให้บริการประชาชนและอานวยความสะดวกภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา    
มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ 
ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทางานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
มีสานึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วย
ความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระทาที่ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระท า
ที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  (2) เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ   

(3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์
และตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
(ปพ.3) เป็นการส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความเข้าใจ พร้อมทั้งน า
ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น มีแนวความคิดในการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายองค์กร 
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แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. ด้านคุณภาพ 
     3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที่   1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  
จุดเน้น   ที่ 7 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ    
  ตามสมรรถนะ มาตรฐาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ   
ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
และจิตวิญญาณความเป็นครู 

 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักทดสอบทางการศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ
แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3)  สถานศึกษาต่อเนื่อง แต่จากสภาพปัจจุบันพบว่า สถานศึกษาหลายแห่ง 
ยังมีการด าเนินการออกหลักฐานเอกสารการศึกษายังไม่ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีการ
ตรวจสอบและมีหนังสือทักท้วงไปยังสถานศึกษา เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไขและจัดท าใหม่ให้ถูกต้อง ก่อนด าเนินการ
จัดเก็บเข้าสู่ระบบให้เป็นปัจจุบัน 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40ได้รับหนังสือทักท้วงจากส านักงานคณะกรรมการ-
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สถานศึกษาแก้ไขแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 
2562 พบว่าการจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงเห็นสมควรจัดประชุม            
เชิงปฏิบัติการตรวจสอบเอกสารดังกล่าว ให้แก่นายทะเบียนและผู้รับผิดชอบการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการจัดท า จัดเก็บ แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3)  และร่วมกันวิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบรายงาน
ผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทักท้วงและแก้ไขให้ถูกต้อง และ
สามารถจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) ในปีการศึกษาต่อไป ให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติการวัด     
และประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 อย่างมีประสิทธิภาพ   

2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตะหนักในการจัดท า จัดเก็ แบบรายงานผู้ ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) 
 2.2 เพ่ือวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3)  
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้นพ้ืนฐานทักท้วงให้แก้ไขระหว่างปีการศึกษา 2559-2562  
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     3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
              โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) เป็นเวลา 2 วัน  รวม 93 คน 
              1. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) รายละเอียด ดังนี้ 
                   1) นายทะเบียนของโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน  รวม  39  คน 
                   2) ผู้รับผิดชอบด้านการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน  
รวม  39  คน 
         3) บุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม จ านวน 15 คน  
              2. แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ3.) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ปีการศึกษา 2559 – 2562 ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
จ านวน 39 โรงเรียน 

  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
              1. ผลผลิต (Output) 
                   1) แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายของโรงเรียนในสังกัดจ านวน 39 โรงเรียน  
                   2) นายทะเบียนและผู้รับผิดชอบด้านการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ 
ในการจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

  2. ผลลัพธ์ (Outcome) 
                    1) แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) มีความถูกต้องสามารถจัดเก็บเป็นหลักฐานอ้างอิงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
                     2) นายทะเบียนและผู้รับผิดชอบด้านการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาสามารถจัดท าแบบ
รายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) ถูกต้องตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

       3. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
1) เชิงปริมาณ 

                            แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) ปีการศึกษา 2559 - 2562 ระดบัมัธยมศึกษา
ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในสังกัด จ านวน 39 โรงเรียน  ได้รับการตรวจสอบความ
ถูกต้องทุกฉบับ 
        3.2 เชิงคุณภาพ 
               1) นายทะเบียนและผู้รับผิดชอบด้านการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา มีความตระหนัก         
ในภาระหน้าที่ที่รบัผิดชอบ สามารถด าเนินงานทะเบียนและเอกสารหลักฐานการศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
               2) แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) ปีการศึกษา 2559 – 2562 ไดร้ับการด าเนินการแก้ไข
ตามข้อทักท้วงของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจแบบรายงานผู้ส าเร็จ
การศึกษา (ปพ.3) (นายทะเบียน+ผู้จัดท า) 

 
  กุมภาพันธ์-
พฤษภาคม 2564 

 
นางสุริยาพร  สง่าวงษ์ 
พร้อมคณะ 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.  ด าเนินการวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้อง แบบรายงาน
ผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
3.อภิปราย วิเคราะห์ข้อค้นพบและปัญหาจากการตรวจสอบ 
(ปพ.3) 
4. สรุปผลการประชุมฯ 
 

กุมภาพันธ์-
พฤษภาคม 2564 
กุมภาพันธ์-
พฤษภาคม 2564 
กุมภาพันธ์-
พฤษภาคม 2564 

นางสุริยาพร  สง่าวงษ์ 
พร้อมคณะ 
 
 

 
5. งบประมาณ 
5.1 ประเภทของงบประมาณ มาจาก 
  (1) งบประมาณจาก สพม.40  จ านวน    43,000  บาท 
  (2) งบประมาณจาก สพฐ.  จ านวน ..............-...............  บาท 
  (3) งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  จ านวน...............- ..............   บาท 
  รวมจ านวน    43,000   บาท  
5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
กิจกรรม  
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจแบบ
รายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3)       
(นายทะเบียน+ผู้จัดท า) จ านวน 78 คน 
และผู้ด าเนินงานจัดประชุม จ านวน 15 
คน รวม 93 คน เป็นเวลา 2 วัน 
รายละเอียด 
           1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
                (93 คน x 2 วนั x 70) 
           2) ค่าอาหาร 
               (93 คน x2 วันx 80) 
           3) ค่าจัดท าเอกสารประกอบการ
อบรม  
           4) ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 
1 คน เป็นเวลา 2 วัน วันละ 5 ชั่วโมง 
(1 คน x2 วัน x600บาท) 
          5) ค่าท่ีพักวิทยากร 1 คืน 
          6) ค่าชดเชยน้ ามันเชือ้เพลิง 
ส าหรับวิทยากร (ระยะทางไป-กลับ  
750 กิโลเมตร) 

43,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

13,020 
 

14,880 
 

 
 
 

 
3,000 
800 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
2,300 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3,000 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,0000 6,000 31,700 2,300 3,000 
 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1) ร้อยละ 90 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
    เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
    เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ 
    และตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงาน 
    ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3)    
2) แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
    ปีการศึกษา 2559 - 2562 ระดับ 
    มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา 
    ตอนปลาย โรงเรียนในสังกัด จ านวน 39 
    โรงเรียน ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง 
    ทุกฉบับ 
 

 
1. เอกสาร  
2. รูปภาพ 
3. เอกสาร ปพ.3 
 
 
 
 
 
 

 
1. เอกสาร  
2. รูปภาพ 
3. เอกสาร ปพ.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    1) แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) ปีการศึกษา 2559 – 2562 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับ         
การตรวจสอบความถูกต้อง 
    2) สรุปปัญหาและข้อค้นพบจากการตรวจสอบ เพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวทางการควบคุมแก้ไขปัญหาในการ
จัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) ในปีการศึกษาต่อไป 
 
  (ลงชื่อ).............................................................. . ผู้เสนอโครงการ 

          (นางสุริยาพร  สง่าวงษ)์ 
       ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
 

                                         (ลงชื่อ).................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          ( นางสาวประกาย  บรรลัง) 

       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

                                         (ลงชื่อ)......................................................... .......ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์) 

       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 

                                         (ลงชื่อ).................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายประสิทธิ์  อินวรรณา) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ     แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนางานอย่างมีคุณภาพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานอ านวยการ 
 ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาเขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นางสาวศิริพร  บุ้งจันทร์  โทรศัพท์ 056-029656 
โทรสาร            -  E-mail : siriporn482@gmail.com 
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่ (    )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2563 ถึง กันยายน 25๖4 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ด้าน ทั้งในส่วน
ของเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร) 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (1.1) เป้าหมาย   
    ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส 
             ๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
  ๔.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง 
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
       ๔.๒.๑ ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
       ๔.๒.๓ ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
  ๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย 
       ๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
  ๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
       ๔.๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
  ๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       ๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 
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       ๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
  (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
         โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนางานอย่างมีคุณภาพ เป็นการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในด้าน 
การปฏิบัติงานและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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1.2 แผนระดับที่ 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (2) เป้าหมายที่ 
        ๑. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
            - ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ  
            - ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ 
        ๒. ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
            - ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดล าดับขององค์การสหประชาชาติ   
            - อยู่ในกลุ่มประเทศ ที่มีการพัฒนาสูงสุด ๖๐ อันดับแรก 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
        โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนางานอย่างมีคุณภาพ เป็นการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในด้าน 
การปฏิบัติงานและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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  (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย 
    ๑) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”
สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  
การพัฒนาให้มีการน าข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ  
การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการทางานและข้อมูลระหว่างองค์กร  
ทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้ร่วมกัน  
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐาน
เดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพ่ือให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
    ๒) ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ การท างานที่เป็นดิจิทัล 
มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน  
และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งน าองค์ความรู้ ในแบบ สหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้  
เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้ง  
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มีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการ
เสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการ
บริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ 
    ๓) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับ
การจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ ปราศจากความซ้าซ้อนของการด าเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ 
ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นทางาน
แบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีด
สมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ ยังมีความเป็นสา
นักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและท างานในเชิงรุก สามารถ
นาเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทางาน  
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
        ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและ มีความคล่องตัว 
         - ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ ๒ 
         - สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
        โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนางานอย่างมีคุณภาพ เป็นการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในด้าน 
การปฏิบัติงานและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 
 
แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นโยบาย สพฐ. ที ่ 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ ที่ 2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยน 
  ให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ 
  เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 
  ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
ตัวชี้วัดที ่ 2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานส่วนกลางได้รับการ 
     พัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัว    
      ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ 
     สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 

    ได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 
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นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที ่ 1. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
จุดเน้น 8. รอยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการสงเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

    ดวยเครือขายความรวมมือการบริหารจัดการศึกษาระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
ตัวชี้วัดที ่ 15. รอยละ 90 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีระบบ     

      บริหารจัดการตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 16. รอยละ 100 ของกลุมงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
       เขต 40 มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต ๔๐ นับเป็นหัวใจส าคัญในการน านโยบายส าคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  
ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนโยบายและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา 
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา เพ่ือจะได้น าไปขยายผลในโรงเรียนและกลุ่มงาน จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ
จะต้องมีการประชุม พบปะ ชี้แจงถึงนโยบาย ประเด็นปัญหา รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยน
ทัศนะซึ่งกันและกัน เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ให้ไปสู่ เป้าหมายที่วางไว้โดยรวมและด้วยความร่วมมือกันของทุก ๆ  
ฝ่ายจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนางานอย่างมีคุณภาพ 
ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่มเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และน าเสนอแนวคิดใน
การปฏิบัติงานตามรูปแบบ SPM 4.0   
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 
 2.2 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 
 2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐ 
 
3. เป้าหมาย 
  3.1  เชิงปริมาณ          
        กิจกรรมที่ 1 จ านวน 60 คน (ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา) จ านวน 9 ครั้ง 
       1) ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 3 คน 
       ๒) ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 39 คน 
       3) ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม จ านวน 10 คน 
       4) เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง จ านวน 8 คน 
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        กิจกรรมที่ 2 จ านวน 20 คน (ประชุมสหวิทยาเขต) จ านวน 9 ครั้ง 
       1) ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 3 คน 
       ๒) ประธานสหวิทยาเขต จ านวน 6 คน 
       3) ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม จ านวน 10 คน 
       4) เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง จ านวน 1 คน 
        กิจกรรมที่ 3 จ านวน 14 คน (ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน สพม.40) จ านวน 35 ครั้ง 
       1) ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 3 คน 
       2) ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม จ านวน 10 คน 
       4) เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง จ านวน 1 คน 
        กิจกรรมที่ 4 จ านวน 15 คน (ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.) จ านวน 41 ครั้ง 
       1) ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 3 คน 
       ๒) ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม จ านวน 10 คน 
       3) เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 2 คน 
        กิจกรรมที่ 5 จ านวน 55 คน (ประชุมบุคลากร สพม.40) จ านวน 2 ครั้ง 
       1) ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 3 คน 
       2) เจ้าหน้าที่ สพม.40 จ านวน 52 คน 
 
 3.2 เชิงคุณภาพ               
    3.2.1 ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบและมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ และน าไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน     
    3.2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 
4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมสหวิทยาเขต 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน สพม.40 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. 
กิจกรรมที่ 5 ประชุมบุคลากร สพม.40 

21 ธ.ค. 63 
 - ก.ย.64 

นางสาวศิริพร  บุ้งจันทร์ 
และคณะ 
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5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) มาจาก 
  (1) งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน  177,130  บาท 
  (2) งบประมาณจาก สพฐ. จ านวน ...............-.................. บาท 
  (3) งบประมาณจาก แหล่งอื่น ๆ ................-.................... บาท 
  รวมจ านวน  177,130   บาท  
 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 9 ครั้ง ๆ ละ 60 คน 
- ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
  (6๐ คน x 70 บาท x 9 ครั้ง = 37,800 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท    
  (6๐ คน x 80 บาท x 9 ครั้ง = 43,200 บาท) 

81,000 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

37,800 
 

43,200  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๒ ประชุมสหวิทยาเขต  
จ านวน 9 ครั้ง ๆ ละ 20 คน 
- ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
  (20 คน x 70 บาท x 9 ครั้ง = 12,600 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท    
  (20 คน x 80 บาท x 9 ครั้ง = 14,400 บาท) 

27,000   
 
 

12,600 
 

14,400 

 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน  
สพม.40 จ านวน 35 ครั้ง ๆ ละ 14 คน 
- ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
  (14 คน x 35 บาท x 35 ครั้ง = 17,150 บาท) 

17,150   
 

17,150 

 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. 
จ านวน 41 ครั้ง ๆ ละ 15 คน (ทุกวันพุธ) 
- ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
  (15 คน x 35 บาท x 41 ครั้ง = 21,525 บาท) 

21,525   
 

21,525 

 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมบุคลากร สพม.40  
จ านวน 2 ครั้ง ๆ ละ 55 คน 
- ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
  (55 คน x 70 บาท x 2 ครั้ง = 7,700 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท    
  (55 คน x 80 บาท x 2 ครั้ง = 8,800 บาท) 

16,500   
 

7,700 
 

8,800 

 
 
 
 
 
 

 

- ค่าวัสดุ ส าหรับใช้ในการประชุม กิจกรรมที่ 1-5 13,955   13,955  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 177,130  163,175 13,955  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
- กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 95 มีส่วนร่วม  
  ในการเข้าร่วมประชุม  
กิจกรรมที่ 2 ประชุมสหวิทยาเขต 
- กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 95 มีส่วนร่วม  
  ในการเข้าร่วมประชุม  
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 
- กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 95 มีส่วนร่วม  
  ในการเข้าร่วมประชุม  
กิจกรรมที่ 4 ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. 
- กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 95 มีส่วนร่วม  
  ในการเข้าร่วมประชุม  
กิจกรรมที่ 5 ประชุมบุคลากร สพม.40 
- กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 95 มีส่วนร่วม  
  ในการเข้าร่วมประชุม  

เอกสารรายงานการประชุม 
 
 

เอกสารรายงานการประชุม 
 
 

เอกสารรายงานการประชุม 
 
 

เอกสารรายงานการประชุม 
 
 

เอกสารรายงานการประชุม 

รายงานการประชุม 
 
 

รายงานการประชุม 
 
 

รายงานการประชุม 
 
 

รายงานการประชุม 
 
 

รายงานการประชุม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๗.1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางในการการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
 ๗.2 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถการบริหารจัดการศึกษาได้ตรงกับเป้าหมายของนโยบาย
การศึกษา และเป็นที่พึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
 
 (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 

                  (นางสาวศิริพร  บุ้งจันทร์) 
         เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 

 (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นางละออง  หาญยากรณ์) 

         ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 
 

                               (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
               (…………….………………………….) 

    ผู้อ านวยการ................................................... 
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โครงการ     พบปะเพื่อนครู 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานอ านวยการ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นางสาวศิริพร  บุ้งจันทร์  โทรศัพท์ 056-029656 
โทรสาร            -  E-mail : siriporn482@gmail.com 
ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่ (    )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2563 ถึง ธันวาคม 25๖3 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ด้าน ทั้งใน
ส่วนของเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร) 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1.1) เป้าหมาย   
    ๑) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
    ๒) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
  (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    ๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
               ๔.๓.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
     (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
          โครงการพบปะเพื่อนครูเป็นการมอบนโยบายเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพในการ 
จัดการศึกษาพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานในศตวรรษท่ี 21 
 
1.2 แผนระดับท่ี 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ประเด็น ทั้งในส่วนของเป้าหมาย
และการให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ 
ประเด็นนี้อย่างไร) 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
   (2) เป้าหมายที่ 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จาเป็น
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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       ตัวช้ีวัด  คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย)  
   ค่าเป้าหมาย เฉลี่ย ๔๗๐ คะแนน 
   ตัวช้ีวัด    อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา  
   ค่าเป้าหมาย  อันดับที่ ๔๕ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
        โครงการพบปะเพ่ือนครูเป็นการน านโยบายที่ได้รับมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสากลเพ่ิมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีผลการศึกษาและมีขีด
ความสามารถที่เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
  (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อย ที่ 1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย 
       ๓) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ 
   (๒) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้นมีการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในด้านความ
พร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จ านวนครูที่ครบชั้น ครบ
วิชา จ านวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน 
  (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
       คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
       - สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ  
         ร้อยละ ๕๐ 
       - อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง ลดลงร้อยละ ๒๐ 
       - อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ ๘๐" 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
       โครงการพบปะเพ่ือนครูเป็นการน านโยบายมาปรับใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะ
เพ่ิมมากขึ้น สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานสากลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกใน ศตวรรษที่ 21 
 
แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นโยบาย สพฐ. ที ่ 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าประสงค์ ที่  ๒. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็น
       หน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
       อยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม  
       เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ ๒. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางได้รับการพัฒนา   
     ให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัยยืดหยุ่น คล่องตัวสูงพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ 
     การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 
     ตรวจสอบติดตามเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ครอบคลุมทุกต าบล 
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นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที่ 1. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
จุดเน้น 8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีระบบบริหารจัดการ 
     การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 15 รอยละ 90 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
 มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐ นับเป็นหัวใจส าคัญในการน านโยบายส าคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนโยบายและแนวทางในการด า เนินกิจกรรม 
ทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา เพ่ือจะได้น าไปขยายผลในโรงเรียนและกลุ่มงาน  
จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญจะต้องมีการประชุม พบปะ ชี้แจงถึงนโยบาย ประเด็นปัญหา รับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้โดยรวมและด้วย
ความร่วมมือกันของทุก ๆ ฝ่ายจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการประชุมมอบนโยบายให้กับครู
และบุคลากรประจ าสหวิทยาเขต ทั้ง ๖ สหวิทยาเขต ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขต ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ครูและบุคลากรทุกสหวิทยาเขต  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๔๐ 
 2.2 เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
 2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐ 
 
3. เป้าหมาย 
  3.1  เชิงปริมาณ จ านวน 1,825 คน  
     ครั้งที่ 1  จ านวน 251 คน ประกอบด้วย 
  - ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 2 คน 
  - ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม จ านวน 10 คน 
  - เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 10 คน 
  - สหวิทยาเขตเพชรวังโป่ง จ านวน 229 คน 
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        ครั้งที่ 2 จ านวน 312 คน ประกอบด้วย     
  - ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 2 คน 
  - ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม จ านวน 10 คน 
  - เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 10 คน 
  - สหวิทยาเขตเมืองชนแดน  จ านวน 290 คน 
 
   ครั้งที่ 3 จ านวน 342 คน ประกอบด้วย     
  - ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 2 คน 
  - ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม จ านวน 10 คน 
  - เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 10 คน 
  - สหวิทยาเขตไผ่สามพัน จ านวน 320 คน 
 
   ครั้งที่ 4 จ านวน 353 คน ประกอบด้วย     
  - ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 2 คน 
  - ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม จ านวน 10 คน 
  - เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 10 คน 
  - สหวิทยาเขตศรีวิเชียร จ านวน 331 คน 
 
   ครั้งที่ 5 จ านวน 252 คน ประกอบด้วย     
  - ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 2 คน 
  - ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม จ านวน 10 คน 
  - เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 10 คน 
  - สหวิทยาเขตหล่มเก่า น้ าหนาว เขาค้อ จ านวน 230 บาท  
 
   ครั้งที่ 6 จ านวน 315 คน ประกอบด้วย     
  - ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 2 คน 
  - ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม จ านวน 10 คน 
  - เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 10 คน 
  - คนสหวิทยาเขตหล่มสัก จ านวน 293 คน 
 
 3.2 เชิงคุณภาพ               
    3.2.1 ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐      
    3.2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
    3.2.3 ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 พบปะเพ่ือนครู 
    ครั้งที่ 1 สหวิทยาเขตเพชรวังโป่ง 
    ครั้งที่ 2 สหวิทยาเขตเมืองชนแดน 
    ครั้งที่ 3 สหวิทยาเขตไผ่สามพัน 
    ครั้งที่ 4 สหวิทยาเขตศรีวิเชียร 
    ครั้งที่ 5 สหวิทยาเขตหล่มสัก 
    ครั้งที่ 6 สหวิทยาเขตหล่มเก่า น้ าหนาว เขาค้อ 

พ.ย. – ธ.ค. 63  นางสาวศิริพร  บุ้งจันทร์ 
และคณะ 

 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ มาจาก 
  (1) งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน  78,825  บาท 
  (2) งบประมาณจาก สพฐ. จ านวน ...............-.................. บาท 
  รวมจ านวน  78,825  บาท  
 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
กิจกรรมที่ ๑ พบปะเพ่ือนครู 
ครั้งที่ 1 และ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  
สหวิทยาเขตเพชรวังโป่ง  
  ครั้งที่ 1 จ านวน 251 คน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ 35 บาท 
  (251 คน x 35 บาท = 8,785 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน เจ้าหน้าที่ สพม.40 
  (22 คน x 80 บาท = 1,760 บาท) 
สหวิทยาเขตเมืองชนแดน 
ครั้งที่ 2 จ านวน 312 คน 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ 35 บาท 
  (312 คน x 35 บาท = 10,920 บาท) 

78,825 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8,785   
 

1,760  
 
 
 

10,920 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ครั้งที่ 3 และ 4 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  
สหวิทยาเขตไผ่สามพัน 
  ครั้งที่ 3 จ านวน 342 คน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ 35 บาท 
  (342 คน x 35 บาท = 11,970 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน เจ้าหน้าที่ สพม.40 
  (22 คน x 80 บาท = 1,760 บาท) 
 

  

 
 
 

11,970  
 

1,760  
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
สหวิทยาเขตศรีวิเชียร 
ครั้งที่ 4 จ านวน 353 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ 35 บาท 
  (353 คน x 35 บาท = 12,355 บาท) 

 
 

12,355 
 

ครั้งที่ 5 และ 6 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  
สหวิทยาเขตหล่มเก่า น้ าหนาว เขาค้อ 
ครั้งที่ 5 จ านวน 252 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ 35 บาท 
  (252 คน x 35 บาท = 8,820 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน เจ้าหน้าที่ สพม.40 
  (22 คน x 80 บาท = 1,760 บาท) 
สหวิทยาเขตหล่มสัก 
ครั้งที่ 6 จ านวน 315 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ 35 บาท 
  (315 คน x 35 บาท = 11,025 บาท) 

   
 
 
8,820 

 
1,760 

 
 
 

11,025 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เพ่ือใช้ในการเดินทาง 
ทั้ง ๖ สหวิทยาเขต 

    9,670 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,825  69,155  9,670 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90  
มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุม 

เอกสารรายงานการประชุม รายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า ๕๖๖ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๗.1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางในการการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
 ๗.2 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถบริหารจัดการศึกษาได้ตรงกับเป้าหมายของนโยบายการศึกษา 
และเป็นที่พึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   

 
 (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 

               (นางสาวศริิพร  บุ้งจันทร์) 
               เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 

 (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางละออง  หาญยากรณ์) 

       ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 
 

 (ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (…………….………………………….) 

                            รองผู้อ านวยการ................................................ 
 
 

                               (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
               (…………….………………………….) 

    ผู้อ านวยการ................................................... 
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โครงการ     ประกาศเจตจ านงสุจริตการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาเขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล              นางฐิติพร  คุ้มสุวรรณ์              โทรศัพท์             08-3286-9555                 . 
โทรสาร                      -                   E-mail : egg_mu@hotmail.com                                   . 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่ (    )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือนธันวาคม 2563 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2560  
1.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1.1) เป้าหมายที่ 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วน

ร่วมต่อต้านการทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของ                        
บุคลากรภาครัฐให้ เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึก  และค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว  และละอายต่อ                                       
การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม 
ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล  แจ้งเบาะแสการทุจริต                          
และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ                           
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม  และ                         
ความซื่อสัตย์สุจริต ก าหนดให้ เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม                                                 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคล และประโยชน์ส่วนรวม 
รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ                                         
ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามที่กฎหมายก าหนด จะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน                                
ให้ประชาชนทราบ  

(1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  โครงการประกาศเจตจ านงสุจริตการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564                    
เป็นการสร้างจิตส านึก และค่านิยมให้ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกท่านในสังกัดตื่นตัว และละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  และใช้เป็นแนวปฏิบัติให้                                          
บุคลากรยึดถือ 
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1.2 แผนระดับที่ 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)  

(1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(2) เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ตัวช้ีวัด ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) 
   ค่าเป้าหมาย อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๕๔ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๐ คะแนน 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการประกาศเจตจ านงสุจริตการป้องกันและ

ต่อต้านการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564        
เป็นการปลูกจิตส านึ กในการต่อการต้านการทุจริตทุกรูปแบบให้กับ ผู้ บริหารส านักงานเขต พ้ืนที่                                
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

 
(1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส 
ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาล                                   
ในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตส านึก และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร       
โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง และแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุน และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

(2) เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต 
 ตัวช้ีวัด ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงการประกาศเจตจ านงสุจริต                    

การป้องกันและต่อต้านการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
 
1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) ด้าน (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 
 (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การป้องปราม (๑) 
 (2) ขั้นตอนการด าเนินงาน  

กลยุทธ์ที่ ๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชามีมาตรการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงาน
ด้วยความซื่อตรง และรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

เป้าหมาย หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องก าหนดนโยบายในการปฏิบัติราชการด้วย         
คุณธรรมความซื่อตรง (Integrity) โปร่งใส ตรวจสอบได้ และบริการประชาชนด้วยจิตบริการ โดยมีมาตรการ                           
ในการปฏิเสธการรับสินบน สินน้ าใจ และค่าอ านวยความสะดวกจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกรูปแบบ 
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ตลอดจนมีมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากหน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ และภาคประชาสังคม รวมถึง                     
สร้างจิตส านึกความพร้อมรับผิด (Accountability) เมื่อมีการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน โดยจัดท าเป็น
กฎหมายส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ 

กิจกรรมที่ ๒.๒ ปลุกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมความซื่อตรง (Integrity)                    
โดยเน้นความซื่อตรงต่อหน้าที่ (ซื่อสัตย์สุจริต วิริยะอุตสาหะ ท างานให้ส าเร็จ ตามเป้าหมายอย่างดีที่สุด) และ
ซื่อตรงต่อประชาชน 

เป้าหมาย ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 
พอประมาณ มีเหตุ มีผล และมีภูมิคุ้มกัน ด้วยเงื่อนไขความรู้ ควบคู่คุณธรรมเพ่ือลดความโลภมาประยุกต์ใช้                         
ในการด าเนินชีวิตจนเป็นวิถีชีวิต 

กิจกรรมที ่๒.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจต้องรับผิดชอบให้มีการบริหารจัดการ 
หน่วยงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช . ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
และต่อเนื่อง 

เป้าหมาย บูรณาการกับการพัฒนา และด ารงความประพฤติที่ดีของ                            
เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าด้วยกัน อันได้แก่ การส่งเสริมคุณธรรม การเสริมสร้าง จริยธรรม และการกวดขันวินัย                            
โดยให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีต่อสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ 

กิจกรรมที่ ๒.๔ ให้ทุกหน่วยงานของรัฐน ามาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมส าหรับ                   
นิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศ และเจ้าพนักงาน                 
ขององค์การระหว่างประเทศมาใช้ 

เป้าหมาย ใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ ดังนี้                     
(๑) การป้องกันการรับสินบนต้องเป็นนโยบายส าคัญจากระดับบริหารสูงสุด (๒) การประเมินความเสี่ยงในการ                          
ให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ (๓) มาตรการป้องกันเกี่ยวกับกรณีมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้ และเรียกรับสินบน                                
ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน (๔) ต้องน ามาตรการป้องกันการให้สินบนไปปรับใช้กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
กับหน่วยงาน (๕) ต้องมีระบบบัญชีที่ดี (๖) ต้องมีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน (เช่น บุคคลที่มีนิสัยใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยหรือมีหนี้สินมากไม่ควรด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจรัฐ) 
(๗) ต้องมีมาตรการสนับสนุนให้มีการรายงานการกระท าผิดหรือกรณีมีเหตุน่าสงสัย (๘) ต้องทบทวนตรวจสอบ
และประเมินผลมาตรการป้องกันการรับสินบนเป็นระยะ 

กิจกรรมที่ ๒.๖ ให้มีการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ตามระเบียบที่ ป.ป.ช. ก าหนดเป็นประจ าทุกปี หากไม่ผ่านการประเมิน                 
ในเกณฑ ์๘๐% หัวหน้าส่วนราชการอาจได้รับการพิจารณาย้ายออกจากต าแหน่ง 

เป้าหมาย เพ่ือเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานให้ความส าคัญกับการประเมิน ITA 
กลยุทธ์ที่ ๕ ให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหน้าที่ที่ได้รับ โดยไม่ค านึงถึงอามิสสินจ้าง 

เป้าหมาย ปลูกฝังลักษณะนิสัยจิตอาสา และจิตบริการให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ                           
รังเกียจการให้และรับอามิสสินจ้างจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

กิจกรรมที่ ๕.๑ หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยต้องปลุกจิตส านึก จิตบริการ ให้กับเจ้าพนักงานของรัฐ 
และเน้นย้ าให้ตระหนักว่างานบริการประชาชนเป็นหน้าที่ 

เป้าหมาย ปลุกจิตส านึก จิตบริการให้กับเจ้าพนักงานของรัฐ และเน้นย้ า                            
ให้ตระหนักว่างานบริการประชาชนเป็นหน้าที่  ซึ่งท าให้ต้องมีหน่วยงานของรัฐ จึงต้องให้การดูแลประชาชน
เสมือนเป็นผู้บังคับบัญชา หรือญาติผู้ใหญ่อย่างเสมอภาคกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่รับอามิสสินจ้างใด ๆ 
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กิจกรรมที่ ๕.๒ ให้ทุกหน่วยงานของรัฐ ประกาศนโยบายไม่รับประโยชน์ใด ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ 
เป้าหมาย ประกาศนโยบายไม่รับประโยชน์ใด ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่                                   

โดยติดประกาศไว้ที ่หน่วยงานของรัฐ ซึ่งให้บริการประชาชน รวมถึงการไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

(1) วัตถุประสงค์ที่ 5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน 
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

(2) เป้าหมายรวมที่ 6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้                
กระจายอ านาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด า เนินการแทน                 
ได้ดีกว่า ลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ 
อันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ 
สูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและ  
ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

(3) ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล                
ในสังคมไทย 

(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
(3.2) แนวทางการพัฒนาที่  ๓.๕ ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                          

เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง                                
เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้ง
เพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต  

๓.๕.๑ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง  
๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม                       
ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคมควบคู่กับการปลูกฝัง
จิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต  และการรู้เท่าทัน
การทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

 
แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 นโยบาย สพฐ. ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
   เป้าประสงค์ ที่ ๓ หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ                         
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

ตัวชี้วัดที่ ๓ สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม  และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ  
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นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
จุดเน้นที่ 8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีระบบบริหารจัดการ การขับเคลื่อน

คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละ 90 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มี ระบบบริหารจัดการ

ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตัวช้ีวัดที ่16 ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีระดับ

คุณภาพดีขึ้นไป  
 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ให้ความส าคัญกับการบริหารงาน                           
ด้วยคุณธรรม และความโปร่งใส ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ                    
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560 - 2564) และนโยบายของรัฐบาลข้อที่ 10 “การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี                                                            
ธรรมาภิบาล และการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ” ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรมจริยธรรม จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่                                              
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
ทุกระดับ และตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ  

 ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการแสดงเจตจ านงค์สุจริตการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เพ่ือให้ข้าราชการ และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา ได้ทราบถึงเจตจ านงที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดถือเป็นแนวทาง                               
ในการบริหารราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต                     
ตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และจะปลูกฝังค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรู ปแบบ 
พร้อมรับผิดชอบ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่สังคม 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรทุกคนทราบ และยึดถือปฏิบัติ  พร้อมทั้ง
เผยแพร่ให้ทราบ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 94 คน  
  - ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 39 คน 
  - บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 55 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

  ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ทราบถึง
เจตจ านงที่จะมุ่งม่ันปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดถือเป็นแนวทางในการบริหารราชการของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใ ส 
ตรวจสอบได้ และจะปลูกฝังค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมรับผิดชอบ เพ่ือสร้าง                      
ความเชื่อมั่นแก่สังคม 
 
4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 ประกาศเจตจ านงสุจริตในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                    
เขต 40 
 

9 ธันวาคม 2563 นางฐิติพร คุ้มสุวรรณ์ 
และคณะ 
 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ มาจาก 
  (1) งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน 4,290 บาท 
  (2) งบประมาณจาก สพฐ. จ านวน ................................. บาท 
  รวมจ านวน 4,290 บาท (สี่พันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
 
 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
กิจกรรมที่ 1 ประกาศเจตจ านงสุจริตการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                    
เขต 40 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 1 
มื้อ ๆ ละ 35 บาท จ านวน 94 คน  
   - ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัด
โครงการ เช่น กระดาษ 
 

4,290   
 
 
 

3,290 

 
 
 
 
 
 
 

1,000 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,290 - 3,290 1,000 - 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ทราบถึงเจตจ านงสุจริตในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40          
 
 
      

- ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประกาศ 
เจตจ านงสุจริตการป้องกันและ 
ต่อต้านการทุจริตของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 40 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
 

- ใบลงชื่อเข้าร่วมโครงการ
ประกาศเจตจ านงสุจริต 
การป้องกันและต่อต้าน 
การทุจริตของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 40 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  ผู้อ านวยการสถานศึกษา และบุคลาการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40                
ได้ทราบถึงเจตจ านงค์สุจริตในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา          
เขต 40 และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการ  
 

 
 (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 

                  (นางฐิติพร  คุ้มสุวรรณ์) 
                  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 

 (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางละออง หาญยากรณ์) 

            ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
 
 

 (ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายประทาน หาดยาว) 

                            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 
 

                               (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายประสิทธิ อินวรรณา) 

    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ     พัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ 
 ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาเขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล    นางสาวณัชฐานันท  ณัฏฐิศาชคเดช  โทรศัพท์ 056-029656 
โทรสาร  056-029835  E-mail : contact@sec40.go.th 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม ่ (    )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม   2563  - กันยายน  2564 
 
ส่วนที่ 1  
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ด้าน ทั้งในส่วนของ
เป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร) 
     (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (หลัก) 
       (1.1) เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
       (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
               1.2.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค   ส่วนท้องถิ่น และ
งานของรัฐอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
               1.2.1.1 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ น าไป สู่   
การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้ 
  (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล 
ข่าวสารกิจกรรมผลการด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 

1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านใด (หากสอดคล้อง) (ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
   (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 : การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
           ข้อที่ 6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม ทันสมัย 
มีขีดสมรรถนะสูง และสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และเทียบได้ กับมาตรฐานสากล 
สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้นและทันการเปลี่ ยนแปลงใน
อนาคต 
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   (2) กิจกรรม  
     (1)  เร่งรัดการด าเนินการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเพ่ือเป็นกลไกในการบูรณาการด้านการ
ประชาสัมพันธ์ และการบริหารจัดการข้อมูลข่าวภาครัฐ 
           (1.1) เป้าหมายการให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นย า ความรวดเร็ว 
และมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เพ่ิมมากขึ้น 
     (2)  ปรับบทบาทของสถาบันการประชาสัมพันธ์ให้ด าเนินการในเชิงรุกรวมทั้งพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารใน
ยุคดิจิทัล เพ่ือบรรจุในการฝึกอบรมเจ้าหนาที่ของภาครัฐของหน่วยงานต่าง ๆ 
           (2.1) เป้าหมายหลักสูตรด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัลได้รับการบรรจุในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่           
ของภาครัฐของหน่วยงานต่าง ๆ 
     (3)  ก าหนดหลักสูตรอบรม/จัดอบรมสัมมนาเรื่องการประชาสัมพันธ์ภาครัฐและการสื่อสารสาธารณะ 
ให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ 
         
แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
นโยบาย สพม.40             ข้อที่  1  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
สนองจุดเน้น สพม.40        ข้อที่  8  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีระบบบริหารจัดการ 
                                     การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
                                       
สนองตัวชี้วัด สพม.40 ข้อที่  15   ร้อยละ 90 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มี 
                                     ระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้ส านักงาน                
เขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และตามกลยุทธ                   
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อ 4.5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา                   
ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา หลักธรรมาธิบาลเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือตอบสนองตามวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกลยุทธที่ 5 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางกระจายอ านาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จึงต้อง
ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ อีกทั้งต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้สาธารณชน  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด
การศึกษา ได้รับรู้ผลการปฏิบัติงานดังกล่าว  งานด้านประชาสัมพันธ์ เป็นงานหนึ่งในกลุ่มงานอ านวยการ  มีหน้าที่
หลักในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ กิจกรรมด้านต่าง ๆ ตลอดจนผลของงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ทั้งทางสิ่งพิมพ์สื่อโฆษณา ระบบเว็บไซด์ หรือสื่อด้านอ่ืน ๆ        
เพ่ือเผยแพร่ความส าเร็จ ความก้าวหน้าในการพัฒนา การบริหารจัดการหน่วยงาน ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 576 

เพ่ือสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ระหว่างบุคลากรภายใน ภายนอก ตลอดจนคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถ
ท างานเชิงบูรณาการ และเกิดความเชื่อมโยงระหว่างกันเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือผลิตสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ สนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานอ่ืน ได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ นี้ขึ้นเพ่ือสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรภายใน และภายนอก ตลอดจนองค์
คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถท างานเชิงบูรณาการและเกิดความเชื่อมโยงระหว่างกัน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร 
สารสนเทศ กิจกรรมด้าน ต่าง ๆ ตลอดจนผลของงานที่เกิดจากการปฏิบัติในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐ 
2. วัตถุประสงค ์
 1.เพ่ือให้ครู บุคลากรทางการศึกษา รับทราบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และสามารถผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้  
 2.เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็นสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการจัดวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และมีแนวทางในการด าเนินงานเป็นไปแนวทางเดียวกัน  
  3.เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ กิจกรรมด้านต่าง  ๆ ของสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ให้ประชาชนรับทราบ 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ  รวมทั้งสิ้น 50 คน 
       กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธและผลิตวารสาร

อิเล็กทรอนิกส์  
                  1 เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน           จ านวน  39  คน 

        2 บุคลากรทางการศึกษา ของ สพม.40             จ านวน   8  คน 
        3 วิทยากร      จ านวน   2  คน 

 3.2 เชิงคณุภาพ 
                3.2.1  เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง         
ทักษะ โดยการใช้พื้นที่เป็นฐานในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายฯ และสามารถนวัตกรรมผลงานข่าว
ประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายน ามาจัดท าเป็นในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์(E-book)  
       3.2.2. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพม.40 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ผ่านวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-book)ของสพม.40 หน้าเว็บไซต์ สพม.40 
www.sec40.go.th และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของโรงเรียนในสังกัดสพม.40 ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
แต่ละโรงเรียน 
 

 กิจกรรม (อย่างละเอียด) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพเครือข่าย 
ประชาสัมพนัธ์และผลิตวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ม.ค.- ก.ย. 64  ณัชฐานันท ์
ณัฏฐิศาชคเดช 

 
 

http://www.sec40.go.th/
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5. งบประมาณ 
  5.1 งบประมาณ      จ านวน   20,000  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
     5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ  ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
- อบรมเชิงปฏิบัติและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์และผลิตวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ E-book (1วันครึ่ง) 
 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อๆละ 80 บาท จ านวน 1 
มื้อ จ านวน 50 คน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 3 มื้อๆละ 35 บาท 
จ านวน 50 คน                
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คน              
(เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯจ านวน 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท) 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

20,000  
 
 
 
 

 
 

3,600 

 
 
 

4,000 
 

5,250 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 7,150 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000     
 

6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. สพม.40 มีวารสารอิเล็กทรอนกิส์ (E-book) เผยแพร่
รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน                                    
2. ร.ร.สังกัด สพม.40 มีวารสารอเิล็กทรอนิกส์ (E-book)  
เผยแพรร่อบ 6 เดือนและ 12 เดอืน ทุกโรงเรียน 

1. มี/หรือไม่มีวารสาร 
 
๒. มี/หรือไม่มีวารสาร 
 

๑. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ สพม.40   
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
2.วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของร.ร.ในสังกัด 
สพม.40 รอบ6 เดือน และ 12 เดือน 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                
7.1 ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากรภายใน  

ภายนอก ตลอดจนคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถท างานเชิงบูรณาการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  7.2 มีช่องทางทางการสื่อสาร ประสานงาน การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม และผลการ         
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 /โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.40 และประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานทั้งภายใน
ภายนอก และประชาชนทราบ 
 
 
 

 
          (ลงชื่อ).........................................................ผู้เสนอโครงการ 

            (นางสาวณัชฐานันท์  ณัฏฐิศาชคเดช) 
            ต าแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
 
 

 (ลงชื่อ).........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางละออง   หาญยากรณ์) 

                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 

 
 

 (ลงชื่อ).........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประทาน  หาดยาว) 

        ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 

 
 

                               (ลงชื่อ).........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายประสิทธิ์   อินวรรณา) 

        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นางสาวทิพวรรณ  ศิริวัฒน์  โทรศัพท ์089-8580-645 
โทรสาร  - E-mail : ann_ople@hotmail.com 
ลักษณะโครงการ ()  ใหม่    (   )   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ด้าน ทั้งในส่วนของ
เป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร) 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (1.1) เป้าหมาย ข้อ ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
   ข้อ ๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
       ๔.๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
  (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เป็นการ
ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความเข้าใจ พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น มีแนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ในการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายองค์กร  
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง)  
1.2 แผนระดับที่ 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ข้อ (๒๐) ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ประเด็น ทั้งในส่วนของเป้าหมายและการ
ให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประเด็นนี้อย่างไร) 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
    (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ 
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    (2) เป้าหมายที่ ๑. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
    ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ  
    ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เป็น
การส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความเข้าใจ พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น มีแนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ในการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายองค์กร 
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่และเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่า
เป้าหมายต่างๆ) 
 (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยท่ี 5 แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่เลือก ทั้งในส่วนของเป้าหมาย
แผนย่อย, แนวทางการพัฒนาและให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของ
แผนย่อยนี้อย่างไร) 
   (1) แนวทางการพัฒนาแผนย่อย ข้อ ๓) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถ
สูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทั ล มีทัศนคติและกรอบ
ความคิดในการท างานเพ่ือให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือ
ประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า 
สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิด
รับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืนหยัดใน
การกระท าที่ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครอง
และปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระท าที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
  (2) เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ   

(3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา เป็นการส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความเข้าใจ พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้
ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น มีแนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ในการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายองค์กร 
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แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที่   1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  
จุดเน้น   ที่ 8  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีระบบบริหาร 
  จัดการ การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขต  
  พ้ืนที่การศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละ 90 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 40  มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ  
1.  หลักการและเหตุผล 
 ภารกิจและการเปลี่ยนแนวทางการบริหารตามแนวการปฏิรูป ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 จ าเป็นต้องมีผู้บริการสถานศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถหรือคุณลักษณะเฉพาะหลายประการ ผู้บริหาร
มืออาชีพ เป็นความหวังของการศึกษาไทย เป็นความหวังส าหรับเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติและสังคมไทย
โดยรวม ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการศึกษาและอบรมเพ่ือให้มีความรู้ มีศาสตร์ มีหลักการ มีทฤษฎี   มีการวิจัย
ค้น จนรู้ชัดและรู้จริง และมีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สังคมไทยอยากเห็นผู้บริหารของเราเป็นมืออาชีพ
มีความรู้และประสบการณ์สมกับเป็นผู้บริหาร ต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ เป็นผู้น าปฏิรูปการเรียนรู้ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความสามารถในการบริหารงานโดยการใช้
โรงเรียนเป็นฐาน มีความรู้บริหารงานครบทั้ง 4 ด้านคือ ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล 
และด้านงบประมาณ การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยผู้บริหารที่มีการ พัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งหาก
ผู้บริหารไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อการบริหารสถานศึกษาและต่อคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นอย่างมาก  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้การบริหารงานในโรงเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล 
2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานต่างหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดีเลิศ 

3.  เป้าหมาย   
      3.1 เชิงปริมาณ  จ านวน 60 คน 
 3.1.1 ผู้บริหารการศึกษา     จ านวน    3  คน 
 3.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา        จ านวน  39  คน 
 3.1.3 บุคลากรทางการศึกษา (ผอ.กลุ่ม/เจ้าหน้าที่)  จ านวน  18 คน 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
         ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
3.2.2 ผู้บริหารเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

4.  กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม (อย่างละเอียด) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมสัมมนา และ 
ศึกษาดูงานการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 

3 วัน 
(มกราคม-กันยายน 

2564) 

น.ส.ทิพวรรณ  ศิริวัฒน์ และ
คณะ 

2. ประเมินผล/รายงาน  น.ส.ทิพวรรณ  ศิริวัฒน์ และ
คณะ 

5. งบประมาณ 
     5.1   ประเภทของงบประมาณ     ใช้งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน  270,000 บาท  

     5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมสัมมนา และ 
ศึกษาดูงานการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
- ค่าอาหารเช้า (100บาทx60คน)x3 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(100บาท×60คน)x3
วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน (250บาทx60คน)x3วัน 
- ค่าอาหารเย็น (350บาทx60คน)x3วัน 
- ค่าท่ีพัก (600บาทx60คน)x2คืน 
- ค่าจ้างเหมารถ (12,000บาทx3วัน) 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถ 2 คัน 14,000 บาท 
- ค่าป้ายไวนิล 
- ค่าของที่ระลึก 
- ค่าวัสดุ 

270,000   
 

18,000 
18,000 

 
45,000 
36,000 
72,000   

  36,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

1,500 
1,500 
1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,000 

กิจกรรมที่ 2 ประเมินผล/รายงาน      
รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 270,000 - 225,000 4,000 14,000 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย

ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2. ผู้บริหารเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 

และเต็มเวลา 

การส ารวจ 
 
การสังเกต,สอบถาม  

 
 

แบบส ารวจ 
 

แบบสอบถาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนสามารถพัฒนาการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 

               

                                    (ลงชื่อ)                                          ผู้เสนอโครงการ 
                            (นางสาวทิพวรรณ  ศิริวัฒน์) 
                    ต าแหน่ง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   
                                             ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

                                     
                                                 (ลงชื่อ)                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายประทาน  หาดยาว) 
                                    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 
 
 (ลงชื่อ)                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายประสิทธิ์  อินวรรณา) 
                                         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาองค์กร (OD: Organization Development) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นางสาวทิพวรรณ  ศิริวัฒน์  โทรศัพท ์089-8580-645 
โทรสาร  - E-mail : ann_ople@hotmail.com 
ลักษณะโครงการ ()  ใหม่    (   )   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ด้าน ทั้งในส่วนของ
เป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร) 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (1.1) เป้าหมาย ข้อ ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
   ข้อ ๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
       ๔.๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
  (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาองค์กร (OD: Organization 
Development) เป็นการส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความเข้าใจ พร้อมทั้งน าความรู้ที่
ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น มีแนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ในการ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
องค์กร  
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง)  
1.2 แผนระดับที่ 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ข้อ (๒๐) ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ประเด็น ทั้งในส่วนของเป้าหมายและการ
ให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประเด็นนี้อย่างไร) 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
    (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ 
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    (2) เป้าหมายที่ ๑. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
    ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ  
    ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาองค์กร (OD: 
Organization Development) เป็นการส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความเข้าใจ พร้อม
ทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น มีแนวความคิดในการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายองค์กร 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่และเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่า
เป้าหมายต่างๆ) 
 (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยท่ี 5 แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่เลือก ทั้งในส่วนของเป้าหมาย
แผนย่อย, แนวทางการพัฒนาและให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของ
แผนย่อยนี้อย่างไร) 
   (1) แนวทางการพัฒนาแผนย่อย ข้อ ๓) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถ
สูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบ
ความคิดในการท างานเพ่ือให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือ
ประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า 
สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิด
รับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืนหยัดใน
การกระท าที่ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครอง
และปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระท าที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
  (2) เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาองค์กร 
(OD: Organization Development) เป็นการส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความเข้าใจ 
พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น มีแนวความคิดในการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายองค์กร 
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แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที่   1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
จุดเน้น   ที่ 8  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีระบบบริหาร 
  จัดการ การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขต  
  พ้ืนที่การศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละ 90 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 40  มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ  
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีจ านวนข้าราชการครู
และนักเรียนจ านวนมาก โดยจัดการศึกษาสนองนโยบายหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนทุกคนมีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย ดังนั้นจึง
จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีแบบแผน (Pattern) สามารถ
น าสิ่งที่ได้เรียนรู้สู่การท างานร่วมกันเป็นทีมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
ตามแนวคิด “Goal – Role – Process – Competency”  รวมทั้งเสริมสร้างการสื่อสารและการประสานงานที่
ดีภายในองค์กรให้ตระหนักต่อการมีส่วนร่วม ร่วมผิดชอบในเป้าหมายร่วมกัน ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน รู้จักเรียนรู้แนวคิดและแนวทางปฏิบัติงานของแต่ละคน (How to Know the People Think and 
Work) เพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ท างานกับเพ่ือนร่วมงานให้เกิดความส าเร็จร่วมกัน ร่วม
แก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน รู้จักการให้อภัยและให้ก าลังใจเพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนเชื่อมั่น
และศรัทธาต่อการทีมงาน 
2.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้บุคลากรมีพลังในการท างานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน 
     เพ่ือนร่วมงาน พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร     

           2. เพ่ือให้บุคลากรน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
3.  เป้าหมาย   
      3.1 เชิงปริมาณ  จ านวน 56 คน 
 3.1.1 ผู้บริหารการศึกษา     จ านวน  3  คน 
 3.1.2 ศึกษานิเทศก์         จ านวน  3  คน 
 3.1.3 บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2)   จ านวน 30 คน 
 3.1.4 พนักงานราชการ และลูกจ้าง   จ านวน 20 คน 
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      3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ร้อยละ 90 ของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 3.2.2 ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการพัฒนามีทัศนคติที่ดีในการท างาน  
4.  กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม (อย่างละเอียด) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพ 
    และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้กับข้าราชการ    
    พนักงานราชการ และลูกจ้าง สพม.40 

1 วัน 
(มกราคม-กันยายน 

2564) 

น.ส.ทิพวรรณ  ศิริวัฒน์ และ
คณะ 

2. ศึกษาดูงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    และต้นแบบ 

3 วัน 
(มกราคม-กันยายน 

2564) 

น.ส.ทิพวรรณ  ศิริวัฒน์ และ
คณะ 

3. ประเมินผล/รายงาน  น.ส.ทิพวรรณ  ศิริวัฒน์ และ
คณะ 

5. งบประมาณ 
     5.1   ประเภทของงบประมาณ     ใช้งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน  247,000 บาท  
     5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมสัมมนา 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาทx56คน)x2มื้อ  
- ค่าอาหารกลางวัน (80บาท×56คน) 

8,400   
3,920 

    4,480 

  

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน 
- ค่าอาหารเช้า (100บาทx56คน)x3วัน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(100บาท×56คน)x3
วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน (250บาทx56คน)x3วัน 
- ค่าอาหารเย็น (350บาทx56คน)x3วัน 
- ค่าท่ีพัก (600บาทx56คน)x2วัน 
- ค่าจ้างเหมารถ (12,000บาทx3วัน) 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลงรถ 1 คัน 6,000 บาท 
- ค่าป้ายไวนิล 
- ค่าของที่ระลึก 

237,600   
16,800 
16,800 

 
42,000 
58,800 
67,200 

   
6,000 

 
 
 
 
 
 
 

  
   
  1,500 
  1,500 

 
 
 
 
 
 
 

36,000 
 

กิจกรรมที่ 3 ประเมินผล/รายงาน 
- ค่าวัสดุ 

1,000    
1,000 

 

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 247,000 - 187,500 3,500 36,000 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

บุคลากรทางการศึกษา สพม.40 สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ผลการปฏิบัติงาน แบบประเมิน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. บุคลากรลดความขัดแย้งในองค์กร มีสัมพันธภาพที่ดี เป็นกัลยาณมิตรที่ดี  
 2. มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน และมีความสามัคคีในองค์กร และสามารถ 
    ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3 .บุคลากรมีการพัฒนาด้านอารมณ์ EQ  ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน สามารถท างานเป็นทีมได้ 
     อย่างมีความสุข 

               
 
                                    (ลงชื่อ)                                          ผู้เสนอโครงการ 
                            (นางสาวทิพวรรณ  ศิริวัฒน์) 
                    ต าแหน่ง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   
                                             ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
                                     
                                                 (ลงชื่อ)                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายประทาน  หาดยาว) 
                                    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 
 
 (ลงชื่อ)                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายประสิทธิ์  อินวรรณา) 
                                         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ     ประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณค่าชีวิตของข้าราชการครูและ 
                                   บุคลากรทางการศึกษาประจ าปี 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นางสาวทิพวรรณ  ศิริวัฒน์  โทรศัพท ์089-8580-645 
โทรสาร  - E-mail : ann_ople@hotmail.com 
ลักษณะโครงการ ()  ใหม่    (   )   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ด้าน ทั้งในส่วนของ
เป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร) 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (1.1) เป้าหมาย ข้อ ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
   ข้อ ๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
       ๔.๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา
ตามเส้นทางความกา้วหน้าในอาชีพ 
  (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาองค์กร (OD: Organization 
Development) เป็นการส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความเข้าใจ พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้รับ
มาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น มีแนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ในการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายองค์กร  
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง)  
1.2 แผนระดับที่ 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ข้อ (๒๐) ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ประเด็น ทั้งในส่วนของเป้าหมายและการให้
เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประเด็นนี้อย่างไร) 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
    (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ 
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    (2) เป้าหมายที่ ๑. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
    ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ  
    ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาองค์กร (OD: 
Organization Development) เป็นการส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความเข้าใจ พร้อมทั้ง
น าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น มีแนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ 
ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
องค์กร 
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่และเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่า
เป้าหมายต่างๆ) 
 (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยท่ี 5 แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่เลือก ทั้งในส่วนของเป้าหมายแผน
ย่อย, แนวทางการพัฒนาและให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของแผนย่อย
นี้อย่างไร) 
   (1) แนวทางการพัฒนาแผนย่อย ข้อ ๓) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้
มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการ
ท างานเพ่ือให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือประโยชน์ของการพัฒนา
ประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน
แนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการ
ท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบและความสุจริต 
ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระท าที่ถูกต้อง ค านึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่
กล้ายืดหยัดในการกระท าที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  (2) เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาองค์กร (OD: 
Organization Development) เป็นการส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความเข้าใจ พร้อมทั้ง
น าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น มีแนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ 
ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
องค์กร 
แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มี
การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที่   1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  
จุดเน้น   ที่ 8  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีระบบบริหาร 
  จัดการ การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขต  
  พ้ืนที่การศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละ 90 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มี

ระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 40  มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ  
1.  หลักการและเหตุผล 
 การเกษียณอายุการท างาน เป็นสภาวการณ์ส าคัญครั้งหนึ่งในชีวิตของบุคคลที่ปฏิบัติงานประจ า เป็น
ช่วงเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งวิถีการด าเนิน
ชีวิตอาจเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง ซึ่งผู้เกษียณอายุจ าเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนจัดรูปแบบชีวิตให้มีความสอดคล้อง
กับวิถีที่เป็นอยู่อย่างมีความสุข ได้ท ากิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ ผ่านคลายกับงานอดิเรกท่ีปรารถนา ใช้ชีวิตในสังคม
ด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยม ดังนั้นผู้เกษียณอายุราชการต้องมีการเตรียมพร้อมและปรับเปลี่ยนความรู้ แนวคิด หลักการ
แนวคิดต่างๆ เพ่ือใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จึงเห็นความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรที่
เกษียณอายุราชการไดร้ับความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่จ าเป็น เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับปรับใช้ในการด าเนินชีวิต
ในวัยเกษียณให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลเอาใจใส่และเป็นการตอบแทนบุคลากรกลุ่มนี้ ที่ได้ทุ่มเท แรงกาย 
แรงใจ สติปัญญา อย่างเต็มก าลังความสามารถตลอดช่วงชีวิตในการท างาน เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้มีพลังใน
การด ารงชีวิตหลังวัยเกษียณ รวมทั้ง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคมต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา มีความพร้อมที่ก้าวสู่ชีวิตวัยหมดอายุราชการ อย่างมีความสุข และเกิดความรู้สึก
มั่นคง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพท่ีถูกวิธี และการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่า
ของชีวิตเมื่อพ้นจากหน้าที่ราชการไปแล้ว 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าสัมมนามีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ตลอดจนเกิดสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน 
 3. เพ่ือให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันพึงได้ เพ่ือการวางแผนชีวิตภายหลัง
เกษียณอายุราชการ 
 4.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีโอกาสได้ถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู้ แนวทางการท างานที่เคย
ประสบความเสร็จในการปฏิบัติงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุ่นถัดไปได้น าไปสู่การปฏิบัติ โดยไม่
ท าให้เสียเวลาในการเรียนรู้ ในองค์ความรู้ในด้านต่างๆ 
3.  เป้าหมาย 
  3.1  เชิงปริมาณ  จ านวน  151  คน 
  3.1.1 ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ  จ านวน    57  คน 
  3.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา          จ านวน    39  คน 
  3.1.3 คณะกรรมการด าเนินงาน              จ านวน    55  คน 
                                        รวม        จ านวน  151  คน   
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  3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ มีความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่าง 
ที่ดีแก่ข้าราชการและบุคคลทั่วไป 
4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 กิจกรรม (อย่างละเอียด) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.อบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
      - พิธีรับประกาศเกียรติคุณ 
      - รับพรพระวาระหลังเกษียณ 
       - สิทธิและสวัสดิการส าหรับผู้เกษียณ  

1 วัน 
(สิงหาคม-กันยายน 

2564) 

น.ส.ทิพวรรณ      
ศิริวัฒน์ และคณะ 

2. ประเมินผล/รายงาน   
 
5. งบประมาณ 

5.1 ประเภทของงบประมาณ     ใช้งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน.......86,390…...บาท  
     5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ  ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

   
 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (35บาทx151คนx2มื้อ)  
- ค่าอาหารกลางวัน (80บาท×151คน) 
- ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ  
  (120บาทx57ชิ้น) 
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 
  (600บาทx1ชั่วโมงx2คน)+(1,200บาทx 
1ชั่วโมงx1คน)+(1,200บาทx3ชั่วโมงx 
4คน)+(600บาทx3ชั่วโมงx2คน) 
- ค่าตกแต่งสถานที่  
-ค่าวัสดุ    
-ค่าคู่มือข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุ
ราชการ (100เล่มx200บาท) 

86,390  
 
 
 
 
 
 

20,400 
 

 
 
 

10,570 
12,080 

 
 
 
 
 
 

15,000 

 
 
 
 
 

6,840 
 
 
 
 
 
 

1,500 
 20,000 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 ประเมินผล/รายงาน      
รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 86,390 20,400 37,650 28,340  
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6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

   6.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการที่ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ
ทุกคน มีความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ข้าราชการและบุคคลทั่วไป 

สอบถาม/สังเกต แบบสอบถาม 

   6.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับคู่มือข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไว้ศึกษาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติใน
การตรวจสอบข้อมูลและสวัสดิการภาครัฐ 

ทะเบียนรับคู่มือ ทะเบียนรับ/แบบสอบถาม 

 
7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ       
      1. ผู้เข้าสัมมนาสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการวางแผนชีวิตหลังเกษียณได้อย่างเหมาะสม 

                2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ 2564 ที่ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณทุกคน มีความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการและบุคคลทั่วไป 
  3.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ 2564 ได้รับความม่ันใจ
ในการและรู้สึกอบอุ่นใจในการใช้ชีวิตหลังจากเกษียณอายุราชการ 
  
  

 (ลงชื่อ)                                          ผู้เสนอโครงการ 
                            (นางสาวทิพวรรณ  ศิริวัฒน์) 
                    ต าแหน่ง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   
                                             ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

                                     
                                                 (ลงชื่อ)                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายประทาน  หาดยาว) 
                                    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 
 
 (ลงชื่อ)                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายประสิทธิ์  อินวรรณา) 
                                         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ     พัฒนาคุณธรรมและวินัยให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มกฎหมายและคด ี
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล  นายอนิรุทธ์  ชูสาย   โทรศัพท ์062-425-9454 
โทรสาร  - E-mail :    - 
ลักษณะโครงการ ()  ใหม่    (   )   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ด้าน ทั้งในส่วน
ของเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร) 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (1.1) เป้าหมาย ข้อ ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ ๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
           ๔.๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน  
มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
  (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน ประจ าปี 2564 เป็นการส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิด
ความเข้าใจ พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิ บัติงานให้ดียิ่งขึ้น มี
แนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายองค์กร  
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง)  
1.2 แผนระดับท่ี 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็น ข้อ (๒๐) ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ประเด็น ทั้งในส่วนของเป้าหมาย
และการให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประเด็น
นี้อย่างไร) 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ 
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(2) เป้าหมายที่ ๑. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
 ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ  
 ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ 

   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2564 เป็นการส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเกิดความเข้าใจ พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงขึ้น มี
แนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายองค์กร 
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่และเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่า
เป้าหมายต่างๆ) 
 (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 5 แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(ระบุความสอดคล้องกับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่เลือก ทั้งในส่วนของ
เป้าหมายแผนย่อย, แนวทางการพัฒนาและให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายของแผนย่อยนี้อย่างไร) 
   (1) แนวทางการพัฒนาแผนย่อย ข้อ ๓) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้
ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล 
มีทัศนคติและกรอบความคิดในการท างานเพื่อให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวกภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริ การ 
ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
มีสานึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วย
ความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระท าที่ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระท า
ที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  (2) เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ   

(3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2564 เป็นการส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเกิดความเข้าใจ พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึ้น มีแนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายองค์กร 
1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านใด (หากสอดคล้อง)  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่  ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 

(2) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
- 
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       (3) กิจกรรมกลยุทธ์ที่ ๒ น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 

(4) เป้าหมายของกิจกรรม เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน 
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างไร (หากสอดคล้อง)  
 (1) วัตถุประสงค์ที่ ๑.๕ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และ
มีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 (2) เป้าหมายรวมที่ ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน
ด าเนินการแทนได้ดีกว่า ลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการ
บริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดย
สถาบันการจัดการนานาชาติและ อันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐ
และระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ สูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึ งมี
บุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและ ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
 (3) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมา 
ภิบาลในสังคมไทย   
         (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  ๑ ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ  
  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑.๔ พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการก าลังคน
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดย 
               ๖) พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับให้ได้รับความรู้ 
ความสามารถให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการสร้างภาวะผู้น า  และการ
ปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนา นักบริหารระดับสูงของราชการให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการบริหารราชการ
อย่างแท้จริง รวมทั้งให้มีการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการในมิติต่างๆ 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์ เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมายระดับ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
(หน่อย ฝากตรวจสอบให้หน่อยว่าถูกต้องไหมครับ) 
นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที่   1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  
จุดเน้น   ที่ 7 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ    
  ตามสมรรถนะ มาตรฐาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ   
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ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
และจิตวิญญาณความเป็นครู 

    ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละ ๘๐ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมพัฒนา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
40 ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ  

1.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง พนักงานราชการ มีระเบียบ
กฎหมายที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน หรืออาจจะขาดความ
ช านาญในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมิได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอ แม้จะมิได้กระท าโดยเจตนาก็ตาม 
ก็อาจจะส่งผลท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ประชาชน ข้าราชการ และนักเรียน 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือป้องกันการกระท าผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง พนักงาน
ราชการ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 2.2 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง พนักงานราชการ ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 
 2.3 เพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กับสถานศึกษา 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ          
  มีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจ านวน 103 คน ดังนี้ 
  3.1.1 บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง พนักงานราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 รวม  25 คน 
  3.1.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โรงเรียนละ 2 คน รวม 78 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ               
  3.2.1 ผู้เข้ารับการอบรม มีการเรียนรู้ในการป้องกันการกระท าผิดวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
  3.2.2 ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง พนักงานราชการในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ไม่ถูกด าเนินการทางวินัยและถูกลงโทษทางวินัย 
  3.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ผ่านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 กิจกรรม (อย่างละเอียด) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

บรรยายในหัวข้อวินัยและการรักษาวินัย พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษให้กับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง พนักงานราชการ ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

ระหว่างเดือน
ธันวาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน 

2564 

นายอนิรุทธ์  ชูสาย  
และคณะ 

5. งบประมาณ 
  5.1 ประเภทของงบประมาณ     ใช้งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน 33,250 บาท  
     5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ  ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
กิจกรรม 
1. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 
จ านวน 103   คน (80บาทx103 คน) 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม 2 มื้อ ๆ ละ 
35 บาท จ านวน 103 คน (35บาทx2มื้อ
x103คน) 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 วัน จ านวน 6 
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
4. ค่าพาหนะ/ชดเชยน้ ามันในการเดินทาง
ของวิทยากร 
5. ค่าที่พักของวิทยากร 
6. ค่าวัสดุและเอกสารการประชุม 

33,250  
 
 
 
 
 

3,600 

 
8,240 

 
7,210 

 
 
 
 

3,000 
 

1,200 
10,000 

  
 
 
 
 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,250 3,600 29,650   
 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม มีการ
เรียนรู้ในการป้องกันการกระท าผิดวินัย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง 
พนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม ไม่ถูก
ด าเนินการทางวินัยและถูกลงโทษ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
40 ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อยู่ใน
ระดับดี ขึ้นไป 

สอบถามและประเมินผล แบบสอบถามและแบบ
ประเมินผล 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 การด าเนินการทางวินัยและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง พนักงาน
ราชการ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาลดลง 
 7.2 การบริหารและจัดการการศึกษาเกิดความคล่องตัวมีการพัฒนาการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น สัมฤทธิ์ผลและมีคุณภาพ 
   
 
 (ลงชื่อ).........................................................ผู้เสนอโครงการ 

                 (นายอนิรุทธ์  ชูสาย) 
                  นักทรพัยากรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ 
          ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
 

  
 (ลงชื่อ).........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                (นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์) 
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 

 
                               (ลงชื่อ).........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

            (นายประสิทธิ์  อินวรรณา) 
          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 600 

โครงการ     พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นายศุภชัย รัววิชา  โทรศัพท์ 085-1365359 
 E-mail : alberto@sec40.go.th 
ลักษณะโครงการ ( / )  ใหม ่ (    )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน  2563 – กันยายน  2564 

ส่วนที่ 1 
1.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    (1.1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
                                          ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
    (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
     4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการ และให้บรกิาร 
                                      อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
     4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะ ต่างๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี 
                                        ดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ 
    (1.3)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ 
                              (Big Data) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และโรงเรียน 
                              ในสังกัด 

1.2 แผนระดับท่ี 2 
  1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 
   (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗.๒ : ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for 
Education) 
   (2) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
                            ๑) ศึกษาวิจัยระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา (Education Management 
Information System : EMIS) 
                            2) จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา (EMIS รายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน 13 หลักที่เป็นรูปแบบเดียวกันของทุก หน่วยงานที่จัดการศึกษา ทั้งในและนอก
กระทรวงศึกษาธิการ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานข้อมูล 
(Education Data Quality Assessment) ที่สามารถใช้ในการบริหารการศึกษา ตลอดจนการ น าเสนอ
สารสนเทศเพ่ือ การวางแผน 
ด้านการศึกษา 
   ๓) วิพากษ์ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการข้อมูล สารสนเทศ ทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ 
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          ๔) ปรับปรุงและทดสอบ ระบบสารสนเทศเพ่ือ บริหารการศึกษาแห่งชาติ ให้ความ
เห็นชอบ และ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ อนุมัติในหลักการร่าง กฎหมาย เพ่ือจะได้น าเข้ากระบวนการพิจารณาของ 
นิติบัญญัติต่อไป 
          ๕) บังคับใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา 
         ๖) ส่วนราชการทีจ่ัด การศึกษาส่งมอบข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาแก่ศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือ การศึกษาแห่งชาติตามกฎหมายที่ก าหนด 

   (3) กิจกรรม  
          กิจกรรมที่ ๑ จัดท าระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data In Education 
  (4) เป้าหมายของกิจกรรม  
  (๑) ระบบข้อมูล และสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา 

แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที ่           นโยบายที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
จุดเน้น                      จุดเน้นที่ 8  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีระบบบริหาร 

จัดการการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ตัวชี้วัดที ่ 15 ร้อยละ 90 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีระบบ
บริหารจัดการตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งในการด าเนินงาน
ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงาน ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ  
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์เป็นส าคัญ พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่ง สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้
อย่างมีความสุข จัดงบประมาณตามยุทธศาสตร์และความต้องการจ าเป็น โดยเน้นความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม การบริหารที่ยึดโรงเรียนเป็นฐาน จัดท า
ข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ให้ครอบคลุม ถูกต้อง เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวก เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีระบบการวางแผนการด าเนินการ
ตามแผนการก ากับติดตามผลอย่างเป็นระบบ 
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 เพ่ือให้การด าเนินการตามภารกิจดังกล่าว บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เพ่ือให้การบริหารจัดการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ของของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และโรงเรียนในสังกัด 
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้เป็นสารสนเทศในการ
วิเคราะห์ด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 ๒.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด ร่วมกันด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล และสามารถใช้
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการบริหารการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  

3. เป้าหมาย 
        3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศถูกต้องเป็นปัจจุบัน จ านวน 
39 โรงเรียน 
 3.1.2 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลกลาง สพฐ. เพ่ือการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ จ านวน 1 ระบบ 
 3.1.3 มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ีมีรูปแบบเป็นระบบ ด้วยระบบฐานข้อมูล เครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 1 ระบบ 

        3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ครบถ้วนทุกโรงเรียน และพร้อมส าหรับการใช้ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 3.2.2 มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันเพ่ือใช้ส าหรับการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โรงเรียนในสังกัด และสามารถให้บริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 กิจกรรม (อย่างละเอียด) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1. ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนด าเนินการ
โครงการ 

มกราคม 2564 ทีม DLICT 

กิจกรรมที่ 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าฐานข้อมูล
พ้ืนฐานสถานศึกษา โดยน าเข้าข้อมูลจากระบบ SESA / ระบบ 
DMC / ระบบ M-Obec / ระบบ B-Obec / ระบบ EMIS / 
ระบบ CCT / ระบบ SET / ระบบ SGS / ระบบ SMSS ฯลฯ 

มกราคม 2564 ทีม DLICT 

กิจกรรมที่ 3. ประชุมปฏิบัติการ วางแผน ออกแบบพัฒนา
ระบบโปรแกรมสารสนเทศ Big Data 

กุมภาพันธ์ 2564 ทีม DLICT 

กิจกรรมที่ 4. ด าเนินการพัฒนาระบบโปรแกรมสารสนเทศ Big 
Data และอบรมขยายผลการใช้งานระบบ 

มีนาคม-กรกฎาคม 
2564 

ทีม DLICT 

กิจกรรมที่ 5. ประชุมคณะท างานเพ่ือติดตามประเมินผล
โครงการและสรุปผลโครงการ 

กรกฎาคม-กันยายน  
2564 

ทีม DLICT 
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5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ มาจาก 
  (1) งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน 103,900 บาท 
  (2) งบประมาณจาก สพฐ. จ านวน - บาท 
  รวมจ านวน 103,900  บาท  
 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
กิจกรรมที่ 1. ประชุมคณะท างานเพ่ือ
วางแผนด าเนินการโครงการ 

3,000     

คณะท างาน 20 คน จ านวน 1 วัน      
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 80
บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 
มื้อๆ ละ 35 บาท รวมเป็น 150 บาท 
(รวม 20 คน x 150 บาท x 1 วัน) 

  3,000   

กิจกรรมที่ 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนฐาน
สถานศึกษา น าเข้าข้อมูลจากระบบ 
SESA / ระบบ DMC / ระบบ M-
Obec / ระบบ B-Obec / ระบบ 
EMIS / ระบบ CCT / ระบบ SET / 
ระบบ SGS / ระบบ SMSS ฯลฯ 

15,000     

คณะพัฒนาโปรแกรม 10 คน จ านวน 
2 วัน   

     

- ค่าอาหารกลางวัน 1 มือ้ๆ ละ 80
บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 
มื้อๆ ละ 35 บาท รวมเป็น 150 บาท 
(รวม 10 คน x 150 บาท x 2 วัน) 

  3,000   

- ค่าชดเชยน้ ามัน 100 กม. x 4 บาท 
x 10 คน 

    4,000 

- ค่าท่ีพัก 800 บาท x 10 คน   8,000   
กิจกรรมที่ 3. ประชุมปฏิบัติการ 
วางแผน ออกแบบพัฒนาระบบ
โปรแกรมสารสนเทศ Big Data 
 
 
 

15,000     
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คณะพัฒนาโปรแกรม 10 คน จ านวน 
2 วัน 

     

- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 80
บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 
มื้อๆ ละ 35 บาท รวมเป็น 150 บาท 
(รวม 20 คน x 150 บาท x 1 วัน) 

  3,000   

- ค่าชดเชยน้ ามัน 100 กม. x 4 บาท 
x 10 คน 

    4,000 

- ค่าท่ีพัก 800 บาท x 10 คนX1 วัน   8,000   
กิจกรรมที่ 4. ด าเนินการพัฒนาระบบ
โปรแกรมสารสนเทศ Big Data และ
อบรมขยายผลการใช้งานระบบ 

67,900     

คณะพัฒนาโปรแกรม 10 คน จ านวน 
2 ครั้งๆ ละ 2 วัน รวมเป็น 4 วัน 

     

- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 80
บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 
มื้อๆ ละ 35 บาท รวมเป็น 150 บาท 
(รวม 10 คน x 150 บาท x 4 วัน) 

  6,000   

- ค่าชดเชยน้ ามัน 100 กม. x 4 บาท 
x 10 คน x 2 ครั้ง 

    8,000 

- ค่าท่ีพัก 800 บาท x 10 คน x 1 
วัน X 2 ครั้ง รวม 2 วัน 

  16,000   

คณะวิทยากรอบรม 3 คน      
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 2 วันๆ 
ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 

 14,400    

- ค่าชดเชยน้ ามัน 100 กม. x 4 บาท 
x 2 คน 

    800 

- ค่าท่ีพัก 800 บาท x 2 คน X 2 วัน  3,200    
ผู้เข้ารับการอบรม 39 ร.ร.ๆ ละ 2 คน
รวม 78 คน  
คณะท างานและวิทยากร 22 คน 
รวมจ านวน 100 คน 1 วัน 

     

- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 80
บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 
มื้อๆ ละ 35 บาท รวมเป็น 150 บาท 
(รวม 100 คน x 150 บาท x 1 วัน) 
 
 

 15,000    
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ผู้เข้ารับการอบรมเขตฯ 30 คน 
จ านวน 1 วัน 

     

- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 80
บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 
มื้อๆ ละ 35 บาท รวมเป็น 150 บาท 
(รวม 30 คน x 150 บาท x 1 วัน) 

  4,500   

กิจกรรมที่ 5. ประชุมคณะท างานเพ่ือ
ติดตามประเมินผลโครงการและ
สรุปผลโครงการ 

3,000     

คณะท างาน 20 คน จ านวน 1 วัน  
 

 
 

   
 

 - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 80
บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 
มื้อๆ ละ 35 บาท รวมเป็น 150 บาท 
(รวม 20 คน x 150 บาท x 1 วัน) 

 3,000    

       
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 103,900 35,600 51,500  16,800 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
-สพม.40 มีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) ที่มีโมดูลระบบย่อย ดังต่อไปนี้ 
-ระบบคุณภาพนักเรียน 
-ระบบคุณภาพครู 
-ระบบคุณภาพโรงเรียน 
-ระบบส านักงานเขตมาตรฐาน 

1.ทดสอบการการใช้งานทั้ง
ระบบได้ 
2.โรงเรียนในสังกัดทดสอบ
การใช้งานระบบได้ 
3.ครูและบุคลากรทดสอบการ
ใช้งานระบบได้ 

 

แบบทดสอบออนไลน์  
และทดสอบจากระบบการ

ใช้งานจริง 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                
 สพม.40 มีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่สามารถน ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ด้านคุณภาพ
การศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
   
      (ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                             (นายศุภชัย รัววิชา) 
              ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 
 
            (ลงชื่อ).........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                          (……………..………………………………….) 
          ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 
 
                                        (ลงชื่อ).........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                          (นายประสิทธิ์ อินวรรณา) 
                                               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ   นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการบริหารงานการเงิน การบัญชีและพัสดุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปาริชาติ  ประเสริฐศรี, นางสาวแพรวนภา  โพธิทาริน 
ลักษณะโครงการ ( / ) ใหม่  (   ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน  2563 – กันยายน  2564 
ส่วนที่ 1   
1.1 แผนระดับท่ี 1  

1. ยุทธศาสตร์ชาติ  6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1.1)   เป้าหมาย  2. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(1.2)  ประเด็นยุทธศาสตร์  6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต  

6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมัน่ในหลักคุณธรรม จรยิธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
(1.3)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ค าปรึกษา นิเทศ

ติดตามตรวจสอบการบริหารงานการเงิน การบัญชีและพัสดุ เพ่ือให้บุคลากรภาครัฐและบุคลากรใน  สพม.40  มี
ความยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ไม่มีการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
1.2  แผนระดับที่ 2 
1.2.1  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (1.1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

(1.) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

(2.) เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตัวชี้วัด ดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน)  ค่าเป้าหมาย อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 50 
คะแนน 
 

 (1.2)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อย  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (1.)  แนวทางในการพัฒนาแผนย่อย   

2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม 
ไม่คดโกงรู้จักแยกแยะเรือ่งส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการ
สร้างจิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุน ให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การเฝ้าระวัง สอดส่องติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส   

5.ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่ เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่  เช่น การนาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจ ของผู้มี
อ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
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พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงาน การเข้าถึงข้อมูล 
รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริม การเข้าถึงข้อมูล
สาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่ง
รวมถึงการมีกลไกท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกาตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างและการด าเนินการ
ภาครัฐเพ่ือบูรณาการการท างานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพ่ิมขีด
ความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการ
สนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมัน่และมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส 
  (2.) เป้าหมายของแผนย่อย  2.คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
   จ านวนทุจริตรายหน่วยงาน 
   - จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย(ทุจริต)ลดลงร้อยละ 10 
   - จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท าการทุจริตลดลงร้อยละ 10 

(3.) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ แผนย่อย  หน่วยตรวจสอบภายในมุ่งส่งเสริมให้
บุคลากรของรัฐปฏิบัติหน้าที่ให้มีความใสสะอาด โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณของรัฐให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม 

1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านที่ 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (1)  เรื่อง/ประเด็นปฏิรูป  2. ด้านการป้องปราม 

(2)  ขั้นตอนการด าเนินงาน  กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ หรือ 
ผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละ
ละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 
กลยุทธ์ ๓ เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพในการเฝ้า
ระวังการทุจริตในหน่วยงาน 
(3)  กิจกรรม  2.2  ปลุกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมความซื่อตรง(Integrity) โดยเน้นความ
ซื่อตรงต่อเจ้าหน้าที่(ซื่อสัตย์สุตจริตวิริยะอุตสาหะท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างดีที่สุด)และซื่อตรง
ต่อประชาชน 
กิจกรรม ๓.๑ ทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผล
อยู่เสมอ และถือว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องก ากับดูแลด้วยตนเอง 
กิจกรรม ๓.๓ วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจ า
ทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
(4)  เป้าหมายกิจกรรม  2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐน้อมน าปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 
พอประมาณ มีเหตุ มีผล และมีภูมิคุ้มกัน ด้วยเงื่อนไขความรู้ ควบคู่คุณธรรมเพ่ือลดความโลภมา 
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตจนเป็นวิถีชีวิต 
เป้าหมายกิจกรรม  3.1 พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอและ
ถือว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องก ากับดูแลด้วยตนเอง 
เป้าหมายกิจกรรม  3.3  วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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1.2.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(1) วัตถุประสงค์  1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการ
ท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
(2) เปา้หมายรวมที่  2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการ
แทนได้ดีกว่า ลดลงเพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหาร
จัดการองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบัน
การจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและ
ระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ สูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมี
บุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
(3) ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ               
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

(3.1)  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  เป้าหมายที ่๑ ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบ
ธุรกิจของประเทศ 
เป้าหมายที ่๓ เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 

  (3.2)  แนวทางการพัฒนาที่   
เป้าหมายที่ ๑ ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่ เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการ
ประชาชนในรูปแบบทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพประสิทธิภาพ 
และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหาร
ส่วนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีขนาดที่เหมาะสมกับพ้ืนที่รับผิดชอบ 
โดย 

 

๓.๕ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย 
โปร่งใส ยึดมั่นในความซือ่สัตย์สุจริต และยุติธรรมรวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของ
สังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้ง
เพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนคา่นิยมต่อต้านการทุจริต โดย 

๓.๕.๑ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์

สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต
ค่านิยมท่ีถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการ
ทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิด
หรือผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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๓.๕.๒ ป้องกันการทุจริต 
๓) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงาน
ของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

1.2.4  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
 (1)  นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ  การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 

(2)  แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่  9  เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
จากภัยการทุจริต 
(3)  เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์  หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต รวมทั้งประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
(4)  ตัวช้ีวัด  (๑) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)            

           ของประเทศไทย   
        (๒) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 

 (5)  กลยุทธ์  (๑) น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
(๔) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้านและปฏิเสธการ  
     ทุจริต 

 
แผนระดับท่ี 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นโยบาย สพฐ.ที่ 4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที่ นโยบายที่ 1 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
จุดเน้น  จดุเนนที่ 8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีระบบบริหารจัดการ 

การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ตัวช้ีวัดที ่ ตัวชี้วัดที่ 15 รอยละ 90 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีระบบบริหาร
จัดการตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

 ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละ 100 ของกลุมงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่และไขเพ่ิมเติม มาตรา 38 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 37 ได้กระจายอ านาจและ
จัดการการศึกษาไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาโดยตรงจึงมีอ านาจควบคุม  ก ากับและการปฏิบัติงานรวมทั้งเร่งรัดประเมินผลให้
เป็นไปตามนโยบายและแผนปฏิบัติการเพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายในการพัฒนา
การศึกษา และเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 62 ก าหนดให้จัดระบบการตรวจสอบ  ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลใช้จ่าย
งบประมาณจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษาแนวการจัดการศึกษาและคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา
โดยหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอกประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีได้มี
มติก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามและให้ค าปรึกษา
กับหน่วยงานในสังกัดและตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 
2551 หมวดที่ 2 ข้อ 13 (6) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ข้อ ๗ ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่  (9) 
หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ก) 
ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน (ข) ด าเนินงาน
เกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด 
(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง (ง) ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่
กฎหมายก าหนด (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
  หน่วยตรวจสอบภายในซึ่งมีหน้าที่ดูแลการให้ค าแนะน าและค าปรึกษาการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ บริหารเงิน
งบประมาณเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ค.ร.ม.และนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
ประสิทธิภาพและบริหารเงินงบประมาณในให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  จึงได้จัดท าโครงการนิเทศ  
ติดตาม  ตรวจสอบการบริหารงานการเงิน การบัญชีและพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ความช านาญ ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ก าหนด 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  การเบิกจ่ายเงิน  การบัญชีและการบริหารพัสดุ 
  2.2  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน  การบัญชีและพัสดุในระบบ GFMIS ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และสถานศึกษาในสังกัดให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและเป้าหมายที่ก าหนด  มีการควบคุมท่ีรัดกุมและเหมาะสม 
  2.3  เพ่ือให้หน่วยรับตรวจสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด  สามารถใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด 
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  2.4  เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการด าเนินงาน ตลอดจนการเสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุของ ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ตลอดจนให้ค าแนะน า
แนวทางการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
 

3. เป้าหมาย  
 

   1.1  เชิงปริมาณ (Outputs) 
    กิจกรรมที่ 1  การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุ จ านวน 39 
โรงเรียน  
    1. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    
    2. สถานศึกษาในสังกัด       
    3. บุคลการหน่วยตรวจสอบภายใน     

       1.2  เชิงคุณภาพ (Outcomes)  
    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สพม. 40  และสถานศึกษาในสังกัด  จ านวน  39  
โรงเรียน  มีการบริหารจัดการด้านการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  การบริหารสินทรัพย์  
และการบริหารงานการเงิน   การบัญชี   และพัสดุ   มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  รายงานทางการเงินมี
ข้อมูลถูกต้อง  น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งจัดส่งรายงานการทางการเงินภายในระยะเวลาที่
ระเบียบก าหนด 
 

4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน  

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 การนิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบการบริหาร
การเงิน บัญชีและพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ม.ค. – ก.ย. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
5.  งบประมาณ 
 

 5.1  ประเภทของเงินงบประมาณ  
       เงินงบประมาณจาก สพม.40 จ านวน    15,000  บาท 
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 5.2  รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
 

งบประมาณ 
รายการ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ น้ ามนั 

1 
 
 

กิจกรรมที่ 1 การนิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ
การบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.1 จัดเตรียมแผนตรวจสอบภายใน เครื่องมือ
การตรวจสอบ และแจ้งหน่วยรบัตรวจ 
     -  ค่าวัสดุส านักงาน 
 

1.2 ด าเนินงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา
และติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา  ในสังกัด  จ านวน 39  โรงเรียน 
     
  

1.3 สรุปผลการด าเนินงานการนิเทศติดตาม 
ตรวจสอบการบริหารการเงิน บญัชีและพสัดุ  
ทั้งหมด 2 ไตรมาส  
(ไตรมาสที่ 1 รอบ 6 เดือน ต.ค. 63 – มี.ค. 
64 และไตรมาสที่ 2 รอบ 12 เดือน ต.ค. 63 
– ก.ย. 64 ) 
 

 
 
 
 
 

15,000 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 

15,000 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 - - 15,000 - 

 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1  หน่วยรับตรวจ ร้อยละ 100 ที่ก าหนดไว้ในแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   มีการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่ง 
มติคณะรัฐมนตร ี

 

ด าเนินการตรวจสอบ  
ปีละ 1 คร้ัง หน่วยตรวจรบั 
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ 

- แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานดา้นการเงิน 
 
 
 

6.2  หน่วยรบัตรวจที่รับการตรวจสอบภายในมีข้อมูลทาง
การเงิน บัญชทีี่ถูกต้องเชื่อถือได้และมีการบริหารงบประมาณ
เป็นไปตามแผนปฏบิัติการประจ าปี 

ด าเนินการตรวจสอบ ทุก
เดือน ตามแบบฟอร์มการ
รายงานเงินคงเหลือ 

- แบบฟอร์มการรายงาน
เงินคงเหลือ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สพม.40 และสถานศึกษาในสังกัดได้รับการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564   สามารถน าข้อสังเกต ข้อเสนอแนะไปบริหารงบประมาณ ที่ได้รับตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  มีการบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด มีการปฏิบัติงานด้านการเงิน  บัญชีและพัสดุถูกต้อง
ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ  และจัดส่งรายงานการเงินได้ทันภายในระยะเวลาก าหนด  รวมทั้งมีระบบ
การควบคุมภายในที่ดีเหมาะสมไม่เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ 
 

 
 (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 

             (นางสาวปาริชาติ  ประเสริฐศรี) 
                         พนักงานราชการ 
 

 
 

                               (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายประสิทธิ์    อินวรรณา) 

    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ     อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุระดับสถานศึกษา  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
 ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาเขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นางสาวศรีสมร ศรีเมือง  โทรศัพท์ 0649616929 
โทรสาร.............-....................... E-mail : MORN.SRIMUANG@gmail.com 
ลักษณะโครงการ  ( / )  ใหม ่ (    )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 

1.1 แผนระดับที ่1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
      (1.1) เป้าหมาย (1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
       (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก          
มีความสามารถสูงมุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดย
ภาครัฐมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนอง
ความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทางานในภาครัฐ มีระบบ
การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการ
พัฒนา  มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิต
บริการท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๔.๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และ
มีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่
เหมาะสมกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานและสร้าง
ค่านิยมในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาวะผู้น าในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ
และมีความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู้น าทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม โดยมีการสร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ใน
หน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 
               (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงิน
และเจ้าหน้าที่พัสดุระดับสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นโครงการที่พัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพให้กับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้เพ่ือ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง อย่างเป็นระบบ 
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1.2 แผนระดับที่ 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๐) ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
               (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
   (2) เป้าหมายที่  
 เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
 ตัวช้ีวัด ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 
 ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ 
                         (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่
การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุระดับสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นโครงการที่พัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพให้กับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้เพ่ือ 
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง อย่างเป็นระบบ 
   (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อย แผนย่อยที่ 5 แผนย่อยการสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ 
            (3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิด
วิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มี
สมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดใน
การท างานเพ่ือให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือประโยชน์ของ
การพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า 
สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสานึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับ
ผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืน
หยัดในการกระท าที่ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มี
การคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระทาที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตาม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
            (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
 เป้าหมาย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
 ตัวช้ีวัด สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าผิดกฎหมายลดลง 
 ค่าเป้าหมาย ลดลง ร้อยละ ๒๐ 
                     (3) การบรรลุเป้าหมายของแผนย่อย ตามแผนแม่บทฯ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุระดับสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นโครงการที่พัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพให้กับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้เพ่ือ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง อย่างเป็นระบบ  
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แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นโยบาย สพฐ. ที่ นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ ที ่ ๒. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็น

หน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ ๒. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานส่วนกลาง ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 

นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที่ นโยบายที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
จุดเน้น จุดเน้นที่ 7 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตาม

สมรรถนะ มาตรฐาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 

 ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละ ๘๐ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมพัฒนา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

1.  หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาในยุคปัจจุบันเน้นความเป็นอิสระในการบริหารให้มี

ความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่ งเน้น
ผลงาน มีการจัดผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน รวมทั้งจัดหารายได้จากการบริการมาใช้ในการบริหาร
จัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน การบริหารงบประมาณจึงให้ความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อระบบการจัดการศึกษาท้ังระบบ ดังนั้น การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เท่าเทียมกัน 
จึงส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการติดตามประเมินผลก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ส่งผลให้การจัดการศึกษามี
คุณภาพได้มาตรฐานตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ในฐานะที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน 
ก ากับติดตาม สถานศึกษาในสังกัด จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัสดุระดับสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและเกิดความ
เข้าใจได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ มติครม. ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการใน
อนาคตต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและพัสดุในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 และสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องถูกต้องและเป็นระบบ  
3.  เป้าหมาย 
  3.1  เชิงปริมาณ          

 3.1.1  จัดอบรม จ านวน 2  วัน                  
3.1.2  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง     จ านวน     14     คน  
3.1.3  โรงเรียนในสังกัด โรงละ 4 คน         จ านวน   156     คน 
รวมทั้งสิ้น 170 คน            

3.2 เชิงคุณภาพ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและพัสดุในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุเพ่ิมขึ้น 
 

4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 วิธีการด าเนินงาน 
 4.1 ก าหนดหลักสูตรระยะเวลาการอบรม 
 4.2 ประสานงานเชิญวิทยากร 
 4.3 ด าเนินการฝึกอบรม โดยวิธีบรรยาย ฝึกปฏิบัติการ 
 4.4 สรุปผลการด าเนินงาน 
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5. งบประมาณ 
  5.1 งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน 94,600 บาท 

    (1)  ค่าตอบแทนวิทยากร (3 คนx 6 ชม. x 600 บาท X 2 วัน)           21,600    บาท 
    (2)  ค่าอาหารกลางวัน (170 คน x 80 บาท x 2 วัน )                      27,200    บาท 
    (3)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ (170 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)    23,800    บาท 
    (4)  ค่าจัดท าเอกสารอบรม ( 170 คน x 100 บาท)                         17,000   บาท 
    (5)  ค่าวัสดุอุปกรณ์                                                                   5,000   บาท 

     5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ  ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบประมาณ 

ทั้งสิ้น 

หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 

ค่าวัสด ุ

อื่น ๆ วัสด ุ น้ ามัน
เชื้อเพลิง+ 

ที่พัก 
1.การด าเนินการอบรม พัฒนา ผูป้ฏิบัติหน้าท่ี
ด้านการเงินและพัสดุ จ านวน 170 คน    
จ านวน 2  วัน 
   - ค่าอาหารกลางวัน  
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   - ค่าตอบแทนวิทยากร  
   - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
   - ค่าจัดท าเอกสารอบรม 
   รวมท้ังสิ้น 

94,600 
 
 
 
 
 
 
 

94,600 

 
 
 
 
 

21,600 
 
 

21,600 

 
 
 

27,200 
23,800 

 
 

17,000 
68,000 

 
 
 
 
 
 

5,000 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ธันวาคม  
2563  

มกราคม 
2564 

กุมภาพันธ์ 
2564 

1 ก าหนดหลักสูตรระยะเวลาการอบรม    นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ 
และคณะ 
 

2 ประสานงานเชิญวิทยากร     
 

3 ด าเนินการอบรม  
 

    
4 สรุปผลการด าเนินงาน 

 
    

5 การนิเทศ ก ากับติดตาม 
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6.  การประเมินผล 
 

 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 

 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ด้านการเงินและพัสดุได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 

ตรวจสอบเอกสารขอเบิกจ่าย
งบประมาณ 

เอกสารขอเบิกจ่ายงบประมาณ  

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                

ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง และสามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 
   
      (ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นางสาวศรีสมร ศรีเมือง) 
                                        นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 
  
 
                                   (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                              ( นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ ) 
                        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
                             ปฏิบตัิหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
 
 
                                   (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              ( นายประสิทธิ์  อินวรรณา ) 
                         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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โครงการ     จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานนโยบายและแผน 
 ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาเขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น และคณะ โทรศัพท์ 0855454099  
โทรสาร      -      E-mail : plan.spm40@gmail.com 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่ (    )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 ธันวาคม 2563 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2560  
1.1 แผนระดับที่  
1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (1.1) เป้าหมาย (๑) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
   (๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้องเชื่อมโยง
และเป็นกลไกส าคัใในการน ายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะยึดโยง
กับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาด
ใหใ่ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ เพ่ือ
น าไปสู่การก าหนดประเด็นการพัฒนา การจัดท านโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
    (๒.๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใช้แผนแม่บทตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ 
โดยเชื่อมโยงการท างานของภาครัฐในทุกระดับให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกันตามห่วงโซ่การพัฒนาระหว่าง
ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการประสานความร่วมมือที่หลากหลาย การ
พัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา ระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคส่วนอ่ืนในสังคม โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
และมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
  (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการมัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนการบริหารจัดการที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยง
และเป็นกลไกส าคัใในการน ายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ 
 
1.2 แผนระดับที ่2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
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  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (2) เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการมัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการท างาน 
  (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อย(2) การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย (3) จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ เพ่ือให้งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัใที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของ
หน่วยงานทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สอดคล้อง
กับสถานการณ์และ ความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ร่วมกัน เพ่ือให้เกิด การพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน 
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย (1) หน่วยงานภาครัฐบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการมัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการท างาน 
แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นโยบาย สพฐ. ที ่ นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ ที่ ๒. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็น

หน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที ่ ๒. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานส่วนกลาง ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 

นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที ่ นโยบายที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
จุดเน้น จุดเน้นที่ 8  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีระบบบริหาร

จัดการ การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ตัวชี้วัดที ่ ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละ 90 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มี
ระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

 ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40  มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัใใัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 34 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 5 
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ (1) จัดท า 
นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ก าหนดจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและสนองตอบความต้องการและแก้ไขปัใหาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 และสถานศึกษาในสังกัด  
2. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อน
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและสนองตอบความต้องการและแก้ไขปัใหาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 40 และสถานศึกษาในสังกัด  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
  กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกภายในที่ส่งผล
กระทบ ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และจัดเตรียมโครงการเพ่ือรองรับผลกระทบที่ได้
จาก การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกภายในของ สพม.40 จ านวน 90 คน ประกอบด้วย 
   (1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 1 คน 
   (2) ประธานสหวิทยาเขตหรือผู้แทน (6 สหวิทยาเขต) จ านวน 6 คน 
   (3) หัวหน้าวิชาการสหวิทยาเขตหรือผู้แทน (6 สหวิทยาเขต) จ านวน 6 คน 
   (4) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาวิชาการ 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ของ สพม.40 (14 ศูนย์) จ านวน 14 คน 
   (5) หัวหน้าวิชาการของโรงเรียนในสังกัด สพม 40 (39 โรงเรียน) จ านวน 39 คน 
   (6) ผู้แทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
     และนิเทศการศึกษาของ สพม.40 จ านวน 3 คน 
   (7) ผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ 
     การจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน 1 คน 
   (8) คณะท างานประสานการจัดท าโครงการให้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
     เขต 40 ที่ 300 / ๒๕๖3 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่    พฤศจิกายน 2563 จ านวน 14 คน 
   (9) ศึกษานิเทศก์ สพม.40 จ านวน 3 คน 
   (10) เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 3 คน 
  กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา      
เขต 40 เพ่ือพิจารณาโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ของโครงการเพ่ือบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการของ
สพม.40 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 จ านวน 20 คน 
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  กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา      
เขต 40 เพ่ือพิจารณาโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ของโครงการเพ่ือบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการของ
สพม.40 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 จ านวน 20 คน 
  กิจกรรมที่ 4 จัดท าเล่มแผนปฏิบัติราชการของ สพม.40 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และสนองตอบความต้องการและแก้ไขปัใหาของ สพม. 40 
 
4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกภายในที่ส่งผลกระทบ ต่อส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และจัดเตรียม
โครงการเพื่อรองรับผลกระทบที่ได้จาก การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกภายในของ สพม.40 
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารงาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เพ่ือ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ของโครงการเพ่ือ
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการของสพม.40 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารงาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เพ่ือ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ของโครงการเพ่ือ
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการของสพม.40 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 
กิจกรรมที่ 4 จัดท าเล่มแผนปฏิบัติราชการของ สพม.40 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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30 ธ.ค. 63 

นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น 
และคณะ 
 
 
 
นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น 
และคณะ 
 
 
 
นายกฤษณะพงศ ์มีนุ่น 
และคณะ 
 
 
 
นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น 
และคณะ 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) มาจาก 
  (1) เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน ................................. บาท 
  (2) อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี จ านวน ................................. บาท 
  (3) เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ................................. บาท 
  (4) เงินอ่ืนๆ (สพม.40) งบประมาณของ สพม.40 จ านวน 28,900 บาท 
  รวมจ านวน 28,900 บาท  
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 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมระดมความคิดเห็น
เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ภายในที่ส่งผลกระทบต่อ สพม.40 และ
จัดเตรียมโครงการเพ่ือรองรับผลกระทบ   
ที่ได้จาก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกภายในของ สพม.40 ณ ห้อง
ประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สพม.40 
ระยะเวลา 1 วัน จ านวน 90 คน 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(90 คน  x 35 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
     - ค่าอาหารกลางวัน 
(90 คน x 80 บาท x 1 วัน)  
     - เอกสารประกอบการประชุม จ านวน 
90 ชุดๆ ละ 150 บาท 
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมร่วมคณะกรรมการ
บริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 เพ่ือพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ของ
โครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ของสพม.40 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ครั้งที่ 1 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(20 คน x 35 บาท x 1 มื้อ ครึ่งวัน) 
กิจกรรมที ่3 จัดประชุมร่วมคณะกรรมการ
บริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 เพ่ือพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ของ
โครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ของสพม.40 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ครั้งที่ 2 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(20 คน  x 35 บาท x 1 มื้อ ครึ่งวัน) 
กิจกรรมที่ 4 จัดท าเล่มแผนปฏิบัติราชการ
ของ สพม.40 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จ านวน 20 เล่มๆ ละ 250 บาท 
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รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,900  14,900 14,000  
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หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๔๐ มีเล่มแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

มี/ไม่มี เล่มแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ของ สพม.40 

เล่มแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ของ สพม.40 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 มีแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและสนองตอบความต้องการและ
แก้ไขปัใหาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 และสถานศึกษาในสังกัด 
 

 
 (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 

                  (นายกฤษณพงษ์  มีนุ่น) 
         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาใการ 
 
 

 (ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางทิวาภรณ์  ทองจันทร์) 

      ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
 
 

 (ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                           (นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์) 
                      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

 
 

                               (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
  (นายประสิทธิ์  อินวรรณา) 
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 
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โครงการ     ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
 และสิ่งก่อสร้าง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานนโยบายและแผน 
 ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาเขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นายอุเทน  หาญสมบัติ และคณะ โทรศัพท ์0949799649  
โทรสาร      -      E-mail : plan.spm40@gmail.com 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่ (    )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 ธันวาคม 2563 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2560  
1.1 แผนระดับที่  
1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (1.1) เป้าหมาย (๑) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
   (๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้องเชื่อมโยง
และเป็นกลไกส าคญัในการน ายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะยึดโยง
กับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาด
ใหญ่ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ เพ่ือ
น าไปสู่การก าหนดประเด็นการพัฒนา การจัดท านโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
    (๒.๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใช้แผนแม่บทตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ 
โดยเชื่อมโยงการท างานของภาครัฐในทุกระดับให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกันตามห่วงโซ่การพัฒนาระหว่าง
ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการประสานความร่วมมือที่หลากหลาย การ
พัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา ระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคส่วนอ่ืนในสังคม โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
และมีเป้าหมายทีช่ัดเจน 
  (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการมัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนการบริหารจัดการที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยง
และเป็นกลไกส าคัญในการน ายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ 
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1.2 แผนระดับที่ 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (2) เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการมัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพื่อการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการท างาน 
  (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อย(2) การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย (3) จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ เพ่ือให้งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของ
หน่วยงานทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สอดคล้อง
กับสถานการณ์และ ความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ร่วมกัน เพ่ือให้เกิด การพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน 
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย (1) หน่วยงานภาครัฐบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการมัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแผนเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการท างาน 
แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นโยบาย สพฐ. ที ่ นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ ที่ ๒. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็น

หน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที ่ ๒. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานส่วนกลาง ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 
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นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.40 
นโยบาย สพม.40 ที ่ นโยบายที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
จุดเน้น จุดเน้นที่ 8  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีระบบบริหาร

จัดการ การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ตัวชี้วัดที ่ ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละ 90 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40      
มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

 ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40  มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 34 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 5 
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และมีอ านาจหน้าที่ (1) จัดท า 
นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ก าหนดจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและสนองตอบความต้องการและแก้ไขปัญหาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 และสถานศึกษาในสังกัด  
2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและสนองตอบความต้องการและแก้ไขปัญหาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 และสถานศึกษาในสังกัด  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
  กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น  88  คน ประกอบด้วย 
   (1) บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 10 คน 
   (2) ครูผู้รับผิดชอบการจัดตั้งงบประมาณโรงเรียนละ 2 คน จ านวน 78 คน 
  กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาค าขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  2  ครั้ง  ดังนี้ 

(1)  โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดารฯ      จ านวน 10 คน 
(2)  โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล       จ านวน 15 คน 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565  งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผน
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และ
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และสนองตอบความต้องการและแก้ไขปัญหาของ
โรงเรียนในสังกัด สพม. 40 
4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งงบประมาณ       
ปี 2565  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาค าขอตั้ง
งบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

17 พ.ย.63 
 

26,27 พ.ย.63 

นายอุเทน  หาญสมบัติ 
และคณะ 
นายอุเทน  หาญสมบัติ 
และคณะ 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน 14,075 บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันเจ็ดสิบห้าบาท) 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) มาจากงบประมาณ สพม.40 
จ านวน 14,075 บาท   
 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
 
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดตั้งงบประมาณ  ปี 2565 ฯ      
จ านวน 88 คน 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(88 คน  x 35 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน) 
     - ค่าอาหารกลางวัน 
(88 คน x 80 บาท x 1 วัน)  
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาค าขอตั้งงบประมาณ ปี 2565  
ครั้งที่ 1 (โรงเรียนทั่วไปฯ) 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(10 คน x 35 บาท x 1 มื้อ ครึ่งวัน) 
ครั้งที่ 2 (โรงเรียนในโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล) 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(15 คน x 35 บาท x 1 มื้อ ครึ่งวัน) 

14,075 
 
 
 
 
 

6,160 
 

7,040 
 
 
 
 
 

350 
 

25 

 
 

 
 
 
 

6,160 
 

7,040 
 
 
 
 

350 
 
 
 

525 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,075  14,075   
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๔๐ มีการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565        
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ตรวจสอบผลการด าเนินการ
ด าเนินการจัดตั้ง
งบประมาณ 

แบบตรวจสอบ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 มีบุคลากรด้านการจัดตั้งงบประมาณที่มี
ศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 

                   (นายอุเทน  หาญสมบัติ) 
         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
 

 (ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางทิวาภรณ์  ทองจันทร์) 

      ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
 
 

 (ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                           (นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์) 
                      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

 
 

                               (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
  (นายประสิทธิ์  อินวรรณา) 
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 
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โครงการ     นิเทศ ติดตาม นโยบายและจุดเน้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                                   สู่การปฏิบัติ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปีการศึกษา 2563                       
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน  
ชื่อ-สกุล  นางทิวาภรณ์ ทองจันทร์ ,นางสาวยลพัชร์ มีเนน และคณะ     โทรศัพท์ -  
โทรสาร.................-................... E-mail :  - 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม ่(     )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์ 2564 – สิงหาคม 2564 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
(ระบุว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ด้าน ทั้งในส่วน
ของเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้เหตุผลประกอบว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร) 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1.1) เป้าหมาย  
  ๑) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  4) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ  

        (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    ๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 
                      - การให้บริการสาธารณของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
                      - ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัล  
มาประยุกต์ใช้ 
                     2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
                      - ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
                      - ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
                     3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ 
                      - ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
                      - ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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                     4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
                      - องค์กรภาครัฐยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
                      - พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
                     5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถ
สูง มุ่งม่ันและเป็นมืออาชีพ 
                      - บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรมมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
         (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
                โครงการนิเทศ ติดตาม นโยบายและจุดเน้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา           
สู่การปฏิบัติ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปีการศึกษา 2563  เป็นโครงการ               
ที่ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ    
โดยมีเป้าหมายภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส มีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  มีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
และเน้นไปที่ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ มีการติดตามประเมินผล     
ทุกระยะ เป็นการติดตามประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์       
และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหน่วยงาน     
และระดับพ้ืนที่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาติดตามและประเมินผล และจัดให้มีรายงาน       
การติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะเป็นประจ าซึ่งหน่วยงานดังกล่าวคือ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
  
1.2 แผนระดับท่ี 2 
 (2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
   (2) เป้าหมายที่  
    ๑. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
        - ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ 
    2. ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
                            - ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับขององค์การสหประชาชาติ  อยู่ในกลุ่ม
ประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด ๖๐ อันดับแรก 
    (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
         โครงการนิเทศ ติดตาม นโยบายและจุดเน้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
สู่การปฏิบัติ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปีการศึกษา 2563  เป็นโครงการที่มุ่งเน้น
พัฒนาการให้บริการของโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และเป็น      
การพัฒนาแบบครอบคลุมทั่วถึง บูรณาการไร้รอยต่อ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาบริการดิจิทัล  ด าเนินการ
พัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง     
ได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้ ไม่มีข้อจ ากัดของเวลา พ้ืนที่ และกลุ่มคน 
รวมทั้งน านวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย 
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  (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 1 การพัฒนาบริการประชาชน 
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 

   ๑) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
แบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งอ านวยความสะดวก    
ทางการค้า การลงทุน และการด าเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ  การให้บริการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
    ๒) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย      
ลดข้อจ ากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เพ่ือให้บริการภาครัฐ
เป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด  
    3) ปรับวิธีการท างานจาก “การท างานตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด” เป็น                
“การให้บริการที่ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐ         
ที่มีคุณค่าและได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการท างานด้วยมือ เป็นการท างานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด 
เชื่อมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนาบริการ
เดิมและสร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการ         
ของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐ                        
ได้อย่างสะดวก ทันสถานการณ์     
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
         1. งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
                             - สัดส่วนความส าเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล ร้อยละ ๑๐๐ 
         2. หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
                             - ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  แผนงาน/โครงการ
ภายใต้ ๑๕ ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
                         3. เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะอย่างเหมาะสม 
                             - ระดับความส าเร็จการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาด าเนินการบริการสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๒๐ 
 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
  โครงการนิเทศ ติดตาม นโยบายและจุดเน้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
สู่การปฏิบัติ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปีการศึกษา 2563 เป็นโครงการที่จะส่งผล  
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายและจุดเน้น
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติของโรงเรียน เพ่ือใช้ในการพัฒนาการคุณภาพการศึกษา
ในปีการศึกษาต่อไป 
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แผนระดับที่ 3 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน        
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัยและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
                        4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
นโยบาย สพม.40 ที ่1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

   จุด เน้นที่  1  ส่ ง เสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ  งานบริหารบุคคล  
และงานบริหารงานทั่วไปสู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง  
 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ           
งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไปสู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง  
 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ  
งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไปสู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง ระดับคุณภาพดี
ขึ้นไป 
 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
การศึกษาเป็นสิทธิขั้น พ้ืนฐานของคนไทยทุกคนที่รั ฐต้องจัดให้ เ พ่ือพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย                          

ให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน  เพ่ือเป็นต้นทุนทางปัญญาที่ส าคัญในการพัฒนาทักษะ  คุณลักษณะ                            
และสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพ  และการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุขอันจะน าไป        
สู่เสถียรภาพ  และความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติที่จะต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ
ในเวทีโลกท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกศตวรรษที่  21  ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษา                          
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2560 – 2579  ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการ
จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน  หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม  อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน   

หลักการส าคัญในการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าประสงค์  กลยุทธ์  เป้าหมายที่ส าคัญคือการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
เพ่ือให้มีความรู้  ทักษะทางวิชาการ  ทักษะวิชาชีพ  ทักษะชีวิต  ทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองและคุณลักษณะ               
ในศตวรรษที่  21  ด้วยเหตุนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จึงได้ด าเนินการประกาศ
นโยบายและจุดเน้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ จ านวน  3  นโยบาย  15  โดย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ  เป็นขั้นตอน โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน มีความเป็นเลิศ
สู่สากล                         โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  จากการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                
เขต 40 ดังกล่าวข้างต้น จะต้องด าเนินการการนิเทศ ติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จึงได้จัดท าโครงการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้                            
ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และวางแผนการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  
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2. วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือนิเทศ ติดตาม การน านโยบายและจุดเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                
สู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   
  2) เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหา และอุปสรรคในการน านโยบายและจุดเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40                        
ไปใช้ในโรงเรียน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
              1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ทุกโรงเรียน ได้รับการนิเทศ 
ติดตามการน านโยบายและจุดเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
              2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา และอุปสรรค 
ในการน านโยบายและจุดเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

    1.  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีการน านโยบายและจุดเน้น
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  

    2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบาย
และจุดเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติของโรงเรียน เพ่ือใช้ในการพัฒนาการคุณภาพ
การศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

 
4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการและวางแผนการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๒ การนิเทศ ติดตามการน านโยบายและจุดเน้นเพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   
กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตาม  
กิจกรรมที่ 4 รายงานผลการด าเนินงาน 

มกราคม 256๓ 
กุมภาพันธ์ 2564 
– สิงหาคม 2564 

 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา  

 
 
5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ มาจาก 
  (1) งบประมาณจาก สพม.40 จ านวน ............. 49,750.................... บาท 
  (2) งบประมาณจาก สพฐ. จ านวน ..............-................... บาท 
  (3) งบประมาณจากแหล่งอ่ืน .............. จ านวน..............-...................บาท 
  รวมจ านวน ........ 49,750........ บาท  
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 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการและ
วางแผนการด าเนินงาน 
รายละเอียด  
ประชุมคณะกรรมการและวางแผนการ
ด าเนินงาน จ านวน 1 วัน 
- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
 มื้อละ 35 บาท และค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
ละ 80 บาท 
(15 คน x 150 บาท ) 
กิจกรรมที่ 2  การนิเทศ ติดตามการน า
นโยบายและจุดเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัตขิองโรงเรยีนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 40   
รายละเอียด 
    การนิเทศ ติดตามการน านโยบายและ
จุดเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่การปฏิบัต ิโรงเรยีนในสังกัด 
จ านวน 39 โรงเรียน  
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง รถยนต์ราชการ 
- ค่าเอกสารประกอบการนิเทศติดตาม 
จ านวน 40 เล่ม 
(40 เล่ม x 120 บาท) 
 

2,250 
 
 
 
 
 
 

 
 

 44,800 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

2,250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4,800 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40,000 
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตาม 
รายละเอียด 
  ประชุมคณะกรรมการและสรุปผลการ
ด าเนินงาน จ านวน 1 วัน 
- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
 มื้อละ 35 บาท และค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
ละ 80 บาท 
(15 คน x 150 บาท ) 
กิจกรรมที่ 4 รายงานผลการด าเนินงาน 
รายละเอียด 
 จัดท ารูปเล่มรายงาน  
(จ านวน 3 เล่ม*150 บาท 

2,250 
 
 
 
 
 
 
 

450  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

2,250 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

450 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,750 - 4,500 5,250 40,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ทุกโรงเรียน ได้รับการนิเทศ 
ติดตามการน านโยบายและจุดเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
6.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
40 ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา และอุปสรรคใน
การน านโยบายและจุดเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

- การนิเทศ ติดตาม 
 
 
 
- การถอดบทเรียน 
จากการนิเทศ ติดตาม  
การขับเคลื่อนนโยบาย 
และจุดเน้นฯ 

 - แบบนิเทศ ติดตามฯ 
  
 
 
- แบบสรุปรายการ 
การถอดบทเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 40  หน้า 639 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีการน านโยบายและจุดเน้น            
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง   
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบาย           
และจุดเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติของโรงเรียน เพ่ือใช้ในการพัฒนาการคุณภาพ
การศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

 
 

 
 (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 

                   (นางสาวยลพัชร์ มีเนน) 
                ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 

 (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                   (นายชาญณรงค์   อินอิว) 

                                      ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางทิวาภรณ์ ทองจันทร์) 

                ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 

 (ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์) 

                            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 

 
                               (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                    (นายประสิทธิ์ อินวรรณา) 
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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