


คำนำ 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33   ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบการและทิศทางเพ่ือการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการศึกษาตามภารภิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยมีการวิเคราะห์
ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจำปีกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  พ.ศ. 2561-2580  แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564  แผนการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. 2560-2579  นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบาย กลยุทธ์ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  โดยกำหนด 
กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การสร้างโอกาสทางการศึกษา  และประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยมุ่งการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ   เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา    
โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเต็มตาม
ศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน  เป็นคนดี คนเก่ง  มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
 
        
                                                                         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

 
 
 

 



สารบัญ 
 

คำนำ                          หน้า 
ส่วนที่ 1 บทนำ        

 ภูมิหลัง          1 
 ความเป็นมา          7 
 ที่ตั้งและอาณาเขต          7 
 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา         11 
 สภาพการจัดการศึกษา         13 
 ปริมาณงานที่รับผิดชอบ         21 
 ข้อมูลผลการจัดการศึกษา         23 

ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา         32 
 ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนการปฏิรูปประเทศ    33 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/นโยบายรัฐบาล/ 

 จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
   นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         41      
 นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์         46 
  - วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์  ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร   
                - กลยุทธ์  ตัวชีว้ดั ค่าเป้าหมาย    51 
ส่วนที่ 3 โครงการ/กิจกรรม         77 
 กรอบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564         78 
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             79 
 ความเชื่อมโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
            ในการรายงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(Emenscr)         82 
 รายละเอียดโครงการ           87 
ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ       304 
 
ภาคผนวก 
      คำสั่งคณะกรรมการ             
 



สารบัญตาราง 
         หน้า 

ตารางท่ี  
1 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุรินทร์  9 
2 ข้อมูลประชากรจังหวัดสุรินทร์  9 
3 จำนวนประชากรวัยเรียน  กลุ่มอายุ 12-18 ปี จังหวัดสุรินทร์                                           10 
4 แสดงจำนวนนักเรียน จำแนกรายชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 21 
5 แสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ข้อมูล  ณ  10 มิถุนายน 2563) 22 
6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับประเทศ  สังกัด  จังหวัด และสพท.(O-NET)                    

ปีการศึกษา 2561 - 2562   ชั้น ม.3 และ ม.6 
23 

7 จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3  จำนวน 85 โรงเรียน                   23 
8 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามผลการประเมิน                     

จำนวน 85 โรงเรียน  
24 

9 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน สมศ.รอบ 3  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                       
จำแนกระดับคุณภาพ/รายตัวบ่งชี้ จำนวน 85 โรงเรียน  

24 

10 
 

11 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รอบ 4) 
(พ.ศ. 2559-2563) 
ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ                    
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

24 
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14      

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการติดตามและประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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สารบัญโครงการ ก 
ที ่ รายการ จำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ หน้า 
1 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารภายใน (อินเตอร์เน็ต) 
165,000 นายวัชรา   สามาลย ์ 88 

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
    

238,294 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์
และคณะ 

93 

3 โครงการมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา  
 
 

200,000 นายวัชรา   สามาลย์ 
นายสดใส  กาพย์กลอน 
 

98 

4 โครงการ  พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาและยกระดับคุณภาพงานวิชาการ 

30,000 นายรวิชญุฒม์   
ทองแม้น 

103 

5 โครงการ การประกวดโครงงานคุณธรรม  
 

11,200 นางสาวธนาวดี   
พระเมเด   

107 

6 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  

250,000 นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
นางพชรพรรณ  
ด่านวิไล 

110 

7 โครงการ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัล
เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

60,000 นายวัชรา   สามาลย์ 117 

8 โครงการ พัฒนาการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
เพ่ือเป็นฐานข้อมูล Big Data ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

50,000 นายวัชรา   สามาลย์ 121 

9 โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้าน
นโยบายและแผน การบริหารงบประมาณ การติดตามและ
รายงานผล 

80,000 นางนวลรัตน์  
จันทร์เพ็ชร์และคณะ 

125 

10 โครงการ การพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการด้าน
การบริหารงานบุคคล 

50,000 นายเสนอ ประพันธ์ 
และคณะ 

131 

11 โครงการเปิดบ้านวิชาการ 85,000 นางประดิษฐา  
ธนรุ่งเรืองทวี 
และคณะกลุ่มพัฒนาครูฯ 

138 

12 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือสู่องค์การแห่งการเรียนรู้      

20,000 นางประดิษฐา  
ธนรุ่งเรืองทวี 
และคณะกลุ่มพัฒนาครูฯ 

141 

13 โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สถานศึกษาเพ่ือ
ขอรับรางวัลพระราชทาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

20,000 นางชมพูทิพย์   
ธรรมโสภณ  
นางนุษยน์ภา ทิพยรักษ ์

145 



ที ่ รายการ จำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ หน้า 
14 โครงการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
120,000 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช

นางพชิญ์สนิี  เจริญรัตน์ 
นางปวีณา  กระเวนกิจ 

150 

15 โครงการ ตรวจสอบ  กำกับ  ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน  การบัญชีและพัสดุ  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 

20,000 นางสาวลัดดาวัลย์   
ไชยยา 

155 

16 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบริหารจัดการงานใน
หน้าที่สู่มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

27,000   นางประดิษฐา  
ธนรุ่งเรืองทวี 
นางชัญญรัชญ์ ชูทอง 

160 

17 โครงการการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

50,000 นางประดิษฐา  
ธนรุ่งเรืองทวี 
นางชัญญรัชญ์ ชูทอง 

164 

18 โครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 30,000 นายวรวิทย์  วุฒิยา 169 

19 โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

50,000 นายรวิชญุฒม์  ทองแม้น 174 

20 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ การ
นําเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR) 

95,400 นางปาณิศา  นิเลิศรัมย์ 178 

21 โครงการ พัฒนานวัตกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 30,000 สิรวิชญ์  แสนดี  181 

22 โครงการโรงเรียนปลอดภัย (safety school) 30,000 สิรวิชญ์  แสนดี 184 

23 โครงการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนลูกเสือ ของสถานศึกษาและการพัฒนา
สำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
ประจำปี 2564 

30,000 นางนุษยน์ภา  
พิทยรักษ์ 

188 

24 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานการเงิน บัญชีและพัสดุ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

100,000 นายสุชาติ  
คำบุญฐิติสกุล 

192 

 



สารบัญโครงการ  ข 
ที ่ รายการ จำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ หน้า 
1 โครงการ พัฒนาระบบการวัดประเมินผลกระบวนการ

เรียนรู้ (PISA) 
50,000 นายพิจิตร  อุตตะโปน 199 

2 โครงการ ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนว 
สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
    

50,000 นายรวิชญุฒม์    
ทองแม้น 

204 

3 โครงการการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการบูรณการการเรียนรู้เชิงรุกแบบ  
Active Learning 

50,000 นางณัฐกานต์  ปีแหล่ 208 

4 โครงการ  ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (Boot Camp 
Super Turbo) 

50,000 นายสดใส กาพย์กลอน 214 

5 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก “จิ๋วแต่แจ๋ว 
Small but Beautiful” 

50,000 นายสดใส กาพย์กลอน 218 

6 โครงการโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ 50,000 นางสาวธนาวดี   
พระเมเด 

223 

7 โครงการ พัฒนาสื่อการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

64,400 นายวัชรา   สามาลย์ 228 

8 โครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจำปี
งบประมาณ  2564 

30,000 นางลัคนา   คณากรณ์    232 

9 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพและ
พัฒนาดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

180,000 นางประดิษฐา  
ธนรุ่งเรืองทวี 
และคณะกลุ่มพัฒนา
ครูฯ 

236 

10 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา “ครูมัธยม
สุรินทร์ เกมส์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564   สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

100,000 นางชมพูทิพย์   
ธรรมโสภณ 

240 

11 โครงการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมของนักเรียน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

300,000 นางชมพูทิพย์   
ธรรมโสภณ 

244 

12 โครงการ ประชุมสัมมนา เรื่องบทบาทคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ยุคดิจิทัล 

30,000 นางชมพูทิพย์   
ธรรมโสภณ 

248 



ที ่ รายการ จำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ หน้า 
13 โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน

ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา ภาคบังคับใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

50,000 นางปาณิศา เรืองแสง 
นางชมพูทิพย์   
ธรรมโสภณ 

252 

14 โครงการ พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 27,200 นายวรวิทย์  วุฒิยา 256 

15 โครงการสื่อการสอนโปรแกรมม่ิงในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิด 

85,000 นางจิอาภา คะนึงเพียร 259 

16 โครงการ ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 47,000 นางจิอาภา คะนึงเพียร 264 

17 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

50,000 นางนาถสุดา  จินดาศรี 268 

 



 

 

1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ส่วนที่  1 
บทนำ 

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

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่  
31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป โดยกำหนดให้มีศูนย์ประสานงานการ
จัดการมัธยมศึกษา จำนวน 41 ศูนย์    
  ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 32  ตั้งอยู่ใน บริเวณโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  ตำบล
นอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ขอใช้อาคารสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์เดิม) โดยมี  
นายเลิศชาย  สุขประเสริฐ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร  เป็นประธานศูนย์ประสานงานการจัดการ
มัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 32  จังหวัดสุรินทร์ 
  ภารกิจของศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา  ทำหน้าที่ประสานการดำเนินงานการจัดการ
มัธยมศึกษา  จัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา)  รวมทั้งการเชื่อมประสาน
ความร่วมมือการจัดการศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
ให้เกิดความเป็นเอกภาพด้านนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
 ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการ โดยใช้ช ื ่อว่า 
“คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา” การได้มาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการให้
เป็นไปตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด  ประกอบด้วย 
 1. นายเลิศชาย  สุขประเสริฐ   ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร                 ประธานกรรมการ 
 2. นางภัทิรา     เสงี่ยมศักดิ์    ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร                            กรรมการ 
  3. นายแสน   แหวนวงศ์       ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย                            กรรมการ 
 4. นายถนอม  บุญปก       ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี                             กรรมการ 
 5. นายพัลลภ  พัวพันธุ์       ผู้อำนวยการโรงเรียนสนมวิทยาคาร                           กรรมการ 
 6. นายไพชยนต์ จันทเขต       ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร                         กรรมการ 
 7. นายหัสชัย  สุพรรณภพ      ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา                           กรรมการ 
 8. นายชูเดช   อำพันทอง       ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 
 9. นายสฤษดิ์  วิวาสุขุ       ผู้อำนวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 10.นายองอาจ  ดีประดวง      ศึกษานิเทศก์  สพท.สุรินทร์ เขต 1      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
จำนวน 42 เขต ลงในราชกิจจานุเบกษา  เพื่อการบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา 
โดยจังหวัดสุรินทร์ เป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  และแต่งตั้งให้ นายเลิศชาย  
สุขประเสริฐ   ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33  และมีคำสั่งแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33  ถึงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554 

วันที ่  17  กุมภาพันธ์  2564  ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื ่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี ่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศ ณ วันที่  28 มกราคม พ.ศ. 2564   
โดยกำหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จำนวน 62 เขต   

วันที่ 24  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  พิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 



 

 

2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553   
  การได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  งบประมาณรวมทั้งสิ ้น  522,000   
บาท แบ่งเป็น 
  1.  งบพื้นฐาน (งานประจำ)  งบดำเนินงาน  งบประมาณ 300,000  บาท(สามแสนบาทถ้วน)เพื่อใช้
จ่ายสำหรับการบริหารจัดการในศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา  เป็นค่าสาธารณูปโภค  ค่าวัสดุ
สำนักงาน  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อการบริหารศูนย์ประสานงาน
การจัดการมัธยมศึกษา  ในลักษณะงบดำเนินงาน    
  2.  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดำเนินงาน งบประมาณ  222,000 บาท(สองแสนสองหมื่นสองพัน
บาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าพัฒนาคลังสื่อ คลังข้อสอบ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้ฐาน
กิจกรรม และเร่งรัดการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับโรงเรียนที่มี ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับจังหวัด       
 3. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาฯ (ห้องประชุมชั ้น 3)  งบประมาณ  
1,000,000  บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
 4.  งบบริจาค สร้างห้องเก็บพัสดุ/ห้องเก็บผลงาน งบประมาณ 300,000 บาท(สามแสนบาทถ้วน) 

วันที ่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีคำสั ่งแต่งตั ้งให้  
นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ถึง
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554   
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นาย
ไพศาล วุทฒิลานนท์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33     
 การได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดังนี้ 
           1. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณ  3,000,000 บาท(สามล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้บริหารจัด
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีการพัฒนาในทุกด้าน  
           2. งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบแลกเป้า) งบประมาณ 3,000,000  บาท(สามล้านบาท
ถ้วน)  เพ่ือดำเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. 
  3. ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตด้านหน้าอาคารและด้านข้างทิศตะวันออกของอาคารสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาฯ ทั้งหมด  งบประมาณ  600,000   บาท (หกแสนบาทถ้วน) 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555  นายไพศาล วุทฒิลานนท์  เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33   
 การได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้ 
           1. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณ  4,000,000   บาท(สี่ล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้บริหารจัด
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีการพัฒนาในทุกด้าน  
           2. งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์  งบประมาณ 3,000,000  บาท (สามล้านบาทถ้วน)  เพ่ือ
ดำเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. 
 3. สร้างเสาธง ขนาดความสูง 14 เมตร  งบประมาณ  50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
  4. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้นล่าง พร้อมถังบ่อเกรอะ  งบประมาณ 300,000  บาท (สามแสนบาท
ถ้วน) 
  5. ปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างโรงจอดรถ (ด้านหน้าอาคาร) สูง 3.00 เมตร กว้าง 6 เมตร  ยาว 60 เมตร  
งบประมาณ  300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 



 

 

3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556  นายไพศาล วุทฒิลานนท์  เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33   
 การได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้  
           1. งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งบประมาณ  5,000,000  บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
เพ่ือใช้บริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
           2. งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ งบประมาณ 3,000,000  บาท (สามล้านบาทถ้วน)  เพ่ือ
ดำเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. 
  3 .ปร ับปร ุ งต ่ อเต ิมอาคาร สพม. 33 (โดม) ขนาด 15  x 20 ตร.ม. จำนวน 900,000 บาท  
(เก้าแสนบาทถ้วน) 
 4. สร้างฐานประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา งบประมาณ  65,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
  5. สร้างฐานที่ตั้งศาลพระภูมิ พร้อมศาลพระภูมิ  งบประมาณ  85,000.00 บาท (แปดหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557  นายไพศาล วุทฒิลานนท์  เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33   
 การได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้  
           1. งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งบประมาณ  5,000,000.00  บาท (ห้าล้านบาท
ถ้วน) เพื่อใช้บริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
           2. งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์  งบประมาณ 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)  เพ่ือ
ดำเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ. 
  3. ปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างโรงจอดรถ (ด้านตะวันตกเฉียงเหนือ) สูง 2.50 เมตร กว้าง 6 เมตร ยาว 54 เมตร  
งบประมาณ 279,500 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  4. ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาเปิด ด้านทิศตะวันตกของอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  งบประมาณ  314,600  บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) 
  5. ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาเหล็ก ด้านทิศตะวันตกของอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 งบประมาณ  80,000  บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) (เงินเหลือจ่าย) 
 6.ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานทางเข้าโรงจอดรถด้านทิศตะวันตกของอาคาร สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (ติดรั้วด้านทิศเหนือ) งบประมาณ 320,000 บาท(สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
 7. ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นหินขัดอาคาร 1 ทุกชั้น  จำนวน  174,000.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน) 
  8. ปรับปรุงบริเวณโดยขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าประตูด้านทิศใต้ (ทางเข้าถนนคชสาร) 
งบประมาณ  100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
  9. ก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ หลังที่ 2 (แบบอาคารฝึกงาน 204/27)  งบประมาณ  
4,780,000 บาท  
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ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558  นายไพศาล วุทฒิลานนท์  เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33  ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคำสั่งแต่งตั้งให้ 

นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์  เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ถึงวันที่  
17 มีนาคม พ.ศ. 2559   

การได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
  1. งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน  5,000,000   บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพ่ือ
ใช้บริหารจัดการ ศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
           2. งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ จำนวน 3,000,000 บาท(สามล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการ
ตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ. 
   3. ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตูและป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (ด้านทิศ
เหนือ)  งบประมาณ  100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 4. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำทุกชั้นทุกห้องในอาคาร 1 พร้อมวางท่อระบายน้ำถึงถนนคชสาร และ 
ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตโรงจอดรถด้านทิศเหนือ (ติดประตูทางเข้า-ออกไปทางตะวันออก ได้ครึ่งหนึ่ง
ของโรงจอดรถ)  จำนวนเงิน 1,000,000  บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
 5. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเกียรติยศในอาคารสพม.33  และปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตโรงจอดรถ
ด้านทิศเหนือ (ครึ่งหนึ่งทางซีกตะวันออก ติดรั้วโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน)  งบประมาณ 300,000 บาท (งบกระตุ้น
เศรษฐกิจ) 
  วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นาย
พิทยา  ไชยมงคล  เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559   
      ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

การได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
1. งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  งบประมาณ  5,179,220  บาท 

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

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
วันที ่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีคำสั ่งแต่งตั ้งให้  

นายสำเริง  บุญโต  เป็น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33    
การได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

           1. งบประมาณที่ได้รับในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบประมาณรวมทั้งสิ้น     
10,784,631 บาท  
  2. รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหลังที ่1 และ อาคารหลังที่ 2 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33  งบประมาณ  1,000,000 บาท   
 3. ค่าครุภัณฑ์รายการรถโดยสารขนาด 12 ที ่น ั ่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 
งบประมาณ 1,214,000  บาท  จำนวน 1 คัน 



 

 

5 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  4. ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบนักเรียนหญิง 6 ที่นั ่ง/49 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 491,600  
บาท 
 5. ก่อสร้างส้วมแบบนักเรียนชาย  6 ที่/49 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 500,000 บาท (เงินเหลือจ่าย)  
  6. จัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ ประจำห้องประชุมหัสดิน งบประมาณ 165,000 บาท(งบ
เหลือจ่าย)  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
วันที่  22  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคำสั่งแต่งตั้งให้  

นายสำ เร ิ ง   บ ุญ โต   เป ็ นผ ู ้ อ ำนวยการสำน ั กงานเขตพ ื ้ นท ี ่ ก ารศ ึ กษาม ั ธยมศ ึ กษา  เขต  33 
           การได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
           1. งบประมาณที่ได้รับในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 งบประมาณรวมทั้งสิ้น     
7,000,000 บาท  
 2. ครุภัณฑท์ี่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 23 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 492,400 บาท 
              2.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 32,000 บาท                         
                   - เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 14,000 บาท 
                   - เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 18,000 บาท 
              2.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 14 เครื่อง   
งบประมาณ 224,000 บาท 
              2.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จำนวน  4 รายการ  จำนวนเงิน 236,400  บาท 
                            - เครือ่งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 
จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 116,000 บาท 
                            - จอรบัภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว 1 จอ งบประมาณ 
10,400 บาท 
                            - จอรบัภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 150 นิ้ว 1 จอ งบประมาณ 
20,000 บาท 
         - โทรทัศน์สี แอลอีดี(LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920X1080 ขนาด 55 นิ้ว 
3 เครื่อง งบประมาณ 90,000 บาท 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 การได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

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

 1,000,000 บาท 
          3. ก่อสร้างถังน้ำ ค.ส.ล. 18/12   งบประมาณ 542,300 บาท 
          4. ก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) จำนวน  60 เมตร  งบประมาณ 123,000 บาท 
          5. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน งบประมาณ  500,000 บาท 
  6. จัดซื้อครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 19 รายการ งบประมาณ  477,700 บาท  
ดังนี้ 
              (1) ครุภัณฑ์สำนักงาน   จำนวน 3 รายการ  จำนวนเงิน  158,600 บาท 
                   - เครื่องขัดพ้ืน จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 20,000 บาท 
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                   - เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 130,000 บาท 
                   - ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม จำนวน 2 ตู้ งบประมาณ 8,600 บาท 
              (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 3 รายการ  จำนวนเงิน  84,200  บาท 
                   - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 21,000 บาท 
                   - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network  แบบที่ 3 (40หน้า/นาที) จำนวน 
1 เครื่อง งบประมาณ 40,000 บาท 
                   - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 4 เครื่อง งบประมาณ 23,200 บาท 
               (3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จำนวน  3 รายการ  จำนวนเงิน 234,900  บาท 
                    - Active board พร้อมโปรเจคเตอร์ แบบ shotThrow จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 120,000 
บาท 
                    - โทรทัศน์สี แอลอีดี(LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920X1080 ขนาด 55 นิ้ว  
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 23,200 บาท 
                     - โทรทัศน์สีแอลอีดี(LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920X1080 ขนาด 40 นิ้ว  
จำนวน 7 เครื่อง งบประมาณ 91,700 บาท 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
การได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
1. งบประมาณที่ได้รับในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณ 5,900,000 บาท  
2. งบประมาณก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม)  จำนวนเงิน 493,500  บาท 

 3. งบประมาณค่าครุภัณฑ์  จำนวนเงิน 477,500  บาท 
              - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 12 เครื่อง 
งบประมาณ 192,000 
           - เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน  จำนวน  6  เครื่อง  งบประมาณ 96,000 บาท 
             - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) จำนวน  
6 เครื่อง งบประมาณ 90,000 บาท 
             - สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 5 เครื่อง  งบประมาณ 
90,000  บาท 
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ความเป็นมา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สพม.33)  จัดตั้งขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามความใน

มาตรา 5  และมาตรา 37 วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม       
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  และมาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
โดยคำแนะนำของสภาการศึกษาเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553  ได้กำหนดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เพื่อบริหารและจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา   โดยให้สถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เฉพาะระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ใน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาไปสังกดัเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  มีผลตั้งแต่วันที่  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2553 
 ว ันที ่  17 ก ุมภาพันธ ์ 2564  ราชกิจจานุเบกษา ได ้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธ ิการ  
เรื ่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี ่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศ ณ วันที่  28 มกราคม พ.ศ. 2564   
โดยกำหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จำนวน 62 เขต   

 
ที่ตั้งและอาณาเขต 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ตั้งอยู่เลขท่ี197 หมู่  20 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000 โทรศัพท์ 0 44069660  โทรสาร 0 44069996   โดยที่จังหวัด
สุรินทร์ตั้งอยู่ตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเส้นแวงที่ 103 และ 105 องศาตะวันออก   เส้นรุ้งที่  
15 และ  16 องศาเหนือ  ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 450 กิโลเมตร  จังหวัดสุรินทร์ แบ่งเขตการปกครอง
เป็น  17  อำเภอ   158  ตำบล  2,122  หมู่บ้าน  1 เทศบาลเมือง  27 เทศบาลตำบล 144 องค์การบริหาร
ส่วนตำบล มีพื้นท่ีรวม 8,701 ตารางกิโลเมตร ประชากรรวม  1,378,221  คน  

 อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและมหาสารคาม  

  ทิศใต้  ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ 
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ตาราง 1   ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุรินทร์ 
  

ที ่ อำเภอ 
หน่วยการปกครอง (แห่ง) จำนวน

เนื้อท่ี 
(ตร.กม.) 

ระยะทาง 
จาก

จังหวัด 

จำนวน
ครัวเรือน

(หลัง) 
ตำบล หมู่ 

บ้าน 
อบ
จ. 

ทม. ทต. อบต. 

1 อำเภอเมืองสุรินทร์ 20 290 1 1 1 20 1066 - 91,803 
2 อำเภอปราสาท 18 241 - - 3 17 908 28 45,153 
3 อำเภอสังขะ 12 186 - - 1 12 1,009 47 36,102 
4 อำเภอศีขรภูมิ 15 228 - - 2 14 562 34 34,725 
5 อำเภอรัตนบุรี 12 162 - - 1 12 384 70 24,865 
6 อำเภอท่าตูม 10 165 - - 2 9 714 52 24,862 
7 อำเภอสำโรงทาบ 10 100 - - 2 9 421 54 12,857 
8 อำเภอชุมพลบุรี 9 122 - - 5 5 526 91 19,496 
9 อำเภอจอมพระ 9 105 - - 3 7 429 26 15,591 
10 อำเภอสนม 7 78 - - 2 6 203 51 11,967 
11 อำเภอบัวเชด 6 68 - - 1 6 479 70 11,879 
12 อำเภอลำดวน 5 51 - - 1 5 343 26 8,753 
13 อำเภอกาบเชิง 6 86 - - 2 4 576 58 18,212 
14 อำเภอศรีณรงค์ 5 62 - - - 5 410 64 11,330 
15 อำเภอพนมดงรัก 4 55 - - - 4 318 78 12,077 
16 อำเภอเขวาสินรินทร ์ 5 55 - - 1 4 191 18 9,790 
17 อำเภอโนน

นารายณ์ 
5 68 - - - 5 161 72 8,416 

รวม 158 2,122 1 1 27 144 8,701  397,878 
 
ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์  ณ ธันวาคม 2563 
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ตาราง 2    ข้อมูลประชากรจังหวัดสุรินทร์ 
 

อำเภอ/เทศบาล 
จำนวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
อำเภอเมืองสุรินทร์ 107,881 109,736 217,617 
อำเภอปราสาท 71,369 72,881 144,250 
อำเภอสังขะ 63,894 63,153 127,044 
อำเภอศีขรภูมิ 64,719 65,575 130,294 
อำเภอรัตนบุรี 43,378 43,599 86,977 
อำเภอท่าตูม 46,021 45,774 91,795 
อำเภอสำโรงทาบ 25,262 25,092 50,354 
อำเภอชุมพลบุรี 34,554 34,287 68,841 
อำเภอจอมพระ 27,416 27,268 54,684 
อำเภอสนม 19,450 19,199 38,649 
อำเภอบัวเชด 17,797 17,143 34,940 
อำเภอลำดวน 13,395 13,423 26,818 
อำเภอกาบเชิง 30,107 29,930 60,037 
อำเภอศรีณรงค์ 23,591 23,244 46,835 
อำเภอพนมดงรัก 19,254 18,755 38,009 
อำเภอเขวาสินรินทร์ 17,012 17,401 34,413 
อำเภอโนนนารายณ์ 17,408 17,580 34,988 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบัวเชด 3,199 3,291 6,490 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 1,159 1,197 2,356 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ 2,086 2,259 3,850 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสังขะ 1,785 2,065 3,894 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลศีขรภูมิ 2,241 2,454 4,695 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสนม 2,453 2,576 5,029 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลรัตนบุรี 2,598 2,798 5,396 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลนิคมปราสาท 1,331 1,354 2,685 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลกังแอน 2,699 3,028 5,727 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลจอมพระ 1,970 2,180 4,150 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าตูม 1,986 2,105 4,091 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลชุมพลบุรี 1,106 1,234 2,340 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองที 960 945 1,905 
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร์ 17,722 20,895 38,617 

รวมจังหวัดสุรินทร์ 685,800 962,421 1,378,221 

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์  ณ ธันวาคม 2563 
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ตาราง 3   จำนวนประชากรวัยเรียน  กลุ่มอายุ 12-18 ปี จังหวัดสุรินทร์ 
ช่วงอายุ/ปี ชาย หญิง รวม 

12 8,727 8,186 16,913 
13 8,924 8,561 17,485 
14 9,086 8,484 17,570 
15 9,373 8,699 18,072 
16 9,305 8,911 18,216 
17 9,146 8,327 17,473 
18 9,154 8,462 17,616 
รวม 63,715 59,630 123,345 

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์  ณ ธันวาคม 2563 
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อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 

ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามกฎหมายหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  1. จัดทำนโยบาย  แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น   
  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ  เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พื้นที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งกำกับ  ตรวจสอบ  
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
  3. ประสานส่งเสริม สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. กำกับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน
การจัดและการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
  9. ดำเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน 
ด้านการศึกษา 
  11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ประกอบด้วย 9 กลุ่ม  1  หน่วย   ดังนี้ 
 1. กลุ่มอำนวยการ 
 2.  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3. กลุ่มนโยบายและแผน 
 4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 7. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    9. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  10. กลุ่มกฎหมายและคด ี
 

แผนภูมิโครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

 
 
 
  
 
 
        

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาสุรินทร์ 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 
 

กลุ่ม 
อำนวยการ 

 
กลุ่ม 

บริหาร 
งานบุคคล 

 
กลุ่ม 

นโยบาย
และแผน 

กลุ่ม
ส่งเสริม 

การ
จัดการ
ศึกษา 

 

  
กลุ่ม

บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

  
   

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

คณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา 

สถานศึกษา 
85 โรงเรียน 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กศจ.สุรินทร์   ศธจ.สุรินทร์ 

  
กลุ่ม 

พัฒนา 
ครูและ
บุคลากร

ทางการศึกษา 
  
   

 

  กลุ่มกฎหมายและคด ี
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สภาพการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  รับผิดชอบในการจัดบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม

ภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุน กำกับ ติดตามการจัดการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาให้เด็กไทยได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง  มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา  เพื่อให้การ
ปฏิรูประบบบริหารและจัดการศึกษาบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 โดยมี
โรงเรียนจำแนกตามเครือข่ายการบริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขต จำนวน 85 โรง“เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด”  ดังนี้  

1. สหวิทยาเขตสุรวิทยาคาร  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 9 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนสุรวิทยาคาร   2. โรงเรียนวีรวัฒนโ์ยธิน 
  3. โรงเรียนมหิธรวิทยา   4. โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 
  5. โรงเรียนศรีไผทสมันต์   6. โรงเรียนนาบัววิทยา 

7. โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา  8. โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 
  9. โรงเรียนสวายวิทยาคาร 

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

4. สหวิทยาเขตศรีสำโรง  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย   2. โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 
  3. โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  4. โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 
  5. โรงเรียนแตลศิริวิทยา   6. โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 
  7. โรงเรียนศรีสุขวิทยา   8. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 

9. โรงเรียนยางวิทยาคาร   10. โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 
  11. โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา  12. โรงเรียนวังข่าพัฒนา 
  

5. สหวิทยาเขตท่าตูม-ชุมพลบุรี  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11  โรงเรียน 
  1. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  2. โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 

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

7. โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร  8. โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 
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  9. โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม  10. โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 
  11. โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 

6. สหวิทยาเขตศรีนครเตา  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12  โรงเรียน 
  1. โรงเรียนรัตนบุรี   2. โรงเรียนสนมวิทยาคาร 
  3. โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา  4. โรงเรียนธาตุศรีนคร 
  5. โรงเรียนดอนแรดวิทยา   6. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 
  7. โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา  8. โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 
  9. โรงเรียนหนองอียอวิทยา  10. โรงเรียนโนนเทพ 
  11. โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์  12. โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา   

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

8. สหวิทยาเขตศรีนครอัจจะ  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 10  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนสังขะ    2. โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
 3. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  4. โรงเรียนกระเทียมวิทยา 
 5. โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 6. โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 
 7. โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04  8. โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 
 9. โรงเรียนพระแก้ววิทยา   10. โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 
 
โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 

  1. โรงเรียนสุรวิทยาคาร   2. โรงเรียนสิรินธร 
  3. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  4. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
  5. โรงเรียนสังขะ    6. โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
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โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 
1. โรงเรียนสุรวิทยาคาร   
    1.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)ม.ปลาย/โครงการสสวท.และสพฐ.  
    1.2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET)/สพม.สร 
    1.3 ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (IEP)/สพม.สร   
2. โรงเรียนสิรินธร 
    2.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE)ม.ต้น/ สสวท.,สอวน.และ 
สพฐ.   
    2.2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE)ม.ปลาย/โครงการสสวท.และสพฐ. 
    2.3 ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(EP)/สพฐ. 
    2.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET)/สพม.สร 
    2.5 ห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษา(ILP)/สพม.สร 
3. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร (HUB ,SME)  
    3.1 ห้องเรียนพิเศษพหุภาษา (HUB)/สพฐ. 
    3.2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ(SME)/สพม.สร 
4. โรงเรียนรัตนบุรี    (SMTE วิทยาศาสตร์ฯ สสวท. , MEP ,  SME )  
    4.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)ม.ปลาย/โครงการสสวท.และสพฐ. 
    4.2 ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(MEP)/สพฐ. 
    4.3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET)/สพม.สร 
5. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  (STEM)  
    5.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์(STEM)/สพม.สร 
6. โรงเรียนสังขะ    
    6.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ(SME)/สพม.สร 
7. โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  
    7.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ(SME)/สพม.สร 
8. โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก   
    8.2 ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(MEP)/สพฐ. 
9. โรงเรียนวีรวัฒนโ์ยธิน 
    9.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ(SME)/สพม.สร 
    9.2 ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (IEP)/สพม.สร  
10. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
      10.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ(SME)/สพม.สร 
11. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา (SME)   
      11.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ(SME)/สพม.สร 
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12. โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม  
      12.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ(SME)/สพม.สร 
13. โรงเรียนบัวเชดวิทยา  
      13.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE)ม.ต้น/สสวท.,สอวน.และ สพฐ.    
      13.2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ(SME)/สพม.สร 
14. โรงเรียนสนมวิทยาคาร  (SMET) 
      14.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET)/สพม.สร 
15. โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์  (SME) 
      15.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ(SME)/สพม.สร 
16. โรงเรียนสวายวิทยาคาร (SMET) 
      16.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET)/สพม.สร 
17. โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล  
      17.1 ห้องเรียนพิเศษ ด้านกีฬา/สพม.สร 

  

โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ   
  1. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม  รุ่นที่ 3  
  2. โรงเรียนสนมวิทยาคาร รุ่นที่ 6  ประเภทที่ 2 (สนับสนุนเฉพาะด้านองค์ความรู้ห้องสมุด 
                        มีชีวิต) 
  

โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 
  1. โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
  2. โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 
  3. โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
  4. โรงเรียนกระเทียมวิทยา 
  5. โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

  รุ่นที่ 1   
  1.  โรงเรียนสุรวิทยาคาร   2. โรงเรียนสิรินธร 
  3.  โรงเรียนรัตนบุร ี   4. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
  รุ่นที่ 2  
 1. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  2. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 
           รุ่นที่ 3  

1. โรงเรียนกระเทียมวิทยา   2. โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม   
3. โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์    4. โรงเรียนตานีวิทยา   
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5. แตลศิริวิทยา      6. นาดีวิทยา   
           7. นารายณ์คำผงวิทยา    8.แนงมุดวิทยา   

9. พนมดงรักวิทยา     10.พนาสนวิทยา   
11. เมืองบัววิทยา     12.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก    

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

 
โรงเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 

  รุ่นที่ 1 
  โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
  

โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 

  1. โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม   2. โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 
  3. โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา  4. โรงเรียนแนงมุดวิทยา 

 

โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม/เรียนร่วม จำนวน  16 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนท่าสว่างวิทยา    2. โรงเรียนพญารามวิทยา 
  3. โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 4. โรงเรียนสวายวิทยาคาร 
  5. โรงเรียนโชคเพชรพิทยา  6. โรงเรียนนาดีวิทยา 
  7. โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์  8. โรงเรียนพนาสนวิทยา    

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

  15. โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา  16. โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 
 

 
โรงเรียนต้นแบบต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน  

1. โรงเรียน Sister School       โรงเรียนสิรินธร  
2. โรงเรียน Buffer School    โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
3. โรงเรียนคู่พัฒนาไทย – อินโดนีเซีย    โรงเรียนสิรินธร 
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โรงเรียนที่จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 1. โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 
 2. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
 3. โรงเรียนสนมวิทยาคาร 
 4. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม  

 

โรงเรียนในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) 
     รุ่นที่ 1  
          โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน      
     เครือข่ายโรงเรียนสุจริต(รุ่นที่ 1) 
  1.โรงเรียนสวายวิทยาคาร   2. โรงเรียนพนาสนวิทยา 
 3. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม  4. โรงเรียนธาตุศรีนคร 
 5. โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  6. โรงเรียนวีรวัฒนโ์ยธิน 
 7. โรงเรียนเมืองบัววิทยา   8. โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 
 9. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  10. โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
      เครือข่ายโรงเรียนสุจริต (รุ่นที่ 2) จำนวน 74 โรงเรียน   

โรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล 
 รุ่นที่ 2 
           โรงเรียนสิรินธร 
 
โรงเรียนในโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)  

          ประจำปีการศึกษา 2563 
 1. โรงเรียนวีรวัฒนโ์ยธิน   2. โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 
 3. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  4. โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 
 5. โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม  6. โรงเรียนศรีสุขวิทยา 
 7. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์  8. โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 
 9. โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา  10. โรงเรียนกระเทียมวิทยา 
 11. โรงเรียนลานทรายพิทยาคม  12. โรงเรียนรัตนบุรี 
 13. โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 14. โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
 15. โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน     
 
โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
 1.โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 
 2.โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
 3.โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
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โรงเรียนประชารัฐ   
          รุ่นที่ 1 จำนวน  10  โรงเรียน 

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

 รุ่นที่ 3 จำนวน 4 โรงเรียน 
1. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
2. โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 
3. โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 
4. โรงเรียนพนาสนวิทยา 
 

โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ปีงบประมาณ  2558  โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 
   ปีงบประมาณ  2561   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
  

โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  
  1. โรงเรียนลานทรายพิทยาคม  ปี 2557 
  2 .โรงเรียนสิรินธร  ปี 2561 
    

  
โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

  1.โรงเรียนสุรินทร์ภักดี   2. โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 
  3.โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  4. โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
  5.โรงเรียนศรีไผทสมันต์   6. โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 
  7. โรงเรียนห้วยจริงวิทยา   8. โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 
  9.โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  10. โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 
  11.โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม  12. โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 
  13. โรงเรียนรัตนบุรี   14.โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 
  15.โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์  16.โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
  17.โรงเรียนพระแก้ววิทยา   18.โรงเรียนสังขะ 
  19. โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04  20. โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 
  21.โรงเรียนเมืองลีงวิทยา   22. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 
  23.โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  24. โรงเรียนมัธยมจารพัติวิทยา 
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โรงเรียนขับเคลื่อนประเทศไทยไร้ขยะ(Set Zero Waste School) 
1. โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
2. โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 
3. โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 
4. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 
5. โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
1. โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 2. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
3. โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย   4. โรงเรียนสังขะ 
5. โรงเรียนรัตนบุรี   6. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 
7. โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม  8. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
9. โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์  10. โรงเรียนสนมวิทยาคาร 
11. โรงเรียนบัวเชดวิทยา   12. โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 
13. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  14. โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 
15. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  16. โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 
17. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   18. โรงเรียนแตลศิริวิทยา 

 
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
 1. โรงเรียนกาบเชิงวิทยา   2. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์   
 3. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา   4. โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม   
 5. โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา  6. โรงเรียนรามวิทยา  รัชมังคลาภิเษก 
 7. โรงเรียนสินรินทร์วิทยา   8. โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 
 9. โรงเรียนสนมวิทยาคาร   10. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   

11. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  12. โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
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ปริมาณงานที่รับผิดชอบ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์   มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระด ับม ัธยมศ ึกษาท้องท ี ่จ ังหว ัดส ุร ินทร ์  ครอบคล ุม 17 อำเภอ ม ีสถานศึกษา จำนวน  85 โรงเร ียน   
  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน  3,586 คน   มีจำนวนนักเรียน  51,647 คน  
จำนวนนักเรียนจบชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 8,297 คน  จำนวนนักเรียนจบชั้น ม.6 ปีการศึกษา 
2562 จำนวน 6,538  คน 
  
ตาราง 4 แสดงจำนวนนักเรียน จำแนกรายช้ัน เพศ  และห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 
(ข้อมูล  ณ  10  กรกฎาคม  2563)  

 
 

 

ระดับชั้น 

จำนวนนักเรียน/ห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 4,826 5,024 9,850 324 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 4,818 5,001 9,819 321 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 4,521 5,072 9,593 318 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 14,165 15,097 29,262 963 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 3,023 5,002 8,025 285 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 2,531 4,387 6,918 269 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,537 4,419 6,956 273 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 8,091 13,808 21,899 827 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 156 45 201 6 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 118 50 168 6 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 72 45 117 5 

รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ  346 140 486 17 

รวม ม.ปลาย และเทียบเท่า  8,437 13,948 22,385 844 

รวมทั้งสิ้น 22,602 29,045 51,647 1,807 
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ตาราง 5   แสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
             5.1 ข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
(10 มิถุนายน 2563) 
 

สายงาน จำนวน 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 1 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 4 
ศึกษานิเทศก ์ 13 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 25 
พนักงานราชการ 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 6 
รวมทั้งสิ้น 50 

 
            5.2 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ (10 มิถุนายน 2563) 
 

ตำแหน่ง จำนวน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 82 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 30 
ข้าราชการคร ู 2,934 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) 3 
พนักงานราชการ 220 
ลูกจ้างประจำ 79 
ลูกจ้างชั่วคราว 188 
รวมทั้งสิ้น 3,536 
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ข้อมูลผลการจัดการศึกษา  

      1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

ตาราง 6  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับประเทศ  สังกัด จังหวัด และสพท. (O-NET)   
ปีการศึกษา 2561 – 2562 ชั้น ม.3 และ ม.6 
 

ชั้น/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ระดับ สูงกว่า/ 

ต่ำกว่า 
ประเทศ 

สพม.33 ผลต่าง  
สพม.33 

ปี กศ.61-62 
จังหวัด 

ปี กศ.62 
สังกัด 

ปี กศ.62 
ประเทศ 
ปี กศ.62 

ปี กศ.
61 

ปี กศ. 
62 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3        
ภาษาไทย 55.88 55.91 55.14 +2.01 55.43 57.15 +1.72 
ภาษาต่างประเทศ 31.20 32.98 33.25 -0.82 28.27 32.43 +4.16 
คณิตศาสตร์ 26.73 26.37 26.73 +0.32 30.02 27.05 -2.97 
วิทยาศาสตร์ 29.93 30.22 30.07 +0.29 36.81 30.36 -6.45 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6        
ภาษาไทย 42.47 43.02 42.21 +0.32 47.36 42.53 -4.83 
สังคมศึกษา 35.41 36.10 35.70 -0.25 34.93 35.45 +0.52 
ภาษาต่างประเทศ 25.98 28.97 29.20 -3.19 27.63 26.01 -1.62 
คณิตศาสตร์ 14.07 25.62 25.41 -2.97 27.32 22.44 -4.88 
วิทยาศาสตร์ 10.03 29.40 29.20 -0.6 29.74 28.60 -1.14 

 
 2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม  

ตาราง 7 จำนวนโรงเรียนที่ได้รบัการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (ปี2554-2558) จำนวน 85 โรงเรียน  

ได้รับการประเมิน/
โรงเรียน 

ผลการประเมิน/โรงเรียน 

รับรองมาตรฐาน ร้อยละ 
ไม่รับรอง 
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

85 56 65.88 29 34.12 
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ตาราง 8  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามผลการประเมิน 
            จำนวน  85   โรงเรียน  

สถาน 
ศึกษา 

ผลการประเมิน 
ดีมาก ดี พอใช้ 

รับ 
รอง 

ร้อย 
ละ 

ไม่รับ 
รอง 

ร้อ
ย 
ละ 

รับ 
รอง 

ร้อย 
ละ 

ไม่
รับ 
รอง 

ร้อย 
ละ 

รับ 
รอง 

ร้อย 
ละ 

ไม่รับ 
รอง 

ร้อย 
ละ 

85  1 1.18 - - 55 64.70 17 20.00 - - 12 14.12 
              
 
ตารางท่ี 9  ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน สมศ. รอบ 3  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จำแนกระดับคุณภาพ/รายตวับ่งชี้ จำนวน 85  โรงเรียน  
 

คุณภาพ 
จำนวนโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานรายตัวบ่งชี้ 

ตบช.
1 

ตบช. 
2 

ตบช. 
  3 

ตบช. 
  4 

ตบช. 
5 

ตบช. 
6 

ตบช. 
7 

ตบช. 
8 

ตบช. 
9 

ตบช. 
10 

ตบช. 
11 

ตบช. 
12 

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

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

      2 1      
รวม 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

 
ตารางท่ี 10 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(รอบ 4) 
               (พ.ศ. 2559-2563) 

คุณภาพ 
จำนวนโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานที่ 3 หมายเหตุ 
ดีเยี่ยม 3 9 5 ระดับดีข้ึนไป 

จำนวน 17 
โรงเรียน 

ดีมาก 10 6 9 
ดี 4 2 3 
พอใช้ - - - 
รวม - - - 
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ตาราง 11  ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
 

อันดับ 
ที่ได้ 

คะแนน ร้อยละ ระดับผลการประเมิน 

28 จาก 42 เขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

4.27122 85.42 ระดับมาตรฐานขั้นสูง 

  
 
ตารางท่ี  12  ผลการติดตามและประเมินผล  การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ผลการดำเนินงานตามระดับคุณภาพ) 
นโยบาย/ตัวช้ีวัด ระดับ 

คุณภาพ 
คำอธิบาย 

ระดับคุณภาพ 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของ
ชาติ 

4.00 ดมีาก 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที ่ถ ูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื ่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

4 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโซบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ฯ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4 

 
ดีมา 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

5.00 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 9 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็น
ด้านการรู้เรื ่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื ่องคณิตศาสตร์
(Mathematical Literacy)  ตามแนวทางการประเมิน PISA 

 
5 

 
ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 3.67 ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่ 11 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

5 ดีเยี่ยม 
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นโยบาย/ตัวช้ีวัด ระดับ 
คุณภาพ 

คำอธิบาย 
ระดับคุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบความสามารถพื ้นฐานระดับชาติ (NT) ผ ่านเกณฑ์ท ี ่กำหนด  
(สำหรับ สพป.) 

- ไม่ประเมิน 

ตัวที่วัดที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจาก 
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

  

          ตัวท่ีวัดย่อยท่ี 13.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (สำหรับ สพป) 3.67 ดีมาก 
          ตัวท่ีวัดย่อยท่ี 13.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 3 ดี 
          ตัวท่ีวัดย่อยท่ี 13.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6(สำหรับ สพม.) 2 พอใช้ 
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ 
ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
และนำไปปฏิบัติไดท้ี่ออกกลางคัน 

  

        ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 14.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (สำหรับ สพป.) - ไม่ประเมิน 

        ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 14.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3   5 ดีเยี่ยม 
        ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 14.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สำหรับ สพม.) 5 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัด 16 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มี
สุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

  

        ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 16.1 ระดับปฐมวัย (สำหรับ สพป.) - ไม่ประเมิน 
        ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 16.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 พอใช้ 
นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

5.00 ดีเยี่ยม 

        ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 18.1 ระดับประถมศึกษา (สำหรับ สพป.) - ไม่ประเมิน 
        ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 18.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สำหรับ สพม.) - ไม่ประเมิน 
        ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 18.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ดีเยี่ยม 
ตัวช้ีวัดที่ 23 สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้
เป ็นเคร ื ่องม ือในการจ ัดกิจกรรมการเร ียนรู ้ ให ้แก ่ผ ู ้ เร ียนได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 

  

        ตัวชี ้วัดย่อยที ่ 23.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
(สำหรับ สพป.) 

- ไม่ประเมิน 
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นโยบาย/ตัวช้ีวัด ระดับ 
คุณภาพ 

คำอธิบาย 
ระดับคุณภาพ 

        ตัวชี ้วัดย่อยที ่ 23.2 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา 
(สำหรับ สพม.) 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 24 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5.00 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่
ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นำไปปฏิบัติใช้ที ่บ้านและชุมชุน เช่น การส่งเสริมอาชีพที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดที่ 41 สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงาน
ส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้าน
บริหารจัดการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ใน
การวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 ดีเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.33 ดีเยี่ยม 
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(ผลการดำเนินงานเทียบค่าเป้าหมายตัวชี้วัด) 
 
 

นโยบาย/ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงาน 
 
ดำเนินการ

ได้ 
การแปลผล 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของ
มนุษย์และของชาติ 

   

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที ่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม
ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

 
100 

 
100.00 

 
บรรลุ 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ 

   

ตัวชี้วัดที่ 17 ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น 
“Coach” ผู ้ให ้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการเร ียนรู ้หรือ
ผู้อำนวยการเรียนรู้ 

50 100.00 บรรลุ 

นโยบายที ่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 

   

ตัวชี ้วัดที ่ 34 สถานศึกษาได้ร ับการกระจายอำนาจการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 

100 100.00 บรรลุ 
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ตาราง 13 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 

ระดับ 
คุณภาพ 

คำอธิบาย 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ   
        ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารจัดการที่ดี 4 ดีมาก 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารในการนำองค์การไปสู่
เป้าหมาย 

3 ดี 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัด
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4 ดีมาก 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัด
การศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 
รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 การนำผลการดำเนินงานมาพัฒนาการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

4 ดีมาก 

     ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 2 พอใช้ 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการเรียนรู้ (Knowledge 
Management : KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) และนำองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
และพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย 

 
 
2 

 
 

พอใช้ 

     ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารและจัดการการศึกษา 

4 ดีมาก 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กร 
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

 
 
4 

 
 

ดีมาก 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1 4 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
     ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 

ระดับ 
คุณภาพ 

คำอธิบาย 
ระดับ

คุณภาพ 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

4 ดีมาก 

     ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 5 ดีเยี่ยม 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ 
สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ 

5 ดีเยี่ยม 

     ตัวบ่งช้ีที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 4 ดีมาก 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการ
จำเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4 ดีมาก 

     ตัวบ่งช้ีที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 5 ดีเยี่ยม 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 5 ดีเยี่ยม 
     ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ 

4 ดีมาก 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

  

     ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและ
เป็นแบบอย่างได้ 

5 ดีเยี่ยม 

     ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
5 

 
ดีเยี่ยม 

        2.1 ระดับปฐมวัย   
        2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ดีเยี่ยม 
     ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ
ตามหลักสูตร 

5 ดีเยี่ยม 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT)  

- - 

   ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

  

        4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - - 
        4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 ดีเยี่ยม 
        4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 

ระดับ 
คุณภาพ 

คำอธิบาย 
ระดับ

คุณภาพ 
     ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเท่าเทียมกันศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพ 

 
5 

 
ดีเยี่ยม 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการ
พิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
        4.1 เด็กพิการเรียนรวม 

 
5 

 
ดีเยี่ยม 

        4.2 เด็กด้วยโอกาส 5 ดีเยี่ยม 
        4.3 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 5 ดีเยี่ยม 
     ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 
ลูกจ้างในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตาม
เกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 
5 

 
ดีเยี่ยม 

     ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจการบริหาร 
และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 

5 ดีเยี่ยม 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 5 ดีเยี่ยม 
คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) 5 ดีเยี่ยม 

 
 
ตาราง 14  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออน ไลน ์  ( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  ป ระจำป ี งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
 

สพท. คะแนน ระดับผลการประเมิน 
สำนักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 

70.47 C 
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ส่วนที่ 2 
 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ  
มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจำแนกแผนออกเป็น  

3 ระดับ  ได้แก่  
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำ แผน

ต่าง ๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน  
แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง  
แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดทำขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2  

ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา 
ระหว่างประเทศ  

ซึ ่งสรุปแผนทั ้ง 3 ระดับที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐานในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็น

เป้าหมาย การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้อง และบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  
ซึ่งกำหนดให้ หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2561 - 2580  โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนา  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและ
ความเสมอภาคของสังคม  ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ ่งแวดล้อมและความยั ่งย ืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนา
ประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ  จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั ่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร ้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื ่อบรรลุเป้าหมายตามที่ กำหนดไว้ ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทำไว้เพื ่อให้บรรลุเป้าหมาย ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น   รวมทั้งการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่ง
ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ   
3) การพัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพื้นที่ และ
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เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาด
กลาง และขนาดย่อมย ุคใหม ่ 9) เขตเศรษฐกิจพิ เศษ 10) การปร ับเปล ี ่ยนค่าน ิยมและว ัฒนธรรม   
11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทาง
สังคม  18) การเติบโตอย่างยั ่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ำทั ้งระบบ 20) การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ  21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
และ 23) การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม   
และ 24) แผนแม ่บทเฉพาะก ิจภายใต ้ย ุทธศาสตร ์ชาต ิอ ันเป ็นผลมาจากสถานการณ์โคว ิด 19  
พ.ศ. 2564 - 2565   

แผนการปฏิรูปประเทศ  
แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ใน

ด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื ่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส   
อันทัดเทียมกัน เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  ทั้งนี้ การ
ปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ   
ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย  4) ด้าน
กระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข  8) 
ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มี
แผนงานเพื่อการปฏิรูป 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21  3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  4) 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงาน 
และการสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุน 
การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดก้ำหนดวัตถุประสงค์  

และเป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพิ ่มเติม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   
2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน 
ได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติ  เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์   
8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  และ 
10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579   
เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ 

เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที ่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที ่มี
ประสิทธิภาพ  พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และ
การพัฒนาประเทศ  เพื่อให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทาง การ
พัฒนาการศึกษา  และการเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจ
และสังคม  ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพล
วัตร  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่ง
ภายใต้ กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมาย  ของ
การพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียม  
ทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท 
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษา เพ่ือ
ความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม แห่งการ
เรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา เพ่ือสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง  กับ
การศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12  การ
พัฒนาการเรียนรู้   

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)  
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบาย  และแผน

หลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม  เพ่ือ
ธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติโดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางหรือ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การกำหนด  
ยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื ่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่
เกี่ยวข้อง กับความม่ันคงแห่งชาติ หรือกำหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่า
ด้วย ความมั่นคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย  
ความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความ
มั่นคง ของมนุษย์ 2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความม่ันคง 3) การเสริมสร้างความมั่นคง 
ของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 6) การสร้าง 
ความสามัคคีปรองดอง 7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) การบริหาร
จัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 10) การป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด  11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 12) การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน  
13) การรักษา ความมั่นคงทางทะเล 14) การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 15) การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา ความมั่นคงทางไซเบอร์ 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษา
ความมั ่นคง ทางพลังงาน 18) การรักษาความมั ่นคงด้านอาหารและน้ำ 19) การรักษาความมั ่นคงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
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นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ) แถลงต่อ

รัฐสภา  วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 
จำแนก เป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) 
การปกป้อง และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและ
ความสงบสุข  ของประเทศ 3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวที
โลก  5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการ
กระจาย ความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  
และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  10) 
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูป การ
บริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุง ระบบ
สวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวน ของเศรษฐกิจ
โลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  6) การ
วางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไข ปัญหา
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ 9) การแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
และสร้างความสงบสุขในพื้นที ่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  11) การ
จัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็น ของ
ประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคง 
เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ ซึ่ง
มีสาระสำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  2) การผลิตและ
พัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  3) การพัฒนา
ศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่า
เทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   
 
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง  กับ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งมีสาระสำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษา เพ่ือ
ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม  เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม แห่งการ
เรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนา ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  ของ
กระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว  
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แผนปฏิบัติราชการะยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

       ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหาร
กิจการบ้านเมืองที ่ดี พ .ศ. 2546 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง กับ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย ความมั่นคง 
และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้  ทุกส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และแผนอ่ืน ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมีสาระสำคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษา เพ่ือความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ 2) การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  3) การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา  ที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย  ตัวชี้วัด แนว
ทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสำคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว  

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ตามประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562)  
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของประทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 เมื่อ
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็น กรอบแนวทางใน
การดำเนินงาน ซึ่งมีสาระสำคัญที่เก่ียวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  

- นโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจ และบุคลากร 
เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถ ลดการใช้
ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย ทั้งการ
บริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/ โครงการแบบ
ร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการ จัดทำ
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  และ
นานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น  
 3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมุ่ง
บริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถ 
ของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม  ถึงการจัดการศึกษา
เพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   

- จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
  1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 
  1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ  

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง การจัดการเรียนรู้
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ - ส่งเสริมการ
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พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา  ตามความต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและ
แตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่  - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจาก
สถานการณ์จำลอง ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลก
ทัศน์มุมมองร่วมกัน ของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น  

 - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต และสร้างอาชีพ 
อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ   

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับ ทักษะภาษาอังกฤษ 

(English for All)  
  - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะ
แก่ง  ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  

 - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์  และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล เป็น
ขั้นตอน  
  - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ  ให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนา สมรรถนะบุคลากรระดับ
จังหวัดทั่วประเทศ  

 2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
  - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์
พระราชทาน  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ  

 - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัย  จากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์   

 - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่  ที่ใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะ  การสื่อสารและใช้
ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง  วินัย สุจริต 
จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด  

 3. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
  - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  - ศึกษาและปรับปรุง
อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  

 - ระดมสรรพกำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562   

4. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม  ที่พึง

ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  
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 - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ  และ
สร้างรายได ้  

 5. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
 - ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน ที่มีภารกิจ
ใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น  - ปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน โดยค านึงถึง ประโยชน์ของผู้เรียนและ
ประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม  

 - สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)   
 - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้อง กับการ

ปฏิรูปองค์การ   
 - สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ได้อย่าง

อิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ  
 - จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต

บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ  
 - ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก

บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ  
 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)   
(ตามประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)  
- นโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม)  

5. ดำเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื ่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผล ตามนโยบาย 
“การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco - System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply  และตอบ
โจทย์ Demand” โดย  
  - ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพื่อให้ เกิดความร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว  รวมถึงการ
บริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  

- ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนา ศักยภาพบุคคล
เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพื่อให้ครู Up Skill  และRe-Skill ของ
ตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ  - เปิดกว้าง เสรี
ทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา การศึกษาร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital  Excellence Center : HCEC) 
จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ  
  ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่นักเรียนยกกำลังสอง ที่เน้นเรียนเพ่ือรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือทำ ครูยกกำลังสอง ที่เน้นเพ่ิม
คนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกกำลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน  หลักสูตรยกกำลัง
สองที่เน้นลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สื่อการเรียนรู้ยกกำลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสาน  ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย ได้แก่ On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม  ด้านการศึกษาเพื่อความ
เป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐาน  
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จากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  โดย
เนื ้อหามาตรฐานจากผู ้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน และ On-Demand ซึ ่งสามารถเรียนได้ทุกที ่ ทุกเวลา  ที ่มี
อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ โรงเรียนยกกำลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพ ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพิ่ม ความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)   

- พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพ่ือทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The  Trainer) 
และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital  Excellence 
Center : HCEC)   
  - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้าง ให้ภาคเอกชน
สามารถเข้ามาพัฒนาเนื ้อหา เพื ่อให้ผู ้เร ียน ครู และผู ้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเร ียนรู้  
ที ่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื ่อความเป็นเลิศ ( Digital Education  
Excellence Platform : DEEP)   

- ให้ผู ้เรียน ครู ผู ้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคล  สู่ความ  
เป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP)   
  - จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จำเป็น” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

41 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  – 2565 

 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึด

หลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และมุ่งสู่ 
Thailand 4.0 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-25680 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และนโยบาย ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
  “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน” 
       พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ  
ในการแข่งขัน 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู ้ เร ียนให้มีสมรรถนะตามหลักส ูตรและคุณลักษณะ  
ในศตวรรษที่ 21  

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื ่อมล้ำ ให้ผู ้ เร ียนทุกคนได้ร ับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  มีสมรรถนะด้านภาษา
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี ดิจิทัล 
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

นโยบาย 
1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

2. ด้านโอกาส 
   2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
   2.2 ดําเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ  

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สู่ความ
เป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 



 

 

42 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน ไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างเท่า
เทียมกัน 

2.4  ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ดําเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
   3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จําเป็น ของโลกใน

ศตวรรษท่ี 23 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

   3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือก ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทํา 

   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจําเป็น ในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน บน

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมที่สี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน

ที่สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท ของพ้ืนที่ 
    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  

2-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
    4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา 

ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
   4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพ่ิม 

ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 
กลยุทธ์  
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์/ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ 
1. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน

พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 
85 

2 ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาต่อในโรงเรียนของรัฐ
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 

20 

3 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในวิชาหลัก ( O-NET) 
และด้านอิสลามศึกษา (I-NET) เพ่ิมขึ้น 

 

 
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการ

พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 
80 

 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

สติปัญญา 
80 

2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน(*) 

3 

3 จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

29,125 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับดีข้ึนไป 

1 

5 จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพ่ิมข้ึน 

200 

6 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับ
การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้าน
ภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

100 

7 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้าน
การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 

100 

8 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

- 

9 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพ่ิมข้ึน - 
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ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
10  ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพใน

ด้านต่าง ๆ เพ่ือการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
สอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้า
ทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

80 

 
(*) เนื่องจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป้าหมายในการรายงานจึงรวมเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เท่านั้น 
 
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 

-ระดับปฐมวัย 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ-อาชีวศึกษา) 

 
100 
100 
100 
78 

2 จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น 

3,630,000 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
บริบท 

80 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 20 
 
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
80 
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6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 2 
2 โครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพ่ิมข้ึน 20 
3 ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
90 

4 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 50 
5 จำนวนสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระและความ

คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
200 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

วิสัยทัศน์   
      “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  เป็นองค์กรคุณภาพมาตรฐานระดับสากล  
สร้างทุนมนุษย์ด้วยนวัตกรรม  น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
  
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

3. ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และ        
มีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 

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

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

1. ผู ้เร ียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม โดยน้อมนำพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen)  
พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ และนานาชาติ 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี และน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
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6. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารงาน ยึดหลัก            
ธรรมาภิบาลและน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 

7. สถานศ ึกษาจ ัดการศ ึกษา เพ ื ่อการบรรล ุ เป ้าหมายการพ ัฒนาอย ่างย ั ่ งย ืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

8. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา  สถานศึกษา  มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้งานวิจัย  
เทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 
ค่านิยมองค์กร          

รับผิดชอบ   มีน้ำใจ   ให้บริการ   ประสานงานอย่างกัลยาณมิตร 
 
วัฒนธรรมองค์กร        
          “ร่วมคิด  ร่วมทำ  รว่มรับผิดชอบ” 
 
นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
         “ลึกซึ้งงานภารกิจ    พิชิตงานนโยบาย    ใส่ใจงานเชิงพ้ืนที่” 
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การบริหารและการจัดการศึกษาด้วยทีม  (SMART TEAMS) ประกอบด้วย 
         1. คุณลักษณะของผู้บริหาร สพม.สุรินทร์  (SMART DIRECTORS)  : “CHANGS” 
             C = Change (ผู้นำการเปลี่ยนแปลง)  H  =  Human  Ability  (ผู้มีศักยภาพ)     
             A = Achievement (เน้นผลสัมฤทธิ์)  N  = Nice  (ดี)   
             G = Good Governance (มีหลักธรรมมาภิบาล)  S = Service mind  (มีจิตบริการ) 
          2. คุณลักษณะของครู สพม.สุรินทร์  (SMART TEACHERS)  : “KRUDEE” 
              K = Knowledge  (มีความรู้)   R =  Responsibility (มีความรับผิดชอบ)    
              U = Use Innovation (ใช้สารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี) 
              D = Development (มีการพัฒนา) E1 =  Evaluation (การวัดผล ประเมินผล)     
              E2 = Ethics (คุณธรรม จริยธรรม) 
          3. คุณลักษณะของบุคลากร สพม.สุรินทร์ (SMART  EDUCATIONAL PERSONNEL) : “PRASAN” 
              P = Personality (บุคลิกภาพ)   R = Responsibility (ความรับผิดชอบ)  A = Attitude  (เจตคติ) 
              S = Service mind  (บริการเป็นเลิศ) A = ACHIEVEMENT (มุ่งผลสัมฤทธิ์)  
              N = Network  Building and Participatory (สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม) 
 4. คุณลักษณะของนักเรียน สพม.สุรินทร์ (SMART STUDENTS)  :  “DEKSAREN” 
             D = Democracy(มีความเป็นประชาธิปไตย)    E = Ethics มีคุณธรรม จริยธรรม    
              K = Knowledge  (มีความรู้ ใฝ่เรียนรู้มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21)  
              S = Sufficiency  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  A = Achievement การมุ่งผลสัมฤทธิ์    
              R = Responsibility มีความรับผิดชอบ   E = Enjoy (มีความสุข)  N = Network(สร้างเครือข่าย) 
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การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  
โดยใช้รูปแบบ TPS Model 
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การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา  สำหรับการบริหารระดับสถานศึกษา  
TPS Model for Schools 
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กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ   
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม โดยน้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 

ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรฯ 

100 1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   - กิจกรรมอบรมพัฒนาครู 
   - นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา 

นายดนัย คำผุย 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

2. ร้อยละของผู้เรียนมีความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

100 1. โครงการเสริมสร้างความม่ันคงสถาบันหลัก 
  - นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 

นายดนัย คำผุย 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมืองและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
 

100 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
- นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา 

นายดนัย คำผุย 
นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

2. โครงการจิตอาสา 904 
 

นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช และคณะ 
กลุ่มอำนวยการ    

3. โครงการส่งเสริมลูกเสือ เนตรนารี กีฬา ดนตรี 
 

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

4. ร้อยละของผู้เรียนน้อมนำพระบรม 
ราโชบายรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 

100 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามพระราชดำรัส  
รัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10  
 - อบรมพัฒนาครู 
- กิจกรรมค่ายนักเรียนต้นแบบ 

นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ  

85 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
2. โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  - กิจกรรมอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและการดูแล
ความปลอดภัยของนักเรียน และโรงเรียน 

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์ 2  ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฎศิลป์ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืนๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

1. ร ้อยละของผ ู ้ เร ียนได ้ร ับการพัฒนา
ความสามารถพิเศษด้านว ิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ตามมาตรฐานที่กำหนด 
 

80 1. โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่โอลิมปิกวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
2. โครงการโอลิมปิก สอวน. 
3. โครงการห้องเรียนพิเศษฯ 

นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณและคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

4. โครงการ KKU Smart Learning  
  - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  - นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา 

นายสดใส กาพย์กลอน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

5. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ 
สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
    -อบรมพัฒนาครู 
   - แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนา 
ความสามารถพิเศษ  ด้านทัศนศิลป์ 
นาฎศิลป์ ดนตรี กีฬา และสามารถเข้าร่วม
แข่งขันในระดับต่างๆได้ 

80 1. โครงการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน 
2. โครงการห้องเรียนพิเศษด้านกีฬา 
3. โครงการห้องเรียนพิเศษ 

นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณและคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

3. ร้อยละของผู้เรียนสามารถสื่อสารโดยใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ 2 

80 1. โครงการพัฒนาครูด้านจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ค่าย Boot CAMP 
    - อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นายสดใส กาพย์กลอน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 



 

 

54 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

    - นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา  
2. โครงการอัจฉริยภาพด้านภาษา 
  - อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
  - นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา 
4. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอภาษา 
ต่างประเทศท่ี 2 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
(HCEC) 

นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี และคณะ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
นายวัชรา  สามาลย ์
นายสดใส  กาพย์กลอน 
นางสาวธนาวดี พระเมเด 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในเวที 
ระดับชาติและนานาชาติได้ 
 

80 1. โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่โอลิมปิกวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
2. โครงการโอลิมปิก สอวน. 
3. โครงการห้องเรียนพิเศษฯ 

นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณและคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

1. โครงการ PISA 
- อบรมพัฒนาครู 

นายพิจิตร  อุตตะโปน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- อบรมพัฒนาผู้บริหารและครู 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงาน IS  

นายรวิชญุฒม์  ทองแม้น 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ที ่ 3. ผู ้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู ้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู ้เ รียน 
ในศตวรรษที ่ 21 มีสุขภาวะที ่ เหมาะสมตามวัย มีความ สามารถในการพึ ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี  
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแบ่งปันระดับประเทศและนานาชาติ 

ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

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

นายวัชรา  สามาลย์ 
นางพชรพรรณ ด่านวิไล 
นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
นางนาถสุดา จินดาศรี 
นายพิจิตร อุตตะโปน 
นายดนัย  คำผุย 
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ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

2.ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
เพ่ิมข้ึน 
  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ร้อยละ 3 1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นายพิจิตร  อุตตะโปน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3. จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ 
ดนตรี กีฬา) 

450 1. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) 
2. โครงการห้องเรียนกีฬา 

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ 
นางนุษย์นภา  ทิพยรักษ์ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

4. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับดีข้ึนไป 

1 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการ 
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีทักษะที่จำเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 

นายดนัย  คำผุย 
นางลัคนา  คณากรณ์ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

5. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ 
ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้าน
การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ใน
การประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ 
PISA 
 

100 1. โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ PISA  นางพชรพรรณ  ด่านวิไล 
นายพิจิตร  อุตตะโปน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้
มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพใน
ด้านต่าง ๆ เพ่ือการประกอบอาชีพ การ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
สอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและ
บริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้า
ทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 
 
  

80 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการ 
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีทักษะที่จำเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 
- อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา 

นางลัคนา คณากรณ์ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

2. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 
 

นายดนัย คำผุย  
นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
นางสาวธนาวดี พระเมเด 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

7. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะเหมาะสม
ตามวัย 
 

100 1. โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
   - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   - นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา 

นายดนัย คำผุย 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

8. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

80 1. โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาพ่ึงพาตนเอง 
     -กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     - นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา 
 

นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

2. โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
 



 

 

58 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

9. ร้อยละของผู้เรียนมีการปรับตัวต่อการ
เป็นพลเมืองพลโลกที่ดี 

100 1. โครงการพัฒนาการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 
 

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณและคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2. โครงการจิตอาสา 904 
 

นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช และคณะ 
กลุ่มอำนวยการ 

3. โครงการการประกวดโครงงานคุณธรรม นางสาวธนาวดี พระเมเด 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

10 . ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การแข่งขันระดับประเทศและนานาชาติ 

80 1. โครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
2. โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่โอลิมปิกวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
3. โครงการโอลิมปิก สอวน. 

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณและคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

4. โครงการพัฒนาครูด้านจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ค่าย Boot CAMP 
    - อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    - นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา 

นายสดใส กาพย์กลอน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

5. โครงการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนว STEM ศึกษา 
     - อบรมพัฒนาครู 
     - แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
     - อบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครูผู้สอน 
     - นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา 

นายรวิชญุฒม์  ทองแม้น 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 



 

 

59 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน วิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี  
และน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที ่ร ่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 

100 โครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม KM  PLC 

นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวีและคณะ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

2. นิเทศ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเปิดชั้นเรียน นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที ่ได้ร ับการส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 
 

70 1. โครงการพัฒนาครูด้านจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ค่าย Boot CAMP 
    - อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    - นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา 

นายสดใส กาพย์กลอน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(HCEC) นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี และคณะ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
นายวัชรา  สามาลย์ 
นายสดใส  กาพย์กลอน 
นางสาวธนาวดี พระเมเด 



 

 

60 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

3. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษได้รับ
ก า รพ ัฒนาและยกระด ั บคว า ม รู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่
กำหนด 

100 1. โครงการพัฒนาครูด้านจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ค่าย Boot CAMP 
    - อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    - นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา 

นายสดใส กาพย์กลอน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(HCEC) นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี และคณะ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
นายวัชรา  สามาลย์ 
นายสดใส  กาพย์กลอน 
นางสาวธนาวดี พระเมเด 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

4. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาครู
ให้มีทักษะการคิดขั ้นสูงผ่านกิจกรรม 
Active Learning 
 

80 1. โครงการอบรมและพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active 
Learning 

นางณัฐกานต์  ปีแหล่ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

2. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  
- นิเทศ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเปิดชั้นเรียน 

นางพชรพรรณ ด่านวิไล 
นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
นางนาถสุดา จินดาศรี 



 

 

61 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

- นิเทศ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา นายพิจิตร  อุตตะโปน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

3. โครงการมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 
   - ประกวดและคัดเลือก Best Practice 
   -  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

นายวัชรา  สามาลย ์
นายสดใส  กาพย์กลอน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

  4. โครงการ ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ นายวัชรา  สามาลย์ 
นางจิอาภา  คนึงเพียร 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

5.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้และทักษะขั้นสูง 
 

80 1. โครงการทดสอบ PISA 
    - อบรมพัฒนาครู 

นายพิจิตร  อุตตะโปน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

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

นายพิจิตร  อุตตะโปน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
 

6. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี
ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ สำหรับ

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

นางณัฐกานต์ ปีแหล่ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 



 

 

62 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

ผู้เรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ (พิการ
เรียนร่วม) 
 

2. โครงการมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 
   - ประกวดและคัดเลือก Best Practice 
   -  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

นายวัชรา สามาลย์ 
นายสดใส  กาพย์กลอน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
 

7. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาใน
การพัฒนาตนเองผ่านระบบดิจิทัล 
 

80 1. โครงการพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา
เสริมสร้างศักยภาพวิทยาศาสร์ และภาษาอังกฤษ 
   - กิจกรรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผ่านระบบดิจิทัล 

นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

2. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ
ดิจิทัลและระบบนิเทศออนไลน์ 
 - อบรมพัฒนาผู้บริหารและครู 
 - ค่ายกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

นายวัชรา สามาลย์และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

63 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 5. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการ นำเทคโนโลยีมา บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และน้อมนำศาสตร์พระราชา 
สู่การปฏิบัติ 

ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

1. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษามี
ภาวะผู้นำทางวิชาการ 
 

100 1. โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  
- กิจกรรมวิชาการในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร 
- ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาพิเศษ  
 

นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

2. โครงการเปิดบ้านวิชาการ 
 

นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(HEEC) นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี และคณะ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
นายวัชรา  สามาลย์ 
นายสดใส  กาพย์กลอน 
นางสาวธนาวดี พระเมเด 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 



 

 

64 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

4. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
    - อบรมพัฒนาผู้บริหารด้านภาษาอังกฤษ 

นายสดใส  กาพย์กลอน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

5. โครงการพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการด้านการ
บริหารงานบุคคล 

นายเสนอ  ประพันธ์ และคณะ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความ สามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อ
การบริหารจัดการศึกษา 
 

100 1. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา 
SMSS  
- อบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 
- อบรมครูและเจ้าหน้าที่ 
- นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา 

นายวัชรา  สามาลย์  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แพลตฟอร์ม นายวัชรา  สามาลย์  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. ร้อยละของผู้บริหารใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา 

100 1. โครงการส่งเสริมสถานศึกษายึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ 
 

นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

2. โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม  
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

นายวัชรา  สามาลย์ 
นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 



 

 

65 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

4. ร้อยละของผู้บริหารน้อมนำศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

 

100 1. โครงการส่งเสริมและน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การ
ปฏิบัติที่ยั่งยืนในสถานศึกษา 
-กิจกรรมถอดบทเรียนศาสตร์พระราชาของผู้บริหาร 
- ศึกษาดูงานโครงการหลวงในพระราชดำริ 

นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 

กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 6. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็น พิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับ 
การศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ 

1. ร้อยละของสถานศึกษา 
มีข้อมูลสารสนเทศตามกระบวนการคัด
กรองเด็กตามกลุ่มชัดเจน 
 

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

นางณัฐกานต์ ปีแหล่ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
 

2. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่มีผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็น 
พิเศษ (ผู้พิการ) ได้รับการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนร่วม 

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

นางณัฐกานต์ ปีแหล่ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ 

3. ร ้อยละของผ ู ้ เร ียนมีความต้องการ
จำเป็น พิเศษ (ผู้พิการ) ได้รับการพัฒนา
ผ่านแผน IEP 
 

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

นางณัฐกานต์ ปีแหล่ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
 

4. จำนวนผู ้เร ียนที ่เป็นผู ้พิการ เข้าถึง
บ ร ิ ก า ร ก า ร ศ ึ ก ษ า แ ล ะก า ร พ ั ฒ น า
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสมตามความจำเป็น 

1,258 
 
 
 

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

นางณัฐกานต์ ปีแหล่ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
 

5. จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้ด้อยโอกาส เข้าถึง
บริการการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสมตามความจำเป็น 

38,224 1. โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

2. โครงการโรงเรียนสีขาว 
    -ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    -ส่งเสริมกิจกรรม To Be Number One 
 

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 7   ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน และเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

1. อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละ
ระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 
    
   - ระดับมัธยมศึกษาตอนเต้น 
   - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 

 
 
 

100 
78 

1. โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
3. ส่งเสริมประสิทธิภาพผู้เรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4. โครงการประชุมการรับนักเรียน 

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2.  ร ้อยละของผ ู ้ เ ร ี ยนได ้ ร ับจ ัดสรร
งบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และ
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 
โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ของสถานศึกษา และความต้องการจำเป็น
พิเศษสำหรับผู้พิการ 

100 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ 
กลุ่มนโยบายและแผน 
 

2. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำสำหรับ
นักเรียนเรียนรวม 
    

นางณัฐกานต์ ปีแหล่ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 

20 1. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายการ
ปัจจยัพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 

นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร และคณะ 
กลุ่มนโยบายและแผน 
นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
นายวัชรา สามาลย์ และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
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ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

  2. โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) 
  - กิจกรรมติดตามระบบคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ
(CCT) 

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

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

90 1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน  
สพม.33   
  - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัล 
  - นิเทศ ติดตามช่วยเหลือการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของสถานศึกษาในสังกัด 
  - อบรมพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนการสอน 

นายวัชรา สามาลย์ และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. โครงการ KKU Smart Learning  
  - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  - นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา 

นายสดใส กาพย์กลอน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3. สื่อการสอนโปรแกรมม่ิงในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิด 

นางจิอาภา คะนึงเพียร 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

5. ร้อยละของครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ 
อ ุปกรณ์ และอ ุปกรณ์ด ิจ ิท ัล (Digital 

90 1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน  
  - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัล 

นายวัชรา สามาลย์ และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



 

 

69 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

Device) เพื ่อใช้เป็นเครื ่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 

  - นิเทศ ติดตามช่วยเหลือการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของสถานศึกษาในสังกัด 
  - อบรมพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนการสอน 

 

2. โครงการ KKU Smart Learning  
  - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  - นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา 

นายสดใส กาพย์กลอน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

6. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
ให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท 
ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 

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

นางพชรพรรณ ด่านวิไล 
นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
นางนาถสุดา จินดาศรี 
นายพิจิตร อุตตะโปน 
นางลัคนา คณากรณ์ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

2. โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
 

นายวรวิทย์ วุฒิยา 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก นายสดใส กาพย์กลอน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
 



 

 

70 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

4. โครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง นายวรวิทย์ วุฒิยา 
นางลัคนา คณากรณ์ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

7. ร้อยละของสถานศึกษานำเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื ่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

90 1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน  
สพม.33   
  - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัล 
  - นิเทศ ติดตามช่วยเหลือการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของสถานศึกษาในสังกัด 
  - อบรมพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนการสอน 

นายวัชรา สามาลย์ และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

2. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  
- นิเทศ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเปิดชั้นเรียน 
- นิเทศ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

นางพชรพรรณ ด่านวิไล 
นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
นางนาถสุดา จินดาศรี 
นายพิจิตร อุตตะโปน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

8. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการดแูล
ช่วยเหลือและคุ ้มครองนักเรียนและการ
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

90 1. โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. โครงการ ฉก.ชน. 

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 



 

 

71 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย  
 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

9.ร ้อยละของสถานศ ึกษาท ี ่ม ี ร ะบบ
ฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ
นำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

90 1. โครงการจัดทำแผนการรับนักเรียน 
 

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

72 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ที่ 8. สถานศึกษาจัดการศึกษา เพื่อการ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Sustainable Development  Goals:SDGs)และสร้างเสริม 
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วัดหลัก 
ค่า 

เป้าหมาย 
 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

1. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

80 1. โครงการสร้างจิตสำนึกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นางณัฐกานต์ ปีแหล่ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

2. กิจกรรมการรณรงค์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

นางชูจิตร ชูทรงเดชและคณะ 
กลุ่มอำนวยการ 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดหา
วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

95 1. โครงการจัดหาวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นายสุชาติ  คำบุญฐิติสกุล 
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

2. กิจกรรมการรณรงค์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นางชูจิตร ชูทรงเดชและคณะ 
กลุ่มอำนวยการ 

  3. โครงการสร้างจิตสำนึกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นางณัฐกานต์ ปีแหล่ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีหลักสูตร
สิ่งแวดล้อมศึกษาและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 100% 

100 1. โครงการสร้างจิตสำนึกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  - กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
  - อบรมพัฒนาครูและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  - คัดเลือก Best Practice 

นางณัฐกานต์  ปีแหล่ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 



 

 

73 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัดหลัก 
ค่า 

เป้าหมาย 
 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

4. ร้อยละของครูและนักเรียนที่พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม วิจัย การผลิตและการบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง 
Thailand 4.0 
 

95 1. โครงการสร้างจิตสำนึกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  - กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
  - อบรมพัฒนาครูและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  - คัดเลือก Best Practice 
 

นางณัฐกานต์ ปีแหล่ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

2. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 
 

นายวรวิทย์  วุฒิยา 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 3. โครงการสวนสวยโรงเรียนงาม 
 

นางชูจิตร ชูทรงเดช และคณะ 
กลุ่มอำนวยการ 
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์ที่ 9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการกำกับ  
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย  เทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัดหลัก 
ค่า 

เป้าหมาย 
 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

1. จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

2 1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน  
สพม.33   
  - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัล 
  - นิเทศ ติดตามช่วยเหลือการดำเนินงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของสถานศึกษาในสังกัด 
  - อบรมพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนการสอน 

นายวัชรา สามาลย์ และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

2. ระดับคุณภาพการบริหารเชิงบูรณาการ
ด้วยTPS Model 

ดีมาก 1. โครงการกำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงาน
ตาม TPS Model 

นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ และคณะ 
กลุ่มนโยบายและแผน 

3. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูล
สารสนเทศ Big Data 
 

100 1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน  
สพม.33   
  - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัล 
  - นิเทศ ติดตามช่วยเหลือการดำเนินงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของสถานศึกษาในสังกัด 

นายวัชรา สามาลย์ และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 



 

 

75 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัดหลัก 
ค่า 

เป้าหมาย 
 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

  - อบรมพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนการสอน 
  - การอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและการ
จัดทำฐานข้อมูล Big Data  

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) 

100 1. โครงการพัฒนาบุคลากรในการวิจัยและพัฒนา 
    - อบรมพัฒนาบุคลากรและครู 
    - กิจกรรมการประกวดผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
 

5. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการ
การประกันคุณภาพและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา และรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ 

100 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา 
    

นางนาถสุดา จินดาศรี 
นางลัคนา คณากรณ์ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

2. โครงการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  - ประชุมคณะกรรมการกตปน. 
  - ศึกษาดูงาน 

นายรวิชญฒ์ ทองแม้น 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

6. ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี
ในการบริหารจัดการ 
 

100 1. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษา SMSS  
- อบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 
- อบรมครูและเจ้าหน้าที่ 
- นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในการ
ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 

นายวัชรา สามาลย์ และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
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ตัวชี้วัดหลัก 
ค่า 

เป้าหมาย 
 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ/กลุ่ม 

7. ร้อยละของค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

90 1. โครงการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต นางลัคนา คณากรณ์ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

8. ร้อยละของนักเรียนสังกัด มีพฤติกรรมที่
ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

50 1.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและธรรมมาภิบาลใน
สถานศึกษา โรงเรียนสุจริต 

นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

9. ร้อยละของสถานศึกษาผ่านการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 

100 1.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและธรรมมาภิบาลใน
สถานศึกษา โรงเรียนสุจริต 
    - กิจกรรมประกวดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

10. ร้อยละของสถานศึกษาที่มี
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสนับสนุนด้าน
บริหารจัดการสถานศึกษา 

100 1. โครงการ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
2 .โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน  
สพม.33   
  - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัล 
  - นิเทศ ติดตามช่วยเหลือการดำเนินงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของสถานศึกษาในสังกัด 
  - อบรมพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนการสอน 
  - การอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและการ
จัดทำฐานข้อมูล Big Data  

นายวัชรา สามาลย์ และคณะ 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
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ส่วนที่  3 

โครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนที่ 3 

โครงการ/กิจกรรม 
กรอบงบประมาณ  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564   ใช้ฐานวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  เป็นฐานใน
การจัดสรรงบประมาณในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ตามรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้ 
    1. การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564   สำหรับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ครั้งที่ 1)  
จำนวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006 /ว 4344 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 
2563 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ งบดำเนินงาน รหสัหน่วยรับงบประมาณ  
2000400747 

    1.1 ผลผลติผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ 
จำนวนเงิน 500,000  บาท 
               1.2  ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สำหรับโรงเรียนปกติ จำนวนเงิน  1,500,000 บาท 
    2. การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564   สำหรับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ครั้งที่ 2) 
จำนวนเงิน 1,000,000  บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามหนังสือ ศธ 04006 /ว 932 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 
:แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 3. งบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ตามกรอบงบประมาณ  
5 ล้านบาทถ้วน  (ห้าล้านบาทถ้วน)        
 4. การจัดสรรงบประมาณครั้งต่อไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะพิจารณาจัดสรร
เพ่ิมเติมให้ตามเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณท่ีกำหนด 
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แผนใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

 
ที ่ รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     

1 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก ไปราชการ 300,000 สพม. 

2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 200,000 สพม. 

3 ค่าซ่อมแซมสำนักงาน และประกันภัยรถยนต์ 100,000 สพม. 

4 วัสดุสำนักงาน 800,000 สพม. 

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 500,000 สพม. 

6 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  758,106 สพม. 

7 ค่าสาธารณูปโภค 500,000 สพม. 

8 โครงการส่ งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน
เทคโน โลยีสารสน เทศและการสื่ อสารภายใน  
(อินเตอร์เน็ต) 

165,000 นายวัชรา   สามาลย ์

9 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
สุรินทร์    

238,294 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์
และคณะ 

10 โครงการมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.สุรินทร์ 
ปี 2564 

200,000 นายวัชรา   สามาลย์ 
นายสดใส  กาพย์กลอน 

11 โครงการ  พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและยกระดับคุณภาพ
งานวิชาการ 

30,000 นายรวิชญุฒม์  ทองแม้น 

12 โครงการ การประกวดโครงงานคุณธรรม  11,200 นางสาวธนาวดี  พระเมเด   

13 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  

250,000 นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
นางพชรพรรณ ด่านวิไล 

14 โครงการ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

60,000 นายวัชรา   สามาลย์ 

15 โครงการ พัฒนาการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาเพ่ือเป็นฐานข้อมูล Big Data ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

50,000 นายวัชรา   สามาลย์ 
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ที ่ รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 

16 โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ด้านนโยบายและแผน การบริหารงบประมาณ การ
ติดตามและรายงานผล 

80,000 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์
และคณะ 

17 โครงการ การพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการ
ด้านการบริหารงานบุคคล 

50,000 นายเสนอ ประพันธ์ 
และคณะ 

18 โครงการเปิดบ้านวิชาการ 85,000 นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี 
และคณะกลุ่มพัฒนาครูฯ 

19 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือสู่องค์การแห่งการเรียนรู้     สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

20,000 นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี 
และคณะกลุ่มพัฒนาครูฯ 

20 โครงการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษา
เพ่ือขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 

20,000 นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ 
นางนุษย์นภา  พิทยรักษ์ 

21 โครงการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

120,000 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช 
นางพิชญ์สินี  เจริญรัตน์ 
นางปวีณา  กระเวนกิจ 

22 โครงการ ตรวจสอบ  กำกับ  ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านการเงิน  การบัญชีและพัสดุ  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

20,000 นางสาวลัดดาวัลย์  ไชยยา 

23 โครงการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือบริหารจัดการงานในหน้าที่สู่มาตรฐาน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

27,000   นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี 
นางชัญญรัชญ์ ชูทอง 

24 โครงการการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

50,000 นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี 
นางชัญญรัชญ์ ชูทอง 

25 โครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 30,000 นายวัชรา   สามาลย์ 
นายวรวิทย์  วุฒิยา 

26 โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

50,000 นารรวิชญุฒม์  ทองแม้น 

27 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความ
เข้าใจ การนําเข้าข้อมูลในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR) 

95,400 นางปาณิศา  นิเลิศรัมย์ 

28 โครงการ พัฒนานวัตกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

30,000 นายสิรวิชญ์  แสนดี  

29 โรงเรียนปลอดภัย (safety school) 30,000 นายสิรวิชญ์  แสนดี 
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ที ่ รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 

30 โครงการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ของสถานศึกษา
และการพัฒนาสำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปี 2564 

30,000 นางนุษย์นภา ทิพยรักษ์ 

31 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานการเงิน บัญชี
และพัสดุ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ และสถานศึกษาในสังกัด 

100,000 นายสุชาติ คำบุญฐิติสกุล 

 (ห้าล้านบาทถ้วน) 5,000,000  

 
หมายเหตุ   ถัวจ่ายทุกรายการ 
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ความเชื่อมโยงโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทย่อย  แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(แผน12) 
การรายงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(Emenscr) 

 

 
 
ที ่

 
 

โครงการ 

 
 

ยุทธ 
ศาสตร ์
ชาติ 

 
แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
แผน 

แม่บทย่อย 

 
แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน
การศึกษา 

 
 
 

ยุทธ 
ศาสตร์
แผน 12 แผน

แม่บท 
เป้าหมาย แผน

แม่บท
ย่อย 

เป้าหมาย องค์ 
ประกอบ 

ปัจจัย แนว
ทางการ
พัฒนา  

เป้าหมาย
รวม 

เร่ือง
และ

ประเด็น
ปฏิรูป 

1 โครงการมหกรรมวิชาการ  3 12 1 12.1 120101 V03 F0304 ข้อ 1 (2) 1 5 1 
2 โครงการ การพัฒนางานและ

ระบบการบริหารจัดการด้านการ
บริหารงานบุคคล 

3 12 1 12.1 120101 V02 F0205 ข้อ 2 (2) 4 4 6 

3 โครงการประชุมสัมมนา
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6 20 1 2005 200501 V03 F0304 4 4 6 6 

4 โครงการ  พัฒนาระบบติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาและยกระดับคุณภาพ
งานวิชาการ 

3 12 1 12.1 120101 V04 F0405 ข้อ 1 (2) 1,2,4 5 1 

5 โครงการเปิดบ้านวิชาการ 
 

3 12 1 12.1 120101 V02 F0201 ข้อ 1 (2) 1 5 1 
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ที ่

 
 

โครงการ 

 
 

ยุทธ 
ศาสตร ์
ชาติ 

 
แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
แผน 

แม่บทย่อย 

 
แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน
การศึกษา 

 
 
 

ยุทธ 
ศาสตร์
แผน 12 แผน

แม่บท 
เป้าหมาย แผน

แม่บท
ย่อย 

เป้าหมาย องค์ 
ประกอบ 

ปัจจัย แนว
ทางการ
พัฒนา  

เป้าหมาย
รวม 

เร่ือง
และ

ประเด็น
ปฏิรูป 

6 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

3 12 1 12.1 120101 V04 F0405 ข้อ 2 (1) 1 4 1 

7 โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษาด้านนโยบาย
และแผน การบริหารงบประมาณ 
การติดตามและรายงานผล 

6 20 1 20.02 200201 V01 F0104 3 4 6 6 

8 โครงการ ตรวจสอบ  กำกับ  
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน  การบัญชี
และพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

6 21 1 21 210102 V02 F0205 2 แผนปฏิรูปด้านการ
ป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

6 

9 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การดำเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(อินเตอร์เน็ต) 

6 20 1 2001 200101 V01 F0103 2 3 7 6 

10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา   
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ 

3 10 1 10.1 100101 V03 
 

 
 

F0303 2 1 5 1 
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ที ่

 
 

โครงการ 

 
 

ยุทธ 
ศาสตร ์
ชาติ 

 
แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
แผน 

แม่บทย่อย 

 
แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน
การศึกษา 

 
 
 

ยุทธ 
ศาสตร์
แผน 12 แผน

แม่บท 
เป้าหมาย แผน

แม่บท
ย่อย 

เป้าหมาย องค์ 
ประกอบ 

ปัจจัย แนว
ทางการ
พัฒนา  

เป้าหมาย
รวม 

เร่ือง
และ

ประเด็น
ปฏิรูป 

11 โครงการ การประกวดโครงงาน
คุณธรรม 

3 10 1 10.1 100101 V03 F0303 2 1 5 1 

12 โครงการ ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัล
เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

3 12 1 12.1 120101 V03 F0302 ข้อ 4(4) 1 7 1 

13 โครงการ พัฒนาการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือเป็น
ฐานข้อมูล Big Data ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3 20 2 2004 200401 V02 F0204 1 4 7 6 

14 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้     
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ 

3 12 1 12.1 120101 V02 F0201 2(3) 1 5 1 

15 โครงการโครงการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล สถานศึกษาเพ่ือ
ขอรับรางวัลพระราชทาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

3 12 1 12.2 120201 V04 F0401 1 3 5 1 
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ที ่

 
 

โครงการ 

 
 

ยุทธ 
ศาสตร ์
ชาติ 

 
แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
แผน 

แม่บทย่อย 

 
แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน
การศึกษา 

 
 
 

ยุทธ 
ศาสตร์
แผน 12 แผน

แม่บท 
เป้าหมาย แผน

แม่บท
ย่อย 

เป้าหมาย องค์ 
ประกอบ 

ปัจจัย แนว
ทางการ
พัฒนา  

เป้าหมาย
รวม 

เร่ือง
และ

ประเด็น
ปฏิรูป 

16 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือบริหารจัดการงานในหน้าที่สู่
มาตรฐาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ 

3 20 2 2005 200501 V03 F0304 ข้อ 1 1 5 1 

17 โครงการ  การส่งเสริมและยก
ย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

3 12 1 12.1 120101 V02 F0201 ข้อ 1 (2) 1 5 1 

18 โครงการโรงเรียนมัธยมดี 
สี่มุมเมือง 

3 12 1 12.1 120101 V03 F0305 
 

ข้อ 1 (2) 1 5 1 

19 โครงการขับเคลื่อนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

3 12 1 12.1 120101 V01 F0105 
 

ข้อ 1 (2) 1 5 1 

20 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สร้างความรู้ความเข้าใจ การ
นําเข้าข้อมูลในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR) 

6 20 1 2002 200201 V03 F0305 5 1 7 6 
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ที ่

 
 

โครงการ 

 
 

ยุทธ 
ศาสตร ์
ชาติ 

 
แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
แผน 

แม่บทย่อย 

 
แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน
การศึกษา 

 
 
 

ยุทธ 
ศาสตร์
แผน 12 แผน

แม่บท 
เป้าหมาย แผน

แม่บท
ย่อย 

เป้าหมาย องค์ 
ประกอบ 

ปัจจัย แนว
ทางการ
พัฒนา  

เป้าหมาย
รวม 

เร่ือง
และ

ประเด็น
ปฏิรูป 

21 โครงการ ยกระดับคุณภาพระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3 17 1 17.2 170201 V02 F0202 1 2 3 2 

22 โรงเรียนปลอดภัย  
(safety school) 

3 17 1 17.2 170201 V02 F0202 1 2 3 2 

23 โครงการ นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนลูกเสือ ของ
สถานศึกษาและการพัฒนา
สำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
ประจำปี 2564 

1 1 1 1.1 010101 V1 F0101 1(4) 1 5 1 

24 การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานการเงิน บัญชีและ
พัสดุ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
และสถานศึกษาในสังกัด 
 

6 20 1 2002 200201 V02 F0203 1 4 6 6 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
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โครงการ  ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ปี 2564 (ค่าอินเทอร์เน็ต) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 6    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 20  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทย่อย    2001 บริการภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
เป้าหมายของแผนย่อย   เป้าหมาย 200101 บริการภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น                                                                                                                        
องค์ประกอบของเป้าหมายแผนย่อย (V01) สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นดิจิทัล 
ปัจจัยองค์ประกอบท่ี (F0103) แพลตฟอร์มการให้บริการภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย    แนวทาง ท่ี 2 พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 4. ขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม. 33 ข้อ  2.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
       4.ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
       6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นายวัชรา  สามาลย์    เบอร์โทรศัพท์ 088-5727955 
 e-mail pubsurin@secondary33.go.th 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่พยายามผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
มาตรา 64  รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน  ตำรา หนังสือ  ทางวิชาการ สื่อ
สิ่งพิมพ์อื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มีส่วนสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจ
แก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  ทั้งนี้  โดยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  มาตรา 65  
ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั ้งด้านผู ้ผลิต  และผู ้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการศึกษา เพื ่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  และ
มาตรา  66  ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้  
เพื่อให้มีความรู้  และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  ทั้งนี้  กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าว โดยได้มีการบริหารจัดการ
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีให้ไปถึงสถานศึกษาทุกแห่งในทุกท่ีแม้แต่ท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล  รวมทั้งยังได้ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา โดยได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
เพื่อการศึกษา  มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสถานศึกษา  นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้ง
กองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษาทั้งระบบ  
ให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ทั้งในด้านการบริหารและการเรียน
การสอน  การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในการศึกษาทุกระดับ   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำนโยบาย  แผนพัฒนา  
และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของหน่วยงาน
และสถานศึกษา  ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน กำกับ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา  ประสานการระดมทรัพยากร  การ
จัดการศึกษาและส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน  การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา  ประสานส่งเสริมการวิจัยและการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานต่างๆ โดยสภาพ
บริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคทั้งในพื้นที่เมื องและพื้นที่ชนบท กอปรกับความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันสามารถช่วยให้การบริหารจัดการศึกษา
ดำเน ินการได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพด ้วยการนำเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื ่อสารมาใช ้   ซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดสรรงบประมาณ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์  
ซอฟต์แวร์  และระบบเครือข่าย  จากแผนงานงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือ
การศึกษา เพื่อใช้ดำเนินการตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือ
การศึกษา ให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ใช้ในการจัดกิจกรรมให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าว แต่จากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่า แม้ว่าสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
33 จะได้รับจัดสรรระบบอินเตอร์เน็ตของ Uninet มาใช้ในการบริหารจัดการเขตพื้นที่ก็ยังไม่เพียงพอ รวมทั้ง
สัญญาณอินเตอร์เน็ตล่มบ่อย ไม่เสถียร ประกอบกับสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
จำเป็นต้องใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการเชื่อมโยงข้อมูล ข่าวสาร หนังสือราชการ ตลอดจนการรายงานข้อมูลต่าง 
ๆ อยู่ตลอดเวลา  
 ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สนองนโยบายดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้การบริหารและการจัดการทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.2 เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพ่ือปรับปรุง พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและระบบการสำรองข้อมูลให้มี
ความมั่นคงและปลอดภัย 
3.เป้าหมายของโครงการ 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 มีเว็บไซต์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจัดการความรู้ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาอย่างน้อย 2 เว็บไซต์ 
3.1.2 มีระบบอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานเขต ฯ เชื่อมโยงวงจรด้วยสาย FIBER OPTIC  ความเร็วไม่

น้อยกว่า 100  Mbps 
3.1.3  สามารถให้บริการพ้ืนที่เว็บไซต์แก่โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนที่ยังไม่มีพ้ืนที่จัดเก็บเว็บไซต์ 

 3.1.4  มีเครือข่ายในการปรับปรุง พัฒนา ตลอดจนการบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ตกับทุกโรงเรียนในสังกัด  
 3.1.5  มีระบบการสำรองข้อมูล อย่างน้อย 1 ระบบ  

3.2  เชิงคุณภาพ 
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3.2.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  33  มีเว็บไซต์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ
จัดการความรู้ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด 

3.2.2 มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล มีความเสถียรในการใช้งาน 
3.2.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สามารถบริหารจัดการเชื่อมโยงระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตกับสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.4 มีระบบการสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรมดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ดำเนินการไตรมาส 
1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนดำเนินงาน 1 – 30 ต.ค.63 1 
2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 15 – 30 ต.ค.63 1 
3 ดำเนินการซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษา

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
มกราคม – กุมภาพันธ์ 
64 

2 

4 นิเทศ กำกับ ติดตาม การใช้งานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

กรกฎาคม-สิงหาคม 
64 

3 

5 สรุปผลการดำเนินโครงการ 1-15 กันยายน 64 3 
 

 

5. สถานที่ดำเนินการ 
    สถานที่ดำเนินการ ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
6.  งบประมาณ 
  งบประมาณจำนวน 165,000 บาท  (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564) รายละเอียดดังนี้ 
    

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่

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

163,000 
 

  
 
 

3,000 
1,000 

156,000 

 

2 ดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม พัฒนา 
ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (ไตรมา
สละ 1 ครั้ง) 
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  

   
 
 
 

2,000 
3,000 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
3 ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน -    

 รวมทั้งสิ้น 165,000  165,000  
 

หมายเหตุ   ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเสี่ยง 
   ความเสถียรของระบบอินเตอร์เน็ตต่อการใช้งาน 
 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   เพิ่มผู้ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตอย่างน้อย 2 แห่ง เพื่อสำรองการใช้งานอินเตอร์เน็ต กรณี
สัญญาณใดสัญญาณหนึ่งขาดการเชื่อมต่อ ให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต    
1. มีเว็บไซต์โรงเรียนครบทั้ง 85 โรงเรียน ร้อยละ 100 1.จากการสังเกต 

2.จากการสำรวจ 
1.แบบสังเกต 
2.แบบสำรวจ 

2. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
ครอบคลุมทุกจุด บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 

ร้อยละ 100 1.จากการสังเกต 
2.จากการสำรวจ 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสำรวจ 

3. มีระบบสำรองข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ/ภัย
ธรรมชาติ  

1 ระบบ จากการสำรวจ แบบสำรวจ 

ผลลัพธ์    
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ร้อยละ 85 ประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

2. ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

ร้อยละ 85 ประเมินความพึง
พอใจ 

ประเมินความ
พึงพอใจ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
9.2 การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
9.3 บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานตาม

ภารกิจที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.4 ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้อย่างหลากหลายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ลงช่ือ                                             ผู้เสนอโครงการ 

                               (นายวัชรา  สามาลย์) 
         ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 

 

    ลงชื่อ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ 

                         (นางปติมา  กาญจนากาศ) 
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ลงช่ือ                                             ผู้อนุมัติโครงการ 

                                           (นายสำเริง   บุญโต) 
                 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

9.5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
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โครงการ                    เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
                               การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนแม่บทย่อยท่ี : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายของแผนย่อย : 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
                                และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
                                ตลอดชีวิตดีขึ้น 
องค์ประกอบของเป้าหมายแผนย่อย (V) : V04  การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
ปัจจัยองค์ประกอบท่ี (F) : F 0401 นโยบายและแผนด้านการศึกษาที่ต่อเนื่อง 
แนวทางการพัฒนา   ข้อ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
                          (1) ปฏริูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและความ
รับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. :  กลยุทธ์ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                            กลยุทธ์ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพม.33  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์     นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์    นางจุไรภรณ์  สิริไสย   
                                     กลุ่มนโยบายและแผน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
           ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   แผนย่อยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร  
จัดการศึกษาในทุกระดับ  การจัดโครงสร้างการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอ้ือต่อ
การเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีเป้าหมายการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ  ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีภารกิจในการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด ทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรและด้านบริหารงานทั่วไป   รวมทั้งภารกิจ
ด้านอื่น ๆ ที่สามารถส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด สามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
นโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการบริหารงาน
ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัดแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการประสานงานในเชิงรุกด้านนโยบาย  ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ 
จุดเน้น และตัวชี้วัดของหน่วยงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา  ด้านโอกาส
ทางการศึกษา และด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  ตลอดจนเพื่อสนองตอบ  นโยบายเร่งด่วนที่เกิดขึ้น
ระหว่างปี รวมทั้งบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ให้ได้ตามมาตรฐานการบริหารจัดการเขตพื้นที่
การศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมีผลการติดตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีผลสะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียนในภาพรวม  ระดับดีเยี่ยม 
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 ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
เขตพื้นที่การศึกษา และมีผลการติดตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน ในระดับดีเยี่ยม  จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

2. วัตถุประสงค์  
     2.1 เพ่ือให้การบริหารจัดการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ดำเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย  กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน   
      

3. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ  
 3.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 3.2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์จำนวน  4  คน  
 3.3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  
 3.4 ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
                ทุกคน  
           3.5 โรงเรียนในสังกัด 85 แห่ง 

เชิงคุณภาพ  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  มีทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ 
และงานที่ได้รับมอบหมาย  

4.  ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรมดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการตามนโยบาย 
ที่จำเป็น เร่งด่วน 
 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ 
นางจุไรภรณ์  สิริไสย 

2 เสนอขออนุมัติโครงการ ผอ.สพม.สุรินทร์ ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ 
นางจุไรภรณ์  สิริไสย 

3 ดำเนินโครงการ 
 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ 
นางจุไรภรณ์  สิริไสย 

4 สรุปรายงานผล ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ 
นางจุไรภรณ์  สิริไสย 
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วิธีดำเนินงาน  
    -  วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของงาน/โครงการเพ่ือขออนุมัติ  
    -  เสนองาน/โครงการเพ่ืออนุมัติ  
    -  ติดตาม สรุปผล และรายงาน  
 
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 1  ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 2564 
 สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 
6. งบประมาณ  จำนวนเงิน  238,294  บาท   (สองแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)  
    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ที ่
กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 
1 
 
 

ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการตาม
นโยบายที่จำเป็น เร่งด่วน 

238,294   
 
 

- 
 
 

 

230,000 
 

 

8,294 
 
 

 

- 
 
 

 
 รวม  238,294 - 230,000 8,294 - 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

   ปัจจัยความเสี่ยง 

    - นโยบายมีการปรับเปลี่ยนบ่อย การดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน ในระยะเวลาที่กระชั้นชิด  

     

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

    - การวิเคราะห์ภารกิจให้ชัดเจนมีการบูรณาการการใช้จ่ายงบประมาณทรัพยากรร่วมกัน 
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8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. ระดับความสำเร็จ การ
บริหารจัดการตามนโยบายที่
จำเป็น เร่งด่วนบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
2.โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ 
แก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 
ดีมาก 

 
 
 

ร้อยละ100 

 
การรายงานผล 

 
 
 

การรายงานผล 

 
แบบรายงาน 

 
 
 

แบบรายงาน 
 

ผลลัพธ์ 
ระดับความสำเร็จของสพม. 
สุรินทร์ สามารถบริหารจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ตาม
นโยบายและเป้าหมายของ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
นโยบายเร่งด่วนของ
รัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ และ
ตามมาตรฐานการบริหาร
จัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 
ดีเยี่ยม 

 
การรายงานผล 

 

 
แบบรายงาน 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้บริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่
กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
      
   

                    ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เสนอโครงการ  

                                                                                   
             (นางจุไรภรณ์  สิริไสย)                                              (นางนวลรัตน์  จนัทร์เพ็ชร์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
                                 
                                                           
                                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                           
 
                                                        (นางปติมา   กาญจนากาศ) 
                              รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

            ลงชื่อ                ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                       (นายสำเริง  บุญโต) 
                            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
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โครงการ  มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา (สุรินทร์) ปี 2564 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่(23 ประเด็น)  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
สนองแผนแม่บทย่อย    12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายของแผนย่อย   เป้าหมาย 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น                                                                                                                       
องค์ประกอบของเป้าหมายแผนย่อย(V)  v03 รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
ปัจจัยองค์ประกอบท่ี (F)  F0304 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้
ของตนได้   
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย  แนวทาง ที่ 1 ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21  
                                              แนวทางย่อยที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษา                                                                
สนองกลยุทธ์ สพม. 33 ข้อ 2.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

1. นายวัชรา  สามาลย์    ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. นายสดใส  กาพย์กลอน ศึกษานิเทศก์  

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

 
1. หลักการและเหตุผล  

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา โดยการบูรณาการนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อแสดงถึงความสำเร็จของการบริหารคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล การส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพ่ือให้สถานศึกษามีคุณภาพมีความ
เสมอภาคและการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วน ดังนั้นจึงเป็นภาระหน้าที่ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ต้องวางแผนการดำเนินงานและขับเคลื่อน งานนโยบายดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างสูงสุด 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  33  เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการและ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นักเรียนในสังกัด  โดยมุ่งเน้นการจัด
การศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต และ มีความ
ภาคภูมิใจในไทย   และมีความประสงค์และเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
โรงเรียนให้สูงยิ ่งขึ ้น โดยเน้นในการพัฒนาครูผู ้สอน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ จึงมี
แนวนโยบายเพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้พัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษาเพื่อนำมาใช้ในการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการมหกรรมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มัธยมศึกษาเขต 33 ขึ้นมา นอกจากนี้ ยังเป็นการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของ
สถานศึกษา ตลอดจนเป็นการสร้างความตระหนักและความสำคัญของการดำเนินงานตามนโยบายให้ประสบ
ผลสำเร็จ รวมทั้งนำเสนอและเผยแพร่การดำเนินงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ให้ประชาชน บุคคลทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทราบด้วย 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
 2.2  เพื่อนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในเรื่องที่สำคัญท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
 2.3  เพื่อยกย่อง ชมเชย ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ในด้านต่าง ๆ 
 2.4  เพื่อให้บุคลากรในสังกัดนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
3.เป้าหมายของโครงการ 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 33 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 
3.1.2 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกศูนย์ และสหวิทยาเขต คัดเลือกโรงเรียนและนำเสนอ

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

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา จัดแสดง และนำเสนอผลงาน ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การวิจัย
ในชั้นเรียน ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

3.2.2  จัดแสดงนิทรรศการการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่คุณภาพการมัธยมศึกษาตามจุดเน้น
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

3.2.3  คัดเลือก ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประกาศ
ยกย่องและมอบเกียรติบัตร 

4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ รายละเอียดกิจกรรมดำเนินงาน วันเดือนปีดำเนินการ ดำเนินการไตรมาส 
1 สพม.33 ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ

จัดการมัธยมศึกษา วางแผนกำหนดกิจกรรม
ดำเนินงาน  

ตุลาคม 2563 1 

2 เสนอขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

ตุลาคม 2563 1 

3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ประสานงาน 
ประชาสัมพันธ์ เตรียมการจัดกิจกรรม 

ตุลาคม 2563 1 

4 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษา (Best Practice) ของ
สถานศึกษา 

ตุลาคม 2563 1 

5 จัดกิจกรรมประกวดและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี Best 
Practice ของสถานศึกษา 

ตุลาคม 2563 1 
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ที ่ รายละเอียดกิจกรรมดำเนินงาน วันเดือนปีดำเนินการ ดำเนินการไตรมาส 
6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมวางแผน 

กำหนดรูปแบบ กิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แนวทางการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ รูปแบบ
กิจกรรมของศูนย์ ในงานมหกรรมวิชาการ 

ตุลาคม 2563 1 

7 จัดนิทรรศการนำเสนอและมอบเกียรติบัตร แก่ครู 
ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น 

พฤศจิกายน 2563 1 

8 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ ธันวาคม 2563 1 
 

 

5. สถานที่ดำเนินการ 
    สถานที่ดำเนินการ ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และโรงเรียนสุรวิทยาคาร 
 

6.  งบประมาณ 
 งบประมาณจำนวน 200,000 บาท   (สองแสนบาทถ้วน)  

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมการประกวด Best Practice และ OBEC 
Awards ระดับเขตพ้ืนที่ และการนำเสนอผลงาน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (กลุ่มสาระฯละ 10,000 
บาท) และศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (จำนวน 
5,000) รวมจำนวน 10 กลุ่มกิจกรรม 

85,000  85,000  

2 กิจกรรมนิทรรศการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์)  
ปี 2563 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
 
 
 

115,000  115,000  
 
 

 

 รวมทั้งสิ้น 200,000 - 200,000  

หมายเหตุ   ถัวจ่ายทุกรายการ โดยให้คณะกรรมการ/ตัวแทน แต่ละกลุ่มสาระเป็นผู้ดำเนินการขออนุมัติใช้ 
เงินยืม และรวบรวมเอกสารรายงานกิจกรรม และล้างหนี้เงินยืมแต่ละรายการ 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเสี่ยง 
   คณะกรรมการต้องมีความเที่ยงตรง บริสุทธิ์ยุติธรรม ในการประเมินคัดเลือกผลงานดีเด่นของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งโรงเรียน จึงจะสามารถคัดเลือกผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ
ที่เกิดจากการนำสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 
 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   จัดทำเกณฑ์การประเมินคัดเลือกที่เป็นวิทยาศาสตร์และความเป็นปรนัยให้มากที่สุด และผ่าน
การปรับปรุงแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพ  
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต    
1.จำนวนครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและ
โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกผลงานดีเด่นครบทุก
กิจกรรม 
 

ร้อยละ 90 
ขึ้นไป 

จากผลการประเมิน แบบประเมินผล
งาน 

2. จำนวนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู ้ที ่จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครบทุกศูนย์สาระการ
เรียนรู้  
 

ร้อยละ 100 จากการสังเกต 1.แบบสังเกต 
2.บัญชีลงเวลา 

3. จำนวนครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ท ี ่ เ ข ้ า ร ่ วมก ิ จกรรมมหกรรมว ิช าการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มัธยมศึกษา 
 

ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

จากการสังเกต 1.แบบสังเกต 
2.บัญชีลงเวลา 

ผลลัพธ์    
ความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อการจัดงานมหกรรมวิชาการ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้มัธยมศึกษา 
 

ร้อย 80 พึง
พอใจในระดับ

มากขึ้นไป 

จากการสำรวจความ
พึงพอใจ 

แบบสำรวจ
ความพึงพอใจ 
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ลงช่ือ                                               ผู้เสนอโครงการ 

                      (นายสดใส  กาพย์กลอน) 

                  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 

 

ลงช่ือ                                             ผู้อนุมัติโครงการ 

                                      (นายสำเริง   บุญโต) 
                ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ลงช่ือ                                             ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                      (นางปติมา กาญจนากาศ) 
                   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

 

ลงช่ือ                                             ผู้ตรวจโครงการ 

                                        (นายวัชรา  สามาลย์) 
                    ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
9.2 สถานศึกษาทุกแห่ง พัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของโรงเรียน มีผล

การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในแต่ละด้าน มีข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน โรงเรียน นำไปสู่
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง 4 ด้าน 
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โครงการ  พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและยกระดับคุณภาพงานวิชาการ  
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
สนองแผนแม่บทย่อย    12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายของแผนย่อย   เป้าหมาย 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น                                                                                                                        
องค์ประกอบของเป้าหมายแผนย่อย (V04) การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้  
ปัจจัยองค์ประกอบท่ี (F0405) ความร่วมมือของทุกภาคส่วนและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 
สนองกลยุทธ์สพฐ. ข้อ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.33 ข้อ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายรวิชญุฒม์  ทองแม้น  
 

1.หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนางานวิชาการเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 33 จึงมีนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพทางการศึกษา เพ่ือสนองกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ที่ว่าด้วยกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ 
การบริหารจัดการศึกษา และการส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ซึ่งสนองนโยบายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมีองค์ประกอบของเป้าหมายแผนย่อยคือ กลไกและเครื ่องมือการ
ขับเคลื่อนการสร้างหลักประกันทางสังคม และมีปัจจัยองค์ประกอบคือ ความร่วมมือของทุกภาคส่วนและภาคี
การพัฒนาต่าง ๆ   ทั ้งนี ้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานจึงได้กำหนด  บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที ่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
ไว้ 6 ประการคือ 1) เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมากำหนดเป็น
แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศการบริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 2) กำหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการ
ดำเน ินการของหน ่วยงาน  และสถานศ ึกษาในส ังก ัดเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษา 3) พ ิจารณาแผนการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 4) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผนที่
กำหนด 5) รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการและให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ 6) ส่งเสริมให้มีการประสานการ
ดำเนินการกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่า ได้มีการจัดประชุมชี้แจงข้อราชการ หารือ 
และเสนอแนะเพื่อพัฒนางานวิชาการของเขตพื้นที่การศึกษา  รายงานผลการดำเนินงานนิเทศติดตาม และ
เสนอข้อแลกเปลี่ยนเพ่ือพัฒนาการคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด 
และการพัฒนางาน ก.ต.ป.น.บางประเด็นยังไม่บรรลุตามมาตรฐานและตัวชี ้ว ัดที ่ สพฐ.กำหนดคู่มือการ
ดำเนินงาน 
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              จากเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยกลุ่ม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อกำหนดและพัฒนาให้มีแนวทาง 
การดำเนินงานยกระดับคุณภาพงานวิชาการโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งมีแนวทางการดำเนินงานยกระดับคุณภาพงานวิชาการของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ  

ก.ต.ป.น. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  ตลอดจนบรรลุตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดที่ สพฐ.กำหนดคู่มือการดำเนินงาน ก.ต.ป.น. 
 2.2 เพ่ือให้มีแผนพัฒนางานวิชาการท้ังระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สหวิทยาเขต และ 
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานและสถานศึกษา และสถานศึกษาสามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

3.เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 

1) สถานศึกษาทุกโรงในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารสถานศึกษา
โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้ง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง   
 2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สหวิทยาเขต และสถานศึกษามีแผนพัฒนางานวิชาการประจำปี 
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานและสถานศึกษา 
  เชิงคุณภาพ 

สถานศึกษาทุกโรงในสังกัดได้ยกระดับคุณภาพงานวิชาการโดยได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการบริหารสถานศึกษาจากเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ประมวลผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาและจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภาพรวมของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษารายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 
4. วิธีดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการ สถานที่ วันเดือนปีดำเนินการ ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 

1 พัฒนาแผนนิเทศติดตาม โดยจัดประชุม
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  

สพม.33 1 ต.ค.63–30 ก.ย.64 
(จัดประชุม3เดือน/ครั้ง) 

1-4 

2 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

สพม.33 ก.ย.-ต.ค.64 4 
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5. งบประมาณ 
 จำนวน 30,000 บาท  (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่
ใช้งบประ 

มาณ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้ 
สอย 

ค่า 
วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
ผู้เข้าร่วมประชุม 30คน/ครั้ง (4ครั้ง) 
ประกอบด้วย 
    1)ผู้บริหารระดับเขต (8คน) 
    2)กรรมการ ก.ต.ป.น.(7คน) 
    3)ศึกษานิเทศก์ (13คน) 
    4)คณะทำงาน(5คน)  
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
2.ค่าวัสดุในการสำเนาเอกสารประชุมปฏิบัติการ 
3.ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะของผู้เข้าประชุม 
(คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.)  

21,200 
 
 
 
 
 
 

9,000 
1,000 

11,200 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

11,200 

 
 
 
 
 
 
 

9,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

1-4 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุป
และจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  
1.ค่าอาหารและอาหารว่างเครื่องดื่ม  
2.ค่าวัสดุและสำเนา จัดทำเอกสารประชุม 

8,800 
 
 

3,000 
5,800 

 
 
 
 

 
 
 

3,000 
 

 
 
 
 

5,800 

4 

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

 
6.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.สถานศึกษาทุกโรงในสังกัดได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหาร
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้ง 

ร้อยละ 100 
ของโรงเรียนใน
สังกัด 

การติดตาม ตรวจสอบ  
ประเมินผล และนิเทศ 

แบบติดตาม 
ตรวจสอบ  
ประเมินผล 
และนิเทศ 

ผลลัพธ์ 
2.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีรายงานต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

รายงานสรุป 
 1 เล่ม 

การพิจารณาความถูกต้อง
และสมบูรณ์ของเล่มรายงาน 

แบบตรวจสอบ
รายการ 
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7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 สถานศึกษาทุกโรงในสังกัดได้ยกระดับคุณภาพงานวิชาการโดยได้รับการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการบริหารสถานศึกษาจากเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้
ประมวลผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภาพรวม
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 7.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา ได้พัฒนาและมีแนวทางการดำเนินงานยกระดับคุณภาพงานวิชาการโดยการบริหารจัดการแบบ 
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาอย่างแท้จริง 
 
                  ลงชื่อ                               ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นายรวชิญุฒม์   ทองแม้น) 
               ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
          

      ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                                 
                                                         (นายวชัรา  สามาลย์) 
                                   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

                                                                

        ลงชื่อ  ผู้อนุมัติโครงการ  
                                                          (นายสำเริง  บุญโต) 

               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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โครงการ     การประกวดโครงงานคุณธรรม  
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที ่(10) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
แผนแม่บทย่อย    10.1  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็น 
            พลเมืองที่ดี 
เป้าหมายของแผนย่อย 100101 คนไทยเป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ มีความพร้อมใน ทุกมิติตามมาตรฐานและ 
สมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิต วิญญาณที่ดี เข้าใจในการ ปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ 
สภาพแวดล้อมดีขึ้น 
องค์ประกอบของเป้าหมายแผนย่อย V03 สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
สติปัญญา 
ปัจจัยองค์ประกอบท่ี  F0303  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย  แนวทางที่ 2 บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
สนองกลยุทธ์ สพม.33 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาการดำเนินการ   เดือนกันยายน  2564 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ นางสาวธนาวดี  พระเมเด   เบอร์โทรศัพท ์084 357 6579  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
1. หลักการและเหตุผล  
  ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  การบูรณา
การเรื่องความซื่อสัตย์วินัยคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  การสร้างความ
เข้มแข็งในสถาบันทางศาสนาการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  การส่งเสริมให้คนไทยมี
จิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม โครงงานคุณธรรม หรือโครงงานความดี เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการทำ
ความดีมีคุณธรรมแบบเชิงรุก โดยให้ผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้นี้
เอง ผ่านเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach)   โดยประเด็นที่เลือกทำโครงงานนั้นเกิด
ขึ้นมาจากความสนใจและความคิดริเริ่มของผู้เรียนเอง เน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มที่ลงมือปฏิบัติงาน
จริง ด้วยความพากเพียรพยายามอย่างจดจ่อต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร (ต้องทำงานจริงไม่
น้อยกว่า 2 เดือน) ในลักษณะวิจัยปฏิบัติการ (action research) นำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความเสื่อมทราม
ทางศีลธรรม และส่งเสริมการบ่มเพาะความดีมีคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ รวมทั้งการขยาย
ความมีส่วนร่วมไปสู่บุคคลต่างๆ ในสถานศึกษาและชุมชนของตนเองหรือชุมชนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา จึงได้จัด
กิจกรรมที่เป็นผลต่อการพัฒนาการศึกษา และส่งผลประโยชน์ต่อเยาวชน ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ   
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2. วัตถุประสงค ์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา   
 2.2 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนาการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน   
     2.3 เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 
3. เป้าหมาย  
    3.1 เชิงปริมาณ  
     คัดเลือกโครงงานคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
33 เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการเข้าร่วมการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
     
    3.2 เชิงคุณภาพ  
              ได้รูปแบบ วิธีการทำโครงการคุณธรรม จริยธรรม ที่สามารถเป็นต้นแบบในการนำมาใช้ในโรงเรียน  
 
4. วิธีการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการ สถานที่ วันเดือนปีที่ดำเนินการ ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 

1. 
 
 

การจัดกิจกรรมประกวดโครงงาน
คุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 

 
 

เดือนมิถุนายน 2563  
 
 
  
 

ไตรมาสที่ 
3 

 
 

 
5. งบประมาณ 
  5.1 งบประมาณจำนวน   11,200 บาท  
  5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 จัดการประกวดโครงงาน

คุณธรรมสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
33  
    1) ค่าอาหารว่าง  2 มื้อๆละ 
30 บาท จำนวน 85 คน       
    2) ค่าอาหารกลางวัน 1 
มื้อๆละ 60 บาท จำนวน 85 
คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5,100 
 
 

5,100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

5,100 
 
 

5,100 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
     
4) ค่าเกียรติบัตร     

1,000 1,000 

 รวม  10,200 1,000  11,200 

(สามารถถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

โรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม มี
ความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการทำโครงการคุณธรรม 
และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 
 

ประเมินการ
ดำเนินงานโดยการ 
-ตรวจสอบเอกสาร 
-สัมภาษณ์ 
-สอบถาม 

 

แบบประเมินการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ 

 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           7.1   โรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการทำ
โครงงานคุณธรรม และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           7.2  มีโครงงานคุณธรรม จริยธรรม เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
 
                                                 ลงชื่อ                                         ผู้เสนอโครงการ 
                          (นางสาวธนาวดี  พระเมเด) 
                                                                        ศึกษานิเทศก์ 
 

                                                 ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                          (นายวัชรา  สามาลย์) 
               ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

                      
          ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายสำเริง  บุญโต) 
                                             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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โครงการ         นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                    โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
สนองแผนแม่บทย่อย    12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายของแผนย่อย   เป้าหมาย 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น                                                                                                                        
องค์ประกอบของเป้าหมายแผนย่อย (V04)  การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
ปัจจัยองค์ประกอบท่ี (F0405) การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา  ข้อ 3  เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
                                  (2)  จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้นมีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับบริบทของประ เทศในด้านความ
พร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จำนวนครูที่ครบชั้น ครบ
วิชา จำนวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   
   -เป้าหมายรวม ข้อ 1 ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
                             ข้อ 2 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
                             ข้อ 4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
   - เรื่องและประเด็นปฏิรูป  เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน 
ศตวรรษท่ี 21 
                                     เป้าหมายรวม 2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นคนดี
ของสังคม มีวินัยและภูมิใจในชาติ 
                                     เป ้าหมายรวม 4 สถานศึกษาสามารถจ ัดการศึกษาได ้อย ่างมีค ุณภาพ 
ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่
เหมาะสมกับบริบทเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษาและ
มีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 
                               ประเด็นการปฏิรูป  5.2 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
                                                       กิจกรรม 4 จัดทำข้อกำหนดคุณภาพการศึกษา ที่บูรณาการการ
จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมไว้เป็นส่วนหนึ่งในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
ตามความเหมาะสมของประเภท ระดับ และบริบทเชิงพื้นที่ของสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพม.33   ข้อ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง         
ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2563 – 30  กันยายน  2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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1. นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ       เบอร์โทรศัพท์ 09 8939 2253  
2. นางพชรพรรณ  ด่านวิไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ 09 69496422 
3. นายวัชรา  สามาลย์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                             เบอร์โทรศัพท์ 08 8572 7955  

 

1. หลักการและเหตุผล               
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ที่มีเป้าหมาย

ให้ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  ตามแนวทางการพัฒนา ในการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตร  
ในระบบการศึกษาชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี  
ที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตาม ประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ   
ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีภารกิจหลักสำคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
ให้บังเกิดผลบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการระดมสรรพกำลังจาก
บุคลากรทุกฝ่ายทุกงาน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนางาน
ด้านวิชาการซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารงานของเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดทั้งการนำนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
บรรลุผลตามเป้าหมายอันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นกลุ่มที่ดูแลรับผิดชอบงานด้าน
วิชาการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยตรง ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อช่วยให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการภายในโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2558 -2563 เป็นต้นมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
ได้ดำเนินการนิเทศ  บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายที่สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรโดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ในการรวมตัว 
ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของผู้บริหารการศึกษา ครู ผู้นิเทศบนพ้ืนฐานวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรที่มีวิสัยทัศน์ เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน โดยผู้บริหารการศึกษา ผู้นิเทศ เป็น
ผู้ดูแลสนับสนุน ครูเป็นผู้นำเรียนรู้ร่วมกัน ทำงานร่วมกันเป็นทีมสู่การพัฒนาวิชาชีพและเปลี่ยนแปลงตนเอง  สู่
คุณภาพที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ และความสุขของการทำงานร่วมกันของ
สมาชิกอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการเรียนการสอ นและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศภายในตาม    กลยุทธ์การนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่
เป็นฐานผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC) และ
การพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ กระบวนการเปิดชั้นเรียน (Lesson 
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Study) เป็นกระบวนการที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนโดยครูผู้สอนร่วมกันทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ สังเกตการสอน และร่วมกันวิพากษ์เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการสอน ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที ่หลากหลายรูปแบบ (Active 
learning)  การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้
บรรลุตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรกำหนด  ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
33 จึงขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางและวิธีการ
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
1. ระดับสถานศึกษา ผู้นิเทศ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และผู้นิเทศภายในสถานศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งตาม
นโยบายและภารกิจ  
2. ระดับสหวิทยาเขต ผู้นิเทศ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู หรือผู้นิเทศภายใน  สหวิทยาเขต ที่ได้รับ
แต่งตั้ง ฯ   
3. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้นิเทศ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองผู้อำนวยการ
เขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนิเทศฯ (ก.ต.ป.น.) ผู้ อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/
ศูนย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับแต่งตั้งฯ   
 
2. วัตถุประสงค์ 
       1. เพ่ือนิเทศการศึกษา แนะนำช่วยเหลือการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน    
          ในสังกัดระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 2. เพ่ือนิเทศ ติดตามการพัฒนาระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา  
 3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนานวัตกรรม      
           การเรียนรู้และยกย่องเชิดชูเกียรติครูมืออาชีพสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 33 จำนวน 85 โรง ได้รับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู ้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC) และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน(Lesson 
study) 
       เชิงคุณภาพ 
       1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมี
ระบบการนิเทศภายในที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของ
บุคลากรในโรงเรียนและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้นักเรียนเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21   
       2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพสามารถนำสู่การปฏิบตัิ
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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       3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูมืออาชีพและมีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ 
4.  วิธีดำเนินงาน 
      การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดขอบข่ายการนิเทศตาม   กล
ยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัดตามนโยบายและภารกิจ ดังนี้ 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรมดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จ ัดทำรายละเอ ียดภาระงานตามขอบข ่าย       

การนิเทศ  
1. งานตามนโยบายของ 

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐานและสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา 

2. งานมาตรฐานการมัธยมศึกษา 
3. งานนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการ

เร ียนการสอนเพ ื ่ อพ ัฒนาค ุณภาพ
การศ ึกษาและยกระด ับผลส ัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 
ตุลาคม 2563 

- 
ธันวาคม 2563 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

2 จัดทำแผนการนิเทศ 
- กำหนดขอบข่ายการนิเทศ  
- จัดทำเครื่องมือการนิเทศติดตาม 
- จัดทำสื่อการนิเทศติดตาม/สื่อนิเทศทางไกล 
- จัดทำปฏิทินการนิเทศ   
- แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ 

ตุลาคม 
2563  

 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

3 ดำเนินการนิเทศตามแผนงาน/ปฏิทิน ธันวาคม 2563  

- 

สิงหาคม 2564 

คณะกรรมการนิเทศ 

 

4 สรุปและรายงานผลการนิเทศระดับเขตพื ้นที่
การศึกษา 

กันยายน  2564 คณะกรรมการนิเทศ 

และคณะทำงาน 

5. งบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564     จำนวน  250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)                                                 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

งบประมาณที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ก ิจกรรมท ี ่  1  ประช ุม วางแผน จ ัดทำ
รายละเอียดภาระงานตามขอบข่ายการนิเทศ 
ติดตาม  

31,840  
 
 
- 

 
 
 

10,080 
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กิจกรรม/รายการ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

งบประมาณที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
-ค่าอาหารกลางวันผู้สำหรับเข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติการฯ วางแผน/จัดทำแผนนิเทศฯ สรุป
และรายงาน  จำนวน 42  คน ๆ ละ 60 บาท 
จำนวน 4 วัน เป็นเงิน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 42 คน ๆ ละ 35 บาท 8 มื้อ      
- ค่าจัดทำเอกสารนิเทศ จำนวน 100 เล่ม ๆ 
ละ 100 บาท เป็นเงิน  

 
 
 
 
11,760 

 
 
 
 
 
10,000 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม 
ตามแผน/ปฏิทินการนิเทศ 2 ครั้ง  
(ภาคเรียนที่ 1/ภาคเรียนที่ 2) 
4.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้นิเทศระดับเขตพ้ืนที่ 
   1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้นิเทศ/พนักงาน
ขับรถ  คนละ 120 /40 วัน /ปี เป็นเงิน    
   1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการสำหรับผู้
นิเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษา  2,000 บาท 
/วัน  จำนวน 40 วัน/ปี เป็นเงิน  

214,400  
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
134,400 
 
80,000 

 
 
 
- 

กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศ  
วิธีการปฏิบัติที่ดี(BEST PRACTICE )  
ด้านการพัฒนา ระบบการนิเทศภายในและ
ยกย ่อง เช ิดช ู เก ี ยรต ิและก ิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ *บูรณาการกับกิจกรรม
งานมหกรรมวิชาการ* 

- - - 
 
 
 

- 

กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการนิเทศ
ติดตาม 
- ค่าจ ัดทำเอกสารรายผลงานการน ิ เทศ 
จำนวน 50 เล่ม  เป็นเงิน 

 
 

3,760 

 
 
- 

 
 
 

 
 
3,760 
 

รวมทั้งสิ้น 250,000 - 236,240 13,760 

หมายเหตุ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 
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6. การประเมินผล   

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช ้ 

1.สถานศึกษามีแผนการนิเทศ
ภายในที่ครอบคลุม 

ร้อยละ 100 ตรวจสอบแผนการนิเทศ แบบตรวจสอบ 
แผนการนิเทศ 

2 .สถานศ ึกษาม ีก ิจกรรม 
ร ่องรอย หล ักฐานการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้  อย่าง
เป็นรูปธรรม 

ร้อยละ 100 1 .  ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ส า ร 
หล ั กฐ าน  ร ่ อ ง รอยกา ร
ดำเนินงาน 
2.สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

1.แบบตรวจสอบเอกสาร 
2.แบบสัมภาษณ์ 

3.สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด
มีระบบการนิเทศภายในที่ดี
สอดคล้องกับบริบทและความ
ต ้ องการของบ ุ คลากร ใน
โรงเรียน 

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

1. แบบตรวจสอบเอกสาร 
2. แบบสอบถาม
ผู้เกี่ยวข้อง 
3.แบบประเมิน 

4.ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ต ัวช ี ้ว ัดตามหล ักส ูตรและ
นำไปใช้สอนได้จริง 
 

ร้อยละ 100 1. ประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
2. สังเกตการสอน 

1.แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
2.แบบสังเกตการสอน 

5 . ส ถ า น ศ ึ ก ษ า  ค ร ู แ ล ะ
บ ุคลากรทางการศ ึกษา มี
นวัตกรรมและวิธีการปฏิบัติ 
ที่ด ี

ร้อยละ 100 1.ประเมินผลงานและ 
ผลการปฏิบัติที่ดี 

แบบประ เม ิ นผลงาน/
นวัตกรรม 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
           7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
           7.1 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในที่ดีและที่ยั่งยืน 
           7.3  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีนวัตกรรมด้านการนิเทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

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

                                                       
        ลงชื่อ                      
                                                       (นายวัชรา  สามาลย์) 
                             ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

      ผู้เห็นชอบโครงการ                                  
                                                            

        ลงชื่อ    
                                                       (นายสำเริง  บุญโต) 

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

 ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ   ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 3    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
สนองแผนแม่บทย่อย    12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายของแผนย่อย   เป้าหมาย 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น                                                                                                                        
องค์ประกอบของเป้าหมายแผนย่อย (V03) รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
ปัจจัยองค์ประกอบท่ี (F0302) ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย    แนวทาง ที่ 4   พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
                                                แนวทางย่อยที่ 4 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัล
แพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 3 และ ข้อ 6  
สนองกลยุทธ์ สพม. 33 ข้อ  2.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ลักษณะโครงการ   ใหม่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/เบอร์โทรศัพท์ 
  นายวัชรา  สามาลย์    เบอร์โทรศัพท์ 088-5727955 
  e-mail pubsurin@secondary33.go.th 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพื่อเสริม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Area Management Support System :AMSS++) และระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System : SMSS++) ขึ้นเพื่อให้หน่วยงาน
ในสังกัดได้ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด โดยครอบคลุมภารกิจ
หลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณและด้านการ
บริหารงานทั่วไป 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนองนโยบายและสอดคล้องกับกลยุทธ์
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 33 จึงได้
จัดทำโครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูล Big  Data โดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ขึ้น เพื่อให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา ตลอดจนเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล Big 
Data ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และสถานศึกษาในสังกัดต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้
เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2  เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาในสังกัด ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยี
และแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

mailto:pubsurin@secondary33.go.th
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 2.3 เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดทำเป็น Big Data ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 
 

3.เป้าหมายของโครงการ 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน 50 คน  
3.1.2 ครูผู้ดูแลระบบ (Admin) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

โรงเรียนละ 1 คน และวิทยากรแกนนำ รวมจำนวน 100 คน 
3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่ได้รับการอบรม มีความรู้ ความ

เข้าใจและสามารถใช้ใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ 

3.2.2  ครูที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือ
การบริหารจัดการศึกษา ไปใช้และขยายผลให้กับบุคลากรในโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ 

4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรมดำเนินงาน วันเดือนปีดำเนินการ ดำเนินการไตรมาส 
1 ร่างหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัล

เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
- จัดทำคู่มือการอบรมปฏิบัติ 
- เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการอบรม 

เมษายน 2564 3 

2 อบรมการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือ
การบริหารจัดการศึกษา 

พฤษภาคม 2564 3 

3 กำกับติดตามการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา  

ตลอดปีการศึกษา  

4 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ กันยายน 2564 4 
 

 

 
5. สถานที่ดำเนินการ 
    สถานที่ดำเนินการ ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และโรงเรียนในสังกัด 
 

6.  งบประมาณ 
 งบประมาณจำนวน 60,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 
รายละเอียดนี้    

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ

ทีใ่ช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติอบรมครูวิทยากรแกนนำ
และคณะทำงาน  ฯ 10 คน 2 วัน 

2,400 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ

ทีใ่ช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (120x10x2) 

2,400  

2 อบรมปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีและ
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการบริหารจัด
การศึกษา จำนวน 50 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (50 คน x180 บาท) 
- ค่าจัดทำคู่มือ จำนวน 50 เล่ม ๆ ละ 30 
บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 

15,500 
 

 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 

 
 
 

9,000 
 

 
 
 
 
 

 
1,500 

3 อบรมปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีและ
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการบริหารจัด
การศึกษา พร้อมคณะทำงาน จำนวน 100 
คน 2 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (100 คน x180x2 บาท) 
- ค่าจัดทำคู่มือ จำนวน 44 เล่ม ๆ ละ 25 
บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 

42,100  
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 

36,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,100 
 รวมทั้งสิ้น 60,000 10,000 47,400 2,600 

 

หมายเหตุ   ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเสี่ยง 
   การอบรมปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีทักษะพ้ืนฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
จึงจะทำให้การอบรมประสบความสำเร็จ 
 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   จัดวิทยากรพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือ และจัดทำคู่มือประกอบการอบรม โดยอธิบายขั้นตอนการใช้งาน
โดยละเอียดชัดเจน  
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต    
1. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ที่ได้รับการอบรม มีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีและ
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษาได้ 

ร้อยละ 100 จากการทดสอบและ
ตรวจผลงาน 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมิน 
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ลงช่ือ                                             ผู้เสนอโครงการ 

                                             (นายวัชรา  สามาลย์) 
                    ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลงช่ือ                                             ผู้เห็นชอบโครงการ 

                         (นางปติมา  กาญจนากาศ) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ลงช่ือ                                             ผู้อนุมัติโครงการ 

                                      (นายสำเริง   บุญโต) 
              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
2. ครูที ่เข้ารับการอบรม มีความรู ้ ความเข้าใจ 
สามารถใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือ
การบริหารจัดการศึกษา ตลอดจนไปใช้และขยาย
ผลให้กับบุคลากรในโรงเรียนได้  

ร้อยละ 100 จากการทดสอบและ
ตรวจผลงาน 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมิน 

ผลลัพธ์    
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
33 มกีารนำเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือ
การบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจ 
ระดับมากข้ึน
ไปร้อยละ 90 

สอบถามความพึง
พอใจ 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

4. สถานศึกษาในสังกัด มีการนำเทคโนโลยีและ
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจ 
ระดับมากข้ึน
ไปร้อยละ 90 

สอบถามความพึง
พอใจ 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และโรงเรียนในสังกัด มีระบบเทคโนโลยีและ
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

9.2 บุคลากรในสังกัด สามารถนำเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ไปใช้
ในการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า 

9.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และโรงเรียนในสังกัด มีแนวทางในการพัฒนา
ต่อยอดระบบเพ่ือสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษาต่อไป 
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โครงการ  พัฒนาการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือเป็นฐานข้อมูล Big Data  
             ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ        ยุทธศาสตร์ที่ 6    ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทย่อย    2004  การพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ 
เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย   เป้าหมาย 200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล และมี
ความคล่องตัว                                                                                                                       
องค์ประกอบของเป้าหมายแผนย่อย (V02) รปูแบบและระบบการเรียนรู้ 
ปัจจัยองค์ประกอบท่ี (F0204) ฐานข้อมูลกลางภายในองค์กร 
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย    แนวทาง ที่ 1   พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิด
กว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม. 33 ข้อ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นายวัชรา  สามาลย์    เบอร์โทรศัพท์ 088-5727955 
 e-mail pubsurin@secondary33.go.th 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
การพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความ
หลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง  โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาให้มีการนำข้อมูล
และข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ รวมถึงการ
เชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ  เพ่ิมโอกาสในการ
เข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว   
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLIT) มีภารกิจในการ
บริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการจัดการศึกษา  ตลอดจนดำเนินงานสารสนเทศ ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  โดยใช้
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center , ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-obec 
, ระบบสารสนเทศ EMIS ฯลฯ ในการจัดเก็บข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดตั้ง และ
การจัดสรรงบประมาณ 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรองรับการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านข้อมูล กพร. สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาขึ้น 
และสามารถใช้โปรแกรมในการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและทันกำหนดเวลา 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เพ่ือใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการ

การศึกษา การจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.3 เพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเป็นเครื่องมือสำหรับบุคคลทั่วไป เช่น นักวิจัย นักวิชาการหรือ
นักการศึกษา ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการทำงานทางวิชาการ ช่วยในการตัดสินใจที่มีเหตุผล เพื่อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการศึกษา 
3. เป้าหมายของโครงการ 

3.1 เชิงปริมาณ 
บุคลากรที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา 85 โรงเรียน (โรงเรียนละ 2 คน) 
3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 บุคลากรที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการใช้

โปรแกรมต่าง ๆ จัดทำข้อมูล 
3.2.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

และสถานศึกษาในสังกัด มีข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
3.2.3 หน่วยงานอื่นและบุคลากรทั่วไป สามารถนำข้อมูลที่เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการ 

4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ รายละเอียดกิจกรรมดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ดำเนินการไตรมาส 
1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนดำเนินงาน เมษายน 2564 3 
2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เมษายน 2564 3 
3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ให้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน

สารสนเทศ ระดับสถานศึกษา 
พฤษภาคม - มิถุนายน 

64 
 3 

4 ตรวจสอบ ติดตาม รวบรวมข้อมูล หลักฐาน มิถุนายน – กรกฎาคม 
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3,4 

5 จัดทำเอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 กรกฎาคม – สิงหาคม 
64 

4 

 

5. สถานที่ดำเนินการ 
    สถานที่ดำเนินการ ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
6.  งบประมาณ 
  งบประมาณจำนวน 50,000 บาท  (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  รายละเอียดดังนี้ 
    

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูล

สารสนเทศทางการศึกษา แก่วิทยาการ
แกนนำ  

4,800 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

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

4,800 

2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา แก่ครู
ผู้รับผิดชอบโรงเรียนละ 2 คน พร้อม
คณะทำงาน   
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหาร
กลางวัน (190 คน x 180 บาท) 

34,200  
 
 
 

 

 
 
 
 

34,200 

 

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

2,400   
 

2,400 

 

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

2,400   
 

2,400 

 

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

2,400   
 

2,400 

 

6 จัดทำเอกสารสรุปรวมเล่มข้อมูล
สารสนเทศ เล่มละ 190 บาท จำนวน 20 
เล่ม (190x20) 

3,800   3,800 

 รวมทั้งสิ้น 50,000  46,200 3,800 
 

หมายเหตุ   ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเสี่ยง 
   ความเสถียรของระบบอินเตอร์เน็ตต่อการใช้งาน 
 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   เพิ่มผู้ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตอย่างน้อย 2 แห่ง เพื่อสำรองการใช้งานอินเตอร์เน็ต กรณี
สัญญาณใดสัญญาณหนึ่งขาดการเชื่อมต่อ ให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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ลงชื่อ                                        ผู้เสนอโครงการ 

                                    (นายวัชรา  สามาลย์) 
             ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ลงช่ือ                   ผู้เห็นชอบโครงการ 

                         (นางปติมา  กาญจนากาศ) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ลงช่ือ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 

                                      (นายสำเริง   บุญโต) 
             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต    
บุคลากรผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา 
สามารถใช ้ โปรแกรมจ ัด เก ็ บข ้ อม ูล ได ้อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 จากการตรวจ
ผลงาน 

แบบประเมิน 

ผลลัพธ์    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มี
ข ้อม ูลสารสนเทศในการบร ิหารจ ัดการได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ไม่น้อยกว่า 
3 ระดับ 

จากการตรวจสอบ แบบประเมิน 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการอย่างที่มี

ประสิทธิภาพ 
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โครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้านนโยบายและแผน การบริหารงบประมาณ  
             การติดตามและรายงานผล 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ 6  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 
                                จัดการภาครัฐ   
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ แผนแม่บท 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทย่อย  2002  การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายของแผนย่อย  200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
องค์ประกอบของเป้าหมายแผนย่อย(V) V01 แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจัยองค์ประกอบท่ี (F) F0104 แผนที่ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ทันสถานการณ์ 
แนวทางการพัฒนา       3) จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  
                          มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย 
                          และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  กลยุทธ์ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.33 ข้อ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์ และคณะ 
 
 
1. หลักการและเหตุผล    

    ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์    
ได้กำหนดเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็นที่ 12 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการ
การศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภ าค      ทั่วถึง 
และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็น
เลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพื ่อเพิ ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ี พ.ศ. 2546       
มาตรา 16 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีในแต่
ละปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 
และเพ่ือเป็นการควบคุมการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลอย่างถูกต้องรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของหน่วยงานตลอดจนบุคคลที่เก่ียวข้อง  

   ดังนั้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไป
ตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้เรียน โดยเน้นความ
โปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม                  
การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน 
การดำเนินการตามแผน กำกับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบ เพื่อให้การบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา
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เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของ
การปฏิรูปการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผน                      
การบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผลและรายงานผลขึ้น 
2. วัตถุประสงค์   

1. เพื ่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาที ่สอดคล้องกับหน่วยงาน                  
ที่เก่ียวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการและศักยภาพของหน่วยงาน  

2. เพื่อให้การจัดตั้งจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนที่มีความจำเป็นขาดแคลนตามเกณฑ์ มีความถูก
ต้องตามแนวทางการดำเนินงาน 

3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของ สพม.33 ประเมินผล
และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด ของสพฐ.และสพม.33 
    
3. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 

        1.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากรและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน 
     

เชิงคุณภาพ 
                      1. สพม.33 มีแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหาและ
ศักยภาพของหน่วยงาน สามารถส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างทั ่วถึง มีคุณภาพ                    
และประสิทธิภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. การบริหารงบประมาณของ สพม.33 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

3. สพม.33 มีผลการติดตามตัวชี ้ว ัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีผลสะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียนในภาพรวม   
ระดับดีเยี่ยม    
 

 
 
4. วิธีดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการ สถานที่ วันเดือนปี 

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 
ไตรมาสที่ 

1 กิจกรรมที่ 1  การจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

- แจ้งแนวนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการการจัดตั้ง
งบประมาณให้โรงเรียนกลุ่มปกติ โรงเรียนใน
โครงการคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนในโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนประชารัฐ/สหวิทยาเขต
ดำเนินการ 

- สถานศึกษา/สหวิทยาเขตเสนอคำขอตั้ง
งบประมาณ 

สพม.33  
 

3 พ.ย. 63 
 
 
 
 

10 พ.ย. 63 
 

ไตรมาสที่ 1 
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ที ่ กิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการ สถานที่ วันเดือนปี 
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 
ไตรมาสที่ 

- จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ วิเคราะห์ความ
เหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณของสพม.33และ
โรงเรียน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมพิจารณาคำขอตั้ง
งบประมาณ  
     -โรงเรียนกลุ่มปกติ  
     -โรงเรียนโครงการคุณภาพประจำตำบล 

- จัดทำข้อมูลตามมติที่ประชุม รายงานผ่านระบบ 
budget และจัดทำเอกสารฉบับจริงรายงานสพฐ. 

- จัดทำเอกสารประกอบการประชุม 

10 พ.ย. 63- 
30 ธ.ค. 63 

 
 
 

27 พ.ย. 63 
7 ธ.ค. 63 

26 พ.ย.– 
30 ธ.ค.63 
10 พ.ย. –  
7 ธ.ค.63 

2 กิจกรรมที่ 2  การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
- การจัดเตรียมเอกสารข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
- ประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความสอดคล้อง 

เชื่อมโยงของแผนระดับที่ 1 แผนระดับท่ี 2 และ 
แผนระดับที่ 3 และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้าน 
การศึกษา ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและ 
ผล (XYZ) และประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีแก่ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์
และผู้เกี่ยวข้อง 

- ผู้รับผิดชอบส่งโครงการที่สอดคล้องนโยบาย       
ระดับต่าง ๆ  

- จัดทำร่างโครงการและประชุมวิพากษ์            
แผนปฏิบัติการ 

- การปรับแผนให้สมบูรณ์ 
- การจัดทำเล่มเอกสารและเผยแพร่ 
- การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

สพม.33   ไตรมาสที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 2 
ไตรมาสที่  

1 - 4 
3 กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานใน

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

-  การรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ(e-MENSCR) 

สพม.33   กุมภาพันธ์ 
2564 

ไตรมาสที่ 2 

4 กิจกรรมที่ 4  การติดตาม ประเมินผล และรายงานการ
จัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการ
ติดตามตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
เร่งด่วน และหน่วยงานออ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

สพม.33    ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ไตรมาสที่  
1 - 4  
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ที ่ กิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการ สถานที่ วันเดือนปี 
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 
ไตรมาสที่ 

- การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตาม 
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสพฐ.  

- การติดตามและรายงานผลการตรวจราชการตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนัก
นายกรัฐมนตรีและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา 
จัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน 

 
5 กิจกรรมที่ 5 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

- ค่าอาหารทำการนอกเวลา   
 14 พ.ย.– 

30 ธ.ค.63 
ไตรมาสที่ 1 

 
5. งบประมาณ 
 จำนวน  80,000 บาท (-แปดหมื่นบาทถ้วน-) (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ไตรมาสที่ใช้
งบประ 
มาณ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้ 
สอย 

ค่า 
วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ งบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

    ไตรมาสที่ 1 

1.1 ค่าอาหารกลางวัน    1,200  1,200   
จำนวน 20คน มื้อละ 60 บาท จำนวน  1 มื้อ 
1.2   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 60 คน  มื้อละ 35 บาท จำนวน 1 มื้อ    

 
2,100 

  
2,100 

  

1.3 ค่าเอกสาร  จำนวน  50 เล่ม   5,000   5,000  
กิจกรรมที่ 2 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
 2.1 ค่าเอกสาร 

10,000    
10,000 

ไตรมาสที่ 2 

กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจการรายในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
     3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่อง จำนวน 60 คน     
มื้อละ 35 บาท จำนวน 2 มื้อ 
    3.2 ค่าอาหารกลางวัน (บุฟเฟ่ต์) จำนวน 60 
คน มื้อละ 100  จำนวน 1 มื้อ 

10,200   
 
 
 

4,200 
 

6,000 

 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาสที่    
2 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ไตรมาสที่ใช้
งบประ 
มาณ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้ 
สอย 

ค่า 
วัสดุ 

กิจกรรมที่ 4  
     4.1การสรุปการรายงานการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ครั้ง 
         - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 60 คน  มื้อละ 35 บาท จำนวน 1 มื้อ 
    4.2 การประชุมเพ่ือชี้แจงการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการตาม ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการของสพฐ.ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  
           - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 60 คน  มื้อละ 35 บาท จำนวน 1 มื้อ 
          - ค่าจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประชุมฯ 
    4.3 การประชุมเพ่ือการรองรับการติดตาม
และรายงานผลการตรวจราชการตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สพฐ.และข้อ
สั่งการพิเศษ นโยบายเร่งด่วน และหรือ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
          -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 60 คน  มื้อละ 35 บาท จำนวน 1 มื้อ 

7,860   
 
 
 

2,100 
 
 
 

 
      
    2,100 
 
 
 
 
 
 
 

    2,100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,560 

ไตรมาสที่  
1-4 

กิจกรรมที่ 5  ค่าอาหารทำการนอกเวลา 43,640 43,640  -  - ไตรมาส 1 
รวมงบประมาณ 80,000 43,640 19,800 16,560 ไตรมาสที่ 

1- 4 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
  
6. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
-  สพม . 33ม ี แผนปฏ ิ บ ั ต ิ ก ารที่
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน
ที ่ เก ี ่ยวข ้อง สภาพปัญหา ความ
ต้องการและศักยภาพของหน่วยงาน 
- ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
 

 
ทุกโครงการ 

 
 
 

ร้อยละ 95 
 

 
ตรวจสอบความ
สอดคล้องของ

โครงการ 
 

ตรวจสอบการจัดสรร
งบประมาณ 

 
แบบตรวจสอบความ

สอดคล้องของโครงการ 
 
 

แบบคำของบประมาณ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ 
- สพม.33 มีผลการติดตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และมีผลสะท้อนถึง
คุณภาพผู้เรียนในภาพรวม             
ระดับดีเยี่ยม 

 
ระดับดีเยี่ยม 

 
ผลคะแนน ARS 

 
รายงานผลการติดตาม 

ARS 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สามารถบริหารจัดการตามนโยบายและเป้าหมาย
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

    ลงชื่อ            ผู้เสนอโครงการ 
     (นางปาณิศา  นิเลิศรัมย์)    
            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

                                         ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
                                                     ( นางจุไรภรณ์  สิริไสย) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

ลงชื่อ  ผู้เสนอโครงการ 
    (นางนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์ 
         ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

      

     ลงชื่อ           ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นางปติมา  กาญจนากาศ) 
   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

    ลงชื่อ         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                      (นายสำเริง  บุญโต) 
                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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โครงการ การพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อ 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่   20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
แผนแม่บทย่อย  ที่ 2005 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
เป้าหมายของแผนย่อย 200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม  
                             จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
องค์ประกอบของเป้าหมายแผนย่อย(V) V01 กระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ปัจจัยองค์ประกอบท่ี (F) F0101 หลักเกณฑ์ กฎ กติกา ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับบริหารทรัพยากร 
                                บคุคลที่ตอบสนองต่อสถานการณ์เพ่ือสร้างคนดีคนเก่งในภาครัฐ 

                    F0102 เครื่องมือหรือเทคโนโลยสีำเรจ็รูปที่นำมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
                     เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  

สนองกลยุทธ์  สพฐ. ข้อ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพม.33 ข้อ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่  1 ตุลาคม  2563  – 30 กันยายน 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเสนอ  ประพันธ์,นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน ,นางสาวจริานชุ แสนด,ีนายไกรกุล สง่าวงศ์, 
                           นางสาววราภรณ์ โด่งดัง 
 
1. หลักการและเหตุผล   

ตามที่ รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน  เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม  ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืน” ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว   เพ่ือเป็นเครื่องมือให้สามารถขับเคลื่อน
ไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มี
เป ้าหมายการพัฒนาที ่สำคัญเพื ่อพัฒนาคนในทุกมิต ิและในทุกช ่วงว ัยให ้เป็ นคนดี เก ่ง และมีค ุณภาพ 
                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 85 โรงเรียน         
มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหาร จำนวน 85 ราย ข้าราชการครูและบุคลากร          ทาง
การศึกษา สายผู้สอน จำนวน 2,844 ราย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร     ทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) จำนวน 13 ราย และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 28 ราย  
                 กลุ่มบริหารงานบุคคล  จึงได้จัดทำโครงการการพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการด้านการ
บริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เพื่อให้การดำเนินการบริหารอัตรากำลัง
การสรรหา บรรจุและแต่งตั ้ง  งานบำเหน็จความดีความชอบ รวมทั้งความก้าวหน้าทางสายอาชีพของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1  เพื ่อให้การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา              
ใหเ้หมาะสมสอดคล้องกับการจัดการศึกษาให้ครูครบตามเกณฑ์ภายใน 1 ปีมีครูประจำชั้นครบทุกห้องภายใน 2 
ปีและให้มีข้าราชการครูตรงตามมาตรฐานวิชาเอกตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
ภายใน 5 ปี และมีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีคุณภาพ 
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 2.2  เพื ่อให้มีการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ  และข้อมูลอื ่นๆ ด้านการบริหารงานบุคคล  สามารถ         
นำฐานข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

2.3 เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33  เป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสม มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 2.4  เพื่อให้มีการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี สำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานใช้ประดับ 
ในพิธีและรัฐพิธี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เป็นสิริมงคล กับข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานเป็นความภาคภูมิใจ และเป็น
เกียรติศักดิ์ของผู้ที่ได้รับและวงศ์ตระกูล 
 2.5  เพื่อให้มีการพัฒนางานด้านการบริหารงานบุคคล เกิดประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนางานด้านต่างๆ    
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ช่วยส่งเสริมให้ขวัญกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาละส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
 
3. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 มีข้อมูลวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน 85 โรงเรียน โดยสามารถจัดการเรียนการสอนครบ
ทุกห้อง  และตรงวิชาเอก 
   3.1.2 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลทะเบียนประวัติ และพ้ืนฐานด้านการบริหารงานบุคคลอื่นๆ ด้าน
การบริหารงานบุคคล  เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

 3.1.3 สามารถบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่งที่ได้รับจัดสรรทั้ง
กระบวนการสรรหา  การเกลี่ยอัตรากำลัง จำนวน  85  โรงเรียน 

 3.1.4 สามารถมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดท่ีได้รับพระราชทาน 

  3.1.5 สามารถจัดประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการด้านต่างๆในการบริหารงานบุคคลได้           
เกิดประสิทธิภาพ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีในทุกขั้นตอน 

เชิงคุณภาพ 
3.2.1  สามารถวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา   นำข้อมูล

ไปใช้เพื่อบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           3.2.2  มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลทะเบียนประวัติ และข้อมูลพ้ืนฐานด้านการบริหารงาน
บุคคลอื่นๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีประสิทธิภาพ 
           3.2.3 สามารถบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ทุกตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรร  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. วิธีดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการ สถานที่ วันเดือนปี 

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 
ไตรมาสที่ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33   
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)                 

สพม.33 เม.ย. – 
มิ.ย.2564 

1,3 
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ที ่ กิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการ สถานที่ วันเดือนปี 
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 
ไตรมาสที่ 

ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) 
โดย นางจิรานุช แสนดี  และกลุ่มบริหารงานบุคคล 
(ประชุมเชิงปฏิบัติการ )  จำนวน 10,000 บาท 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารและ
สายผู้สอน 
โดย นางสาวฉะอ้อน สมอ่อนและกลุ่มบริหารงานบุคคล 
(ประชุมเชิงปฏิบัติการ )  จำนวน 5,000 บาท 

 
สพม.33 

 
ม.ค. – มี.ค.

2564 

 
1,2 

3 กิจกรรมที่ 3  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผน
อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษา  
โดย นายเสนอ ประพันธ์และกลุ่มบริหารงานบุคคล 
(ประชุมเชิงปฏิบัติการ )  จำนวน 5,000 บาท 

สพม.33 ม.ค. – มี.ค.
2564 

2 

4 กิจกรรมที่ 4  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการ
อัตรากำลังข้าราชการครู พนักงานราชการ 
และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดทุกตำแหน่ง 
โดย นางสาววราภรณ์ โด่งดังและกลุ่มบริหารงานบุคคล 
(ประชุมเชิงปฏิบัติการ/เข้าค่ายออกข้อสอบ)  
จำนวน 5,000 บาท 

สพม.33 ม.ค. – มี.ค.
2564 

2 

5 กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการเปลี่ยน
ตำแหน่งย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) 
โดย นางสาวฉะอ้อน สมอ่อนและกลุ่มบริหารงานบุคคล 
(ประชุมเชิงปฏิบัติการ )  จำนวน 5,000 บาท 

สพม.33 ม.ค. – มี.ค.
2564 

2 

6 กิจกรรมที่ 6  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์รายบุคคล และ
ข้อมูลทะเบียนประวัติในฐานข้อมูลอ่ืนๆ ด้านเอกสาร 
โดย นายไกรกุล สง่าวงค์ และกลุ่มบริหารงานบุคคล 
(ประชุมเชิงปฏิบัติการ )  จำนวน 10,000 บาท 

สพม.33 ม.ค. – มี.ค.      
2564 

2 

7 กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสรรหาพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดทุกตำแหน่ง 
โดย นางสาวฉะอ้อน สมอ่อนและกลุ่มบริหารงานบุคคล 
(ประชุมเชิงปฏิบัติการ/เข้าค่ายออกข้อสอบ)  
จำนวน 10,000 บาท 

สพม.33 
และ

สถานศึกษา
ในสังกัด 

ก.ค. – ก.ย. 
2564 

4 
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5. งบประมาณ   
 จำนวน  50,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

รายละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่

ใช้งบประ 
มาณ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้ 
สอย 

ค่า 
วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)                 
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 75 คน  มื้อละ 30 บาท จำนวน 4 มื้อ 
1.2 ค่าวัสดุ 

10,000  
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 

 
9,000 

 
 
 
 
 

 
- 
1,000 

1,3 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สาย
ผู้บริหารและสายผู้สอน 
1.1ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 50 คน  มื้อละ 30 บาท จำนวน 3 มื้อ 
1.2ค่าวัสดุ 

5,000  
 
 
 

- 

 
 
 
 

4,500 

 
 
 
 

- 
500 

1,2 

กิจกรรมที่ 3  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ
แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา 

5,000    2 

1.1ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 50 คน  มื้อละ 30 บาท จำนวน 3 มื้อ 
1.2ค่าวัสดุ 

   
4,500 

 
 

500 

 

กิจกรรมที่ 4  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหาร
จัดการอัตรากำลังข้าราชการครู พนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดทุกตำแหน่ง 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 50 คน  มื้อละ 30 บาท จำนวน 3 มื้อ 
1.2 ค่าวัสดุ  

5,000  
 
 
 

- 

 
 
 
 

4,500 

 
 
 
 

- 
500 

2 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการ
เปลี่ยนตำแหน่งย้าย โอน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2)  
1.1ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 50 คน  มื้อละ 30 บาท จำนวน 3 มื้อ 
1.2ค่าวัสดุ 

     5,000  
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

4,500 

 
 
 
 
 

- 
500 

2 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่
ใช้งบประ 

มาณ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้ 
สอย 

ค่า 
วัสดุ 

กิจกรรมที่ 6  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์
รายบุคคล และข้อมูลทะเบียนประวัติในฐานข้อมูล
อ่ืนๆ ด้านเอกสาร 
1.1ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 75 คน  มื้อละ 30 บาท จำนวน 4 มื้อ 
1.2ค่าวัสดุ 

10,000   
 
 
 
 
9,000 

 
 
 
 
 
 

1,000 

2 

กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสรรหา
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดทุก
ตำแหน่ง 
1.1ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 75 คน  มื้อละ 30 บาท จำนวน 4 มื้อ 
1.2ค่าวัสดุ 

10,000  
 
 
 

- 

 
 
 
 

9,000 
 

 
 
 
 

- 
1,000 

4 

รวมงบประมาณ 50,000  45,000 5,000  
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ   ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต    
1. ร้อยละ 100 ของการ
วางแผนอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน
สถานศึกษาเหมาะสม    
ภายใน 1 ปี 

มีการวางแผน
อัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา
เหมาะสม    ภายใน 1 
ปี 100 เปอร์เซ็นต์ 

1. การประเมิน 
2. การรายงาน 

1. แบบประเมิน 
2. แบบรายงาน 

2. ร้อยละ 100 
สถานศึกษามีครูประจำชั้น
ครบทุกห้องภายใน 2 ปี 

สถานศึกษามีครูประจำ
ชั้นครบทุกห้องภายใน 2 
ปี 100 เปอร์เซ็นต์ 

1. การรายงาน 2. แบบรายงาน 

3. ร้อยละ 100 มี
ข้าราชการครูตรงตาม
มาตรฐานวิชาเอกตามที่ 
สพฐ. กำหนดภายใน 5  ปี 

มีข้าราชการครูตรงตาม
มาตรฐานวิชาเอกตามที่ 
สพฐ. กำหนดภายใน 5  
ปี 100 เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 

1. การรายงาน 2. แบบรายงาน 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ   ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

4. ร้อยละ 100 มีการ
บริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กอย่างมีคุณภาพ 

มีการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กอย่าง
มีคุณภาพ 100 
เปอร์เซ็นต์ 

1. การรายงาน 2. แบบรายงาน 

5. ร้อยละ 100  มีการ
บริหารอัตรากำลังพนักงาน
ราชการ และลูกจ้างชั่วคราว  

มีการบริหารอัตรากำลัง
พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราว 100 
เปอร์เซ็นต์ 

1. การรายงาน 2. แบบรายงาน 

6. ร้อยละ 100 ความพึง
พอใจของได้รับ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจำปี  

ความพึงพอใจของได้รับ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจำปี 100 
เปอร์เซ็นต์ 

1. การประเมิน 
2. การรายงาน 

1. แบบประเมิน 
2. แบบรายงาน 

7. ร้อยละ 100 
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคล 

มีการดำเนินบริหารงาน
บุคคลมีประสิทธิภาพ 
100 เปอร์เซ็นต์ 

1. การรายงาน 2. แบบรายงาน 

ผลผลิต    
ร้อยละ 100 ประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล 

มีการดำเนินบริหารงาน
บุคคลมีประสิทธิภาพ 
100 เปอร์เซ็นต์ 

1. การรายงาน 2. แบบรายงาน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  7.1 มีแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเหมาะสมสอดคล้อง
กับการจัดการศึกษาให้ครูครบตามเกณฑ์ภายใน 1 ปี มีครูประจำชั้นครบทุกห้องภายใน  2 ปี  และให้มี
ข้าราชการครูตรงตามมาตรฐานวิชาเอกตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดภายใน 5 ปี 
และมีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีคุณภาพ 

   7.2  สพม.33 มีข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลอื่นๆ ด้านการบริหารงานบุคคล สามารถนำ
ฐานข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

          7.3 การบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33  เป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสม มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เกิดประสิทธิภาพและ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

         7.4 ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   เกิดความภาคภูมิใจในการรับราชการ  และเป็น
เกียรติศักดิ์ของผู้ที่ได้รับและวงศ์ตระกูล  ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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   7.5 การบริหารงานบุคคล เกิดประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนางานด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา  
ส่งเสริมขวัญกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ส่งผลให้การปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดย
ยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
  
 

                                            ลงชื่อ            ผู้เสนอโครงการ 
                                                      (นายเสนอ  ประพันธ์) 
         ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                       (นางสุเนตร ขวัญดำ) 
           รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 

        ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                         (นายสำเริง บุญโต) 
     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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ชื่อโครงการ                        เปิดบ้านวิชาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ (23 ประเด็น) : ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนแม่บทย่อยท่ี : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายของแผนย่อย : 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
                                และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
                                ตลอดชีวิตดีขึ้น 
องค์ประกอบของเป้าหมายแผนย่อย (V) : V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
ปัจจัยองค์ประกอบท่ี (F) : F 0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนอง 
                                  ต่อความต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. :  ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทย์  สพม.33 : ข้อ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ  26 ตุลาคม 2563 – 13 พฤศจิกายน 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 1.  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                               2. นางชัญญรัชญ์  ชูทอง  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
      กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 
1.  หลักการและเหตุผล 
              ตามยุทธศาสตร์ชาติข้อ 3 ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากร
ไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ทั้งสอดคล้องกับศักยภาพ ความสนใจ ความถนัดและการตระหนักถึงพหุปัญญา ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาทั้ง
ในส่วนของระบบการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะฝีมือ และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมทั้งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ได้กำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มี
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
นำไปสู่การสร้างขีดความความสามารถในการแข่งขันรวมทั้ง การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมี
ทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด  ดังนั้น เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ได้มีการแสดงออกทางด้านวิชาการของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้นำเสนอความสามารถทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นวิธีการส่งเสริมให้
นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะท่ีสูงขึ้น  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 จึงได้จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
ดังกล่าวขึ้น             

2.  วัตถุประสงค์ 
           2.1  เพื่อนเสนอผลงานของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           2.2  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 
  3.1  เชิงปริมาณ                             

  3.1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 50 คน 
  3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 100 คน 
           3.2  เชิงคุณภาพ  
                    3.2.1  นักเรยีน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และต่อยอดนวัตกรรมใหม่ ๆในการจัดการเรียนการสอน ในระบบการเรียนรู้  
สำหรับศตวรรษที่ 21  
 
 

4.  วิธีดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม วันเดือนปี ดำเนินการ ดำเนินการไตรมาสที่ 
1 
2 
3 
4 
5 

ขออนุมัติดำเนินโครงการ 
แต่งตั้งคณะทำงาน 
ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ 
ดำเนินการจัดโครงการ 
สรุปโครงการ/รายงานผล 

26 ตุลาคม 2563 
26 ตุลาคม 2563 
27, 29 ตุลาคม 2563 
4 - 5 พฤศจิกายน 2563 
13 พฤศจิกายน 2563 

ไตรมาสที่ 1 

 
5.  งบประมาณที่ใช้ 
        จากงบประมาณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  จำนวน 85,000 บาท  
(แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ถัวจ่ายทุกรายการ) ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 อาหารว่างและเครื่องดืม่ (จำนวน 150 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) - 21,000  21,000 

2 อาหารกลางวัน (จำนวน 150 คน x 80 บาท x 2 มื้อ) - 24,000  24,000 

3 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ -  40,000 40,000 

 รวม - 45,000 40,000 85,000 

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีผลงานแสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 

ร้อยละ 100  
ของโรงเรียนในสังกัด 

แบบติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล 
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7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
            7.1  โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พัฒนาด้านทักษะ
วิชาการให้มีคุณภาพ สามารถเพ่ิมศักยภาพเข้าสู่การแข่งขันและเป็นแบบอย่างได้ 
 7.2 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
 

                                         ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
                                               
                                                 (นางชัญญรัชญ์ ชทูอง) 
                                             นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
 
 

                                    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ      
                                              (นางประดิษฐา  ธนรุ่งเรืองทวี)        
                                           นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
                       ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
                                  ลงชื่อ                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                               (นางสุเนตร  ขวัญดำ) 
                          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 
 
               ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายสำเริง บุญโต)  
                     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
141 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการ   การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ (23 ประเด็น) : ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนแม่บทย่อยท่ี : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายของแผนย่อย : 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
                                และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
                                ตลอดชีวิตดีขึ้น 
องค์ประกอบของเป้าหมายแผนย่อย (V) : V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
ปัจจัยองค์ประกอบท่ี (F) : F 0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนอง 
                                  ต่อความต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. :  ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทย์  สพม.33 : ข้อ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 1.  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                               2. นางชัญญรัชญ์  ชูทอง  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
      กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

1. หลักการและเหตุผล  
    ตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำเป็นต้องพัฒนาองค์ประกอบและกระบวนการทางการ
ศึกษาหลายๆ ด้านพร้อมกัน  เพื่อคุณภาพของสถานศึกษามุ่งสู่  ความเป็นเลิศและมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ดังนั้นในหน่วยงานและส่วนงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการกำหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือช่วยในการปรับปรุงวิธีการบริหาร
จัดการงานและบุคลากรในองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ   เกิดความรู้และทักษะตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจำสายงานในการปฏิบัติงานในหน้าที่ทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพสอดคล้อง
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือพัฒนาเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจ 

        การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานเพื่อช่วยลดขั้นตอน  ลด
ความซ้ำซ้อนและระยะเวลารวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมในระยะยาวและเป็นการพัฒนาขีดความสามารถ
สร้างองค์ความรู้ที่แตกต่างจากเดิมแต่ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพถูกต้องครบถ้วนรวดเร็ว  การดำเนินการเพ่ือ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้เกิดการคิด
วิเคราะห์สร้างการเปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology: IT) โดยการ
นำคอมพิวเตอร์  โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่สามารถนำมา   ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรู้แบบการปฏิบัติงานให้เกิด
ความทันสมัยมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว และเพ่ือการส่งเสริม   
และพัฒนาให้บุคลากรในสังกัด ตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที ่ดี 
ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเองและสังคม  จึงได้
กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
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เขต 33 ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนทำให้เกิดผลดีแก่ราชการและมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์  จึงได้ทำโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบริหารจัดการงานในหน้าที่สู่ความ
เป็นเลิศ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
 2.  เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

3.  เพ่ือนำองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์กร โดยใช้กระบวนการวิจัย     
4.  เพื่อเป็นการนำเอาเทคโนโลยีและเทคนิคของการดำเนินงานที่มีการปรับประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 
3. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
 - บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน 65 คน 
 เชิงคุณภาพ 
          -   ผู้เข้ารับการพัฒนา /ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการใช้งานระบบ

สารสนเทศ  การใช้งานคอมพิวเตอร์  โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ และมีวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ           เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามโยบายภาครัฐ  เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างคุ้มค่า เกิดเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาขีดความสามารถสร้างองค์ความรู้ที ่แตกต่างจากเดิมแต่ได้ผลลัพธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ  ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็ว  
4. วิธีดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการ สถานที ่ วันเดือนปี 
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 

   1 เสนอขออนุมัติโครงการฯ    สพม.33 เมษายน 2564 ไตรมาสที่ 3 
   2 แต่งตั้งคณะทำงาน/ประสานงาน/ประชุมเตรียมความพร้อม  เมษายน 2564 ไตรมาสที่ 3 
   3 ประชาสัมพันธ์โครงการตามหลักสูตรการพัฒนา กิจกรรมที่ 1  เมษายน 2564 ไตรมาสที่ 3 
   4 - กิจกรรม ที่ 1 การเปิดห้องเรียนรู้แบบ ONLINE 

  ผ่านระบบ Digital Technology  
 พฤษภาคม 2564 ไตรมาสที่ 3 

   5 - กิจกรรม ที่ 2 กิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 
  ด้านบริหารจัดการงานในหน้าที่สู่ความเป็นเลิศ   

 พฤษภาคม 2564 ไตรมาสที่ 3 

   6 - กิจกรรม ที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริม 
ให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
 

   สพม.33  กรกฎาคม 2564 ไตรมาสที่ 4 

   7 - กิจกรรม ที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC) 

   สพม.33  สิงหาคม 2564 ไตรมาสที่ 4 

   8 ประเมินผลความพึงพอใจ   กันยายน 2564 ไตรมาสที่ 4 
   9 รายงานผลการดำเนินงาน   กันยายน 2564 ไตรมาสที่ 4 
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5. งบประมาณ 
 จำนวน  20,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 รายละเอียด ดังนี้ :  

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาส 
ที่ใช้

งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรม ที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริม 
ให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 65 คน มื้อละ 35 บาท จำนวน 2 มื้อ 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 65 คน มื้อละ 60 บาท จำนวน 1 มื้อ 
1.3 ค่าวัสดุ 

10,000 -  
 
 
 

4,550 
 

3,900 
 

 
 
 
 
 
 
 

1,550 

ไตรมาสที่ 4 

กิจกรรม ที่ 2 การอบรมเชิงปฏบิัติการเพ่ือสร้าง
ชุมชนแหง่การเรยีนรู้ทางวิชาชพี (Professional 
Learning Community : PLC) 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 65 คน มื้อละ 35 บาท จำนวน 2 มื้อ 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 65 คน มื้อละ 60 บาท จำนวน 1 มื้อ 
1.3 ค่าวัสดุ 

10,000 -  
 
 
 

4,550 
 

3,900 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,550 

ไตรมาสที่ 4 

รวมงบประมาณ 20,000 - 16,900 3,100  
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ      

ปัจจัยความเสี่ยง 
1. การกำหนดปฏิทินการพัฒนา กำหนดวันเวลาของการพัฒนา  
2. ความพร้อมของผู้เข้ารับการพัฒนา เพ่ือดำเนินการพัฒนาตามกำหนดการ 

    แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. สำรวจความต้องการพัฒนาหลักสูตรและหัวข้อเรื่องการอบรมและความพร้อมของผู้เข้ารับการพัฒนา   

               เพ่ือการกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม 
2. จัดทำสื่อเพ่ือการแจ้งเตือนการเข้ารับการพัฒนาในช่วงเวลาของแต่ละกิจกรรม 
3. ติดตามและให้คำแนะนำเพ่ือการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ 

7. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
 

ร้อยละ 85 ได้เข้ารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรการพัฒนาที่ต้องการ 

-รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ 
-ภาพกิจกรรม 
- ใบงาน 
  

- แบบสำรวจ 
 

ผลลัพธ์ ร้อยละ 85 ของผู้รับการพัฒนาสามารถ
นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานได้จริง 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้รับการพัฒนา บุคลากรเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33   

ได้รับความรู้และทักษะตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานในการปฏิบัติงานในหน้าที ่ทั ้งการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัต ิตนที ่เหมาะสมกับวิชาชีพ มีความรู ้ความเข้าใจ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Information Technology: IT) โดยการนำคอมพิวเตอร์  โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่สามารถนำมาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงรู้แบบการปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว 
 2. บุคลากรเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาให้บุคลากรในสังกัด ตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที ่ดี 
ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเองและสังคม จึงได้กำหนดให้
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ซึ่งเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนทำให้เกิดผลดี  แก่ราชการและมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ 
 
 

         ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 
           (นางชัญญรัชญ์  ชูทอง) 
                  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 

 ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี) 

                                               นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
                          ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

         ลงช่ือ                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสุเนตร  ขวัญดำ) 

                                      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 
 
 

     ลงช่ือ              ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายสำเริง    บุญโต)    
                      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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โครงการ   นิเทศ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาเพ่ือขอรับรางวัลพระราชทาน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนแม่บทย่อย ที่ 12.2   การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
เป้าหมายของแผนย่อย  120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุ
ปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
องค์ประกอบของเป้าหมายแผนย่อย(V04) สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาพหุปัญญา 
ปัจจัยองค์ประกอบท่ี (F0401)  นโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพม.33 ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสมารถใน
การแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
ระยะเวลาการดำเนินการ มกราคม  –  30  กันยายน   2564  
 
1. หลักการและเหตุผล 

     การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานนี้ เกิดข้ึนจากน้ำพระทัย   
อันเปี่ยม ด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ที่ทรงมีพระราชปรารภแด่ ฯพณฯ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น  มาลากุล) ในปี พ.ศ.2506 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด
งานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2506 ซึ่งทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา โดยที่ทรงมีพระประสงค์ที่จะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี และมีความมานะ
พยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ผลดี รวมทั้งโรงเรียนที่จัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม 
ซึ่งการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจุบันการคัดเลือกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถม  ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในการคัดเลือกกำหนดให้ใช้แบบประเมินและคู่มือการประเมินตามที่
สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น ที่
ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาของชาติ  และถือเป็นภารกิจสำคัญที่
จะต้องปฏิบัติ เพราะนอกจากจะเป็นโอกาสอันดี ในการทำกิจกรรมที่สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ แล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสุรินทร์ ด้วย 
จึงได้จัด โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อสนองพระราชพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนา  มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสุรินทร์ 

2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาในสังกัด มีความพร้อมในการรับการประเมิน เพ่ือขอรับ
รางวัลพระราชทาน ทั้งประเภทสถานศึกษา และประเภทนักเรียน 
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2.3 เพ่ือยกย่องเชิดชู และให้ขวัญกำลังใจ แก่สถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลพระราชทาน 
 
3. เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
 3.1 เป้าหมาย 

- ด้านปริมาณ   
   โรงเรียนในสังกัด สพม.33 ที่ประสงค์เข้ารับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งประเภทสถานศึกษาและประเภทนักเรียน มีจำนวนมากขึ้น 

  - ด้านคุณภาพ          
     สถานศึกษาได้รับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา  มีความพร้อมและได้รับการ
พัฒนา       มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดความรักความ
ภาคภูมิใจในสถานศึกษา 

3.2 ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ 
ร้อยละ 50  ของ  สถานศึกษา ที่ส่งเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งประเภทสถานศึกษาและประเภทนักเรียน  ได้รับรางวัลพระราชทานเพิ่มขึ้น 
4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 

ที ่ กิจกรรมสามารถไปสู่ความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ ระยะเวลาดำเนินการ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

2 

 

จัดทำแผนการดำเนินงาน และเสนอโครงการเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ  

นิเทศ ติดตามประเมินผล โรงเรียนที่เข้ารับการ
ประเมินเพ่ือขอรับรางวัลพระราชทาน ในปี
การศึกษา 2563 ทั้งประเภทสถานศึกษาและ
ประเภทนักเรียน 

พฤศจิกายน 2563 

 

มกราคม  2564 

 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

 

สถานศึกษา ที่
เข้ารับการ
ประเมิน 

นายบุญชาย  
โชยรัมย์ รอง 
ผอ. สพม. 33 

และคณะ 

3 

 

โรงเรียนดำเนินการ เตรียมความพร้อม ตามเกณฑ์
การประเมินเป็นรายด้าน  โดยมีศึกษานิเทศก์ 
นักวิชาการศึกษา ผู้บริหาร(ที่ได้รับรางวัล
พระราชทาน) เป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำ 

มกราคม 2564  นายบุญชาย  
โชยรัมย์ รอง 
ผอ. สพม. 33 
และคณะ 

5 

 

5. 

โรงเรียนรับการประเมิน ในระดับเขตพ้ืนที่ ระดับ
จังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด 

ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปและรายผล
การดำเนินงาน 

พฤศจิกายน 2563 -
มกราคม 2564  

สถานศึกษา  
ที่เข้ารับการ
ประเมินห้อง

ประชุม   
สพม.33 
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5. งบประมาณ 
        ได้รับงบประมาณเพ่ิมประสิทธิภาพกลยุทธ์ จำนวน  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จากสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 
ที ่

 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ 

งบดำเนินการ เงินนอก
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 จัดทำแผนการดำเนินงาน และเสนอโครงการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ                                    
กิจกรรมที่ 1 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลเพื่อเตรียม
ความพร้อมโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินเพ่ือขอรับ
รางวัลพระราชทาน ในปีการศึกษา 2563 ทั้งประเภท
สถานศึกษาและประเภทนักเรียน จำนวน 8 แห่ง      -
ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล   240 X 3 X 8 = 5,760.                -
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                   
กิจกรรมที่ 2 ค่าเดินทางไปราชการของคณะ 
กรรมการประเมิน คณะทำงานระดับจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด และค่าเดินทางไปราชการเพ่ือร่วมการประเมิน  

    

 

 

 

5,760. 

3,480.- 

 

10,400. 

  

 

3 ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปและรายผลการ
ดำเนินงาน 

    

 รวม (สองหม่ืนบาทถ้วน)  20,000   

ทั้งนี้ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
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6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีเข้ารับการ
ประเมิน ได้รับการพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา  มีความพร้อม
และได้รับการพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง 
ชุมชน เกิดความรักความภาคภูมิใจ
ในสถานศึกษา 

ร้อยละ 100 การสังเกต/การ
สัมภาษณ์/การตรวจ

สถิติ เอกสาร 

แบบการสังเกต /แบบ
สัมภาษณ์ / แบบบันทึก

สถิติ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ร้อยละของสถานศึกษา ที่ส่งเข้ารับ
การประเมินเพ่ือขอรับรางวัล
พระราชทาน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ทั้งประเภทสถานศึกษา
และประเภทนักเรียน  ได้รับรางวัล
พระราชทาน 

 

ร้อยละ 50 

 

ผลสำเร็จของโรงเรียน
ที่ได้รับรางวัล
พระราชทาน 

 

แบบรายงาน 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    สถานศึกษาและนักเรียนในสังกัด มีความพร้อมและได้รับการพัฒนา ตามมาตรฐานการศึกษา และได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดความรักความภาคภูมิใจในสถานศึกษา และ
ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
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8. ผู้อนุมัติโครงการ  

ลงชื่อ  ผู้เสนอโครงการ 
             (นางนุษย์นภา  พิทยารักษ์) 
            นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                               
 
      ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
            ( นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ ) 
                                                     ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

              ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายบุญชาย โชยรัมย์) 
                    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   
 
     
                 ลงชื่อ     อนุมัติโครงการ    
                                                                 (นายสำเริง   บุญโต) 
                                       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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โครงการ ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 6    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 20  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สนองเป้าหมายแผนแม่บท เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 
สนองแผนแม่บทย่อย    2005  การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
เป้าหมายของแผนย่อย   เป้าหมาย 200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
องค์ประกอบของเป้าหมายแผนย่อย (V03) ภาวะผู้นำของผู้บริหารส่วนราชการทุกระดับ 
ปัจจัยองค์ประกอบท่ี (F0304) ความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการเป็นแบบอย่างที่ดี 
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย    แนวทาง ท่ี 4 สร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุก
ระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช เบอร์โทร 0885861800 
   2. นางปวีณา กระเวนกิจ  เบอร์โทร 0861769233 
   3. นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์ เบอร์โทร 0899492160 
 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ตามแผนแม่บท
การบริการประชาชนและสิทธิภาพภาครัฐ โดยมีเป้าหมาย การบริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกประเภท ให้มีประสิทธิภาพ โดย
เน้นการสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้าง
แรงจูงใจและความรับผิดชอบของหน่วยงานและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระบบที่เหมาะสม 
ซึ่งการบริหารจัดการที่ดี และการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา จำเป็นต้อง
ได้รับข้อมูลข่าวสารและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้องตลอดจนนโยบายเร่งด่วนอย่างทันท่วงทีและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือสร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงาน
ภาครัฐให้มีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการนำหน่วยงาน และมีคุณธรรม จริยธรรมใน
การบริหารงานเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั้งผู้นำทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ นำการ
เปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม เพื่อรองรับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จำเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วย
ทำให้สามารถแสดงบทบาทเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ในทุกระดับ 
การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจตลอดจน
ทราบทิศทางและแนวทางการดำเนินการอย่างชัดเจนให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารทุกระดับชั้น
ตลอดจนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ทั้งนี้เพ่ือเตรียมความพร้อมและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
อย่างทันท่วงที หากการสื่อสารไม่ชัดเจนย่อมทำให้ยากท่ีจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ดังนั้นการ



 
151 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มีการสร้าง
ความสัมพันธ์ทีดี จึงถือเป็นการสร้างความตระหนักและความเข้าใจ และก้าวสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มุ่งเน้นผลประโยชน์ที่จะเกิดแก่ส่วนรวมเป็นสำคัญ และเพ่ือให้
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกคนรับทราบในทิศทางเดียวกัน ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และเพ่ือ
แก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงได้จัด
ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือชี้แจงทำความเข้าใจ และมอบนโยบายที่เก่ียวข้องสู่การปฏิบัติ 
2. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ตลอดจนแนวคิดในการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อ 
    การบริหารจัดการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและในสถานศึกษา 
3. เพ่ือรับทราบแนวปฏิบัติ นโยบายเร่งด่วนจากส่วนกลาง ลงสู่การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
3. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 
           1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 จำนวน 85 คน 
           2. ผู ้บริหารการศึกษา ผู ้อำนวยการกลุ ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 จำนวน 25 คน 
  3. ประธานสหวิทยาเขต 8 คน รองประธานสหวิทยาเขต 8 คน 
            

เชิงคุณภาพ 
     ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ทุกคน มีความตระหนักและรับรู้ ตลอดจนมี
ความเข้าใจ ในการที่จะรับนโยบายในทุกระดับไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  
 
 
 
4. วิธีดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการ สถานที่ วันเดือนปี 

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 
ไตรมาสที่ 

1 กิจกรรมที่ 1  อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้บริหารระดับสูง ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดย กลุ่มอำนวยการเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ 
การดำเนินการ 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  6 ครั้ง ใน 1 ปีงบประมาณ  
2. กลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน 
    - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ 
150 บาท จำนวน 100 คน ทั้งสิ้น  6  ครั้ง 

ห้องประชุม 
สพม.33/
สถานศึกษา
ในสังกัด 

ต.ค. 63-
ก.ย. 64 

1-4 
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ที ่ กิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการ สถานที่ วันเดือนปี 
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 
ไตรมาสที่ 

    - ค่าจัดทำเอกสาร เล่มละ ...... บาท  ครั้งละ ..... บาท 
จำนวน 6 ครั้ง 
 

2 กิจกรรมที่ 2  อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับสูงของ
สพม. ผู้อำนวยการกลุ่ม และ ประธานกรรมการเครือข่าย
สหวิทยาเขต 8 สห 
1. ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
แลกเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษา จำนวน 4 
ครั้ง ใน 1 ปีงบประมาณ   
2. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 25 คน  
  - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม  

ห้องประชุม 
สพม.33 

ต.ค. 63-
ก.ย. 64 

2-4 

3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO 
Conference รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุม
ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 
1. ประชุมรับมอบนโยบายและข่าวสารสำคัญจากผู้บริหาร
ระดับสูงใน สพฐ. จำนวน 35 ครั้งใน 1 ปีงบประมาณ 
2. กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารระดับสูงของ สพท.และ
ศึกษานิเทศก์จำนวน 25 คน  
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อๆละ  
35 บาท  

 
ห้องประชุม 
สพม.33 

 
ต.ค. 63-
ก.ย. 64 

 
2-4 

 
 
5. งบประมาณ 
 จำนวน  120,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

รายละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่

ใช้งบประ 
มาณ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้ 
สอย 

ค่า 
วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหารระดับสูง ขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

 
 

85,875 

  
 
 
 

 1-4 

1.1 ค่าอาหารกลางวัน   -  -  
จำนวน..100...คน มื้อละ 80 บาท จำนวน 5 มื้อ 
1.2   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน100..คน  มื้อละ 35 บาท จำนวน 10 มื้อ 
1.3 ค่าเอกสาร จำนวน.....เล่ม ๆ ละ .... บาท 

  40,000 
 

35,000 

 
 
 

10,875 

 

1.4 ค่าวิทยากร จำนวน...คน จำนวน.....ชม.      
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่
ใช้งบประ 

มาณ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้ 
สอย 

ค่า 
วัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหาร
ระดับสูงของสพม.และ ประธานกรรมการ
เครือข่ายสหวิทยาเขต 8 สห 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ ๆ ละ 35 
บาท สำหรับ 25 คน จำนวน 4 ครั้ง 

3,500 - 3,500 - 2-4 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO 
Conference รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และ
ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ ๆ ละ 35 
บาท สำหรับ 25 คน จำนวน 35 ครั้ง 

30,625 - 30,625 - 1-4 

รวมงบประมาณ 120,000 - 109,125 10,875  
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 6. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ   ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่ม 
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด เข้า
ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย
1. ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัด ที่เข้าร่วมประชุมมี
ความรู้ความเข้าใจและนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

ร้อยละ 100 
 
นับจำนวนผู้เข้าประชุม 
 

 
บัญชีลงเวลา 

ผลลัพธ์  
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
33 เป็นสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีได้มาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

 
ผลคะแนนการประเมิน  รายงานผลการ

ติดตามมาตรฐาน
เขต 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำนโยบายที่เกี่ยวข้องลงสู่การปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ตลอดจนแนวคิดในการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อ 
    การบริหารจัดการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและในสถานศึกษา 
3. รับทราบแนวปฏิบัติ นโยบายเร่งด่วนจากส่วนกลาง ลงสู่การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
    สถานศึกษา 

                                                            
               ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 

                                                     (นางปวีณา กระเวนกิจ) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 

 
               ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 

                                                     (นางพิชญ์สิณี  เจริญรัตน์) 
       นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 

                                            ลงชื่อ              ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                                                     (นางสาวชูจิตร  ชูทรงเดช) 

       ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
         

 ลงชื่อ         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                     (นางปติมา กาญจนากาศ) 

       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

                                                              
        ลงชื่อ   ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                      (นายสำเริง    บุญโต) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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โครงการ  ตรวจสอบ  กำกับ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน  การบัญชีและพัสดุ 
                       ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
โครงการสอดคล้องกับ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)  
                    ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
                    ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3. แผนปฏิรูปประเทศ (พ.ศ.2561 - 2565) 
     ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ 
  ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 5. นโยบายรัฐบาล 
     นโยบาย ข้อ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 6. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
                    การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 21  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สนองแผนแม่บทย่อย    การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย   เป้าหมาย 210102  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
องค์ประกอบของเป้าหมายแผนย่อย (V02)  การพัฒนาระบบราชการ 
ปัจจัยองค์ประกอบท่ี (F0205) ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย   2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม. 33 ข้อ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวลัดดาวัลย์  ไชยยา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล  

หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบการดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการดำเนินงาน (Operational) ด้านการบริหารจัดการ (Management) ด้านการเงินการบัญชี 
(Financial) ด ้านการปฏิบัต ิตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข ้อบังค ับ คำส ั ่งและมติคณะรัฐมนตรี 
(Compliance) ตลอดจน สอบทานระบบการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
33  และโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คำปรึกษา   เพ่ือสนับสนุนภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้ง สร้างความเข้มแข็งด้านการตรวจสอบ
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ภายในให้สามารถดำเนินการตรวจสอบได้ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซี่งเป็น
ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีของสำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  ได้วางแผนการตรวจสอบภายในให้สอดรับกับแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
ครอบคลุมตามหน้าที ่ร ับผิดชอบ โดยยึดหลักตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน และ
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจน 
กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดภายใต้จำนวนบุคลาการและทรัพยากรที่มีจำกัด  
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1  เพื่อให้รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ซึ่ง
กำหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระโดยกำหนด
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ 

2.2 เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ของสถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบ 
 กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด 
 2.3  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน 
และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎหมาย และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไป 
  2.4  เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด และสามารถ
พิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เชิงผลผลิต 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน  17 โรงเรียน  
ติดตามผลการตรวจสอบจำนวน  3  โรงเรียน 

3.2  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน  17 โรงเรียน  

ติดตามผลการตรวจสอบจำนวน  3  โรงเรียน  ได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานการเงิน  การบัญชีและ
พัสดุ  มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  
4. วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรมดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1.ตรวจสอบบัญชีและการเงินและการดำเนินงาน 
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 
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กิจกรรมดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 
โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 
โรงเรียนธาตุศรีนคร 

    

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 
โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 
โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 

    

โรงเรียนวังข่าพัฒนา 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 

    

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 
โรงเรียนสุรินทร์ภักด ี
โรงเรียนโชคเพชรพิทยาคม 

    

โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก 
โรงเรียนแนงมุดวิทยา 

    

2. ติดตามผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน 
โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 
โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 

    

3. ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตาม
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้าง
ชำระ 

    

4. ติดตามการรายงานตามระบบบัญชีการศึกษา
ขั ้นพื ้นฐานสถานศึกษาในสังกัดผ่านเว็บไซด์  
https://e-budget.jobobec.in.th 

    

5. โครงการอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการด ้านการ
ตรวจสอบภายในสำหรับผู ้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    

 
5. งบประมาณดำเนินงาน  จำนวน  20,000  บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย 

รายละเอียด 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.ตรวจสอบบัญชีและการเงินและการ
ดำเนินงาน 

 12,000.-  120 บาทx100 
วัน 

2. ติดตามผลการตรวจสอบบัญชีและ
การเงิน 
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กิจกรรม 
งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย 

รายละเอียด 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3. ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
ตามมาต รกา รแก ้ ไ ขป ัญห าหน ี ้ ค่ า
สาธารณูปโภคค้างชำระ 

    

4. ติดตามการรายงานตามระบบบัญชี
การศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาในสังกัด
ผ ่ า น เ ว ็ บ ไ ซ ด ์   https://e-
budget.jobobec.in.th 

    

5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
ตรวจสอบภายในสำหร ับผ ู ้ตรวจสอบ
ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 8,000.-   

รวมทั้งสิ้น  20,000.-   
ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
  6. วิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเสี่ยง 
  1.1 ครูผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ
ในระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนดในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและ
พัสดุของสถานศึกษา 
  1.2 ครูที่ได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่มี
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานดังกล่าว และการปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องกัน 
 
 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

2.1 ให้คำปรึกษา แนะนำ และส่งเสริมให้ความรู้ในระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถ
นำความรู้ในระเบียบต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
 2.2 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
7 . ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 17 โรงเรียน ได้รับการตรวจสอบภายใน ใน
ด้านการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ 

ร้อยละ 100 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการตรวจสอบจำนวน 17 โรงเรียน  ได้รับทราบ
ข้อบกพร่องและคำแนะนำจากหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติงานการเงินบัญชี 
และพัสดุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 

 
 

https://e/
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 และสถานศึกษา จำนวน 17  โรงเรียน ได้รับการ

ตรวจสอบ และคำแนะนำในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ แนวปฏิบัติ คำสั่ง 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  
 
11. การอนุมัติโครงการ   
  

                                      ลงชื่อ   ผู้รับผิดชอบโครงการ/เสนอโครงการ 
            
                                         (นางสาวลัดดาวัลย์  ไชยยา) 

      นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

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

               (นายสำเริง  บุญโต) 
                           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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โครงการ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบริหารจัดการงานในหน้าที่สู่มาตรฐาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ (23 ประเด็น) : ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนแม่บทย่อยท่ี : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายของแผนย่อย : 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
                                และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
                                ตลอดชีวิตดีขึ้น 
องค์ประกอบของเป้าหมายแผนย่อย (V) : V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
ปัจจัยองค์ประกอบท่ี (F) : F 0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนอง 
                                  ต่อความต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
สนองนโยบาย สพฐ. :  ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทย์  สพม.33 : ข้อ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ  5 มีนาคม 2564 – 12 มีนาคม 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 1.  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                               2. นางชัญญรัชญ์  ชูทอง  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
      กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
............................................................. .................................................................................................................  
1. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดให้มีการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมาย โดยเน้นหลักการสร้างและการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ยึดหลักการสร้างความ
เข้มแข็งด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การกระจายอำนาจและการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการเตรียม
ความพร้อมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานและการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของรอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่รอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Performance  Agreement : PA) ในระยะเวลา 1 ปี จึงได้จัดทำ
โครงการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบริหารจัดการงานในหน้าที่สู่มาตรฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1. เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่              
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Performance  Agreement : PA)  
 2.2. เพื่อประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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 2.3. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 2.4. เพื่อสร้างความตระหนักในหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา สุรินทร์ 
 2.5 เพ่ือจัดแสดงผลงานการดำเนินงานที่ผ่านมา 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  (1) ข้าราชการครูและบุลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 60 คน 
  (2)คณะกรรมการประเมิน (EvaluationTeam)ในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน  3  คน 
  (3) ผู้รับการประเมิน จำนวน 3 คน 

 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  11)สร้างผู้นำในการบริหารการศึกษาที่มีศักยภาพมีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการ
ขับเคลื่อนนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
  (2)สร้างโอกาสและพัฒนาผลงานการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  (3)สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
วิชาชีพ  
วิชาประครองชีพ  
  (4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรม 
 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ 

 
3 มีนาคม 2563 กลุ่มพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
2 เสนอและแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน 

 
3 มีนาคม 2564 ผอ.สพม.33 

3 ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เป็นไปตามข้อตกลงในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (Performance  Agreement: PA)  
 

4 –6 มีนาคม 2564 คณะทำงาน 

4 การประชุมบุคลากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ประชุมย่อยคณะกรรมการดำเนินการ 
- ประชุมเตรียมการจัดแสดงผลการปฏิบัติงานใน

หน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 
 

5 - 6มีนาคม 2564 คณะกรรมการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
5 ประชุมประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

12 มีนาคม 2564 คณะกรรมการประเมิน
(Evaluation Team) 

6 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
 

30มีนาคม 2564 คณะทำงาน 

 
5. งบประมาณ ดังนี้ 
5.1 งบประมาณการประเมินผลการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 27,000 บาท  
(สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่  
                              รายการ 

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน 

1 การประชุมบุคลากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ประชุมย่อยคณะกรรมการดำเนินการ 
- ประชุมเตรียมการจัดแสดงผลการปฏิบัติงานใน

หน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2564 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (35 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
   (35 คน x 100 บาท x 2 มื้อ) 

 
 
 
 
 
 
 

4,900 
 

7,000 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

4,900 
 

7,000 
 รวมกิจกรรมที่ 1 11,900 - - 11,900 
2 การประชุมเพ่ือประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน 

ในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาวันที่ 12 มีนาคม 2564 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (60 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
  (60 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 

 
 
 
 

4,200 
 

6,000 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

4,200 
 

6,000 
3 ค่าวัสดุ - 5,000 - 5,000 
 รวมกิจกรรมที่ 2 10,200 5,000 - 15,200 
  

รวมเงินทั้งสิ้น 
 

22,100 
 

5,000 
 
- 

 
27,100 
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6. การประเมิน 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือ 
1. ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมงาน 
3. ผู้รับการประเมินที่เข้าร่วมแสดงผลงาน 
4. การจัดทำเอกสารผลงานทางวิชาการ 

-การสอบถาม 
-การรายงาน 
-การสัมภาษณ์ 
 

-แบบสอบถามความคิดเห็น 
-แบบรายงานผล 
 

 
7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้นำเสนองานทางวิชาการ 

7.2 ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าใจ ตะหนักถึงหน้าที่  
และได้รับการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

7.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการทางด้าน
การศึกษา 

 
ลงชื่อ          ผู้เสนอโครงการ 
           (นางชัญญรัชญ์ ชูทอง) 
       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
ลงชื่อ             ผู้ตรวจโครงการ 

        (นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

                    ปฏิบัติหน้าที ่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางสุเนตร ขวัญดำ) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
   

 
                                  ลงชื่อ                             ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายสำเริง บุญโต) 
                             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
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โครงการ    การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ (23 ประเด็น) : ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนแม่บทย่อยท่ี : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายของแผนย่อย : 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
                                และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
                                ตลอดชีวิตดีขึ้น 
องค์ประกอบของเป้าหมายแผนย่อย (V) : V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
ปัจจัยองค์ประกอบท่ี (F) : F 0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนอง 
                                  ต่อความต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. :  ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทย์  สพม.33 : ข้อ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 1.  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
                                   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                               2.  นางชัญญรัชญ์  ชูทอง  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
                 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
............................................................................................................................. ................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 23 
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม การจัด
สวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา และมาตรา 75 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการและหน่วยงานทางการศึกษาดำเนินการยกย่อง
เชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี 
  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีพันธกิจในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม รวมทั้ง
ส่งเสริมให้สถานศึกษามีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล การดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวต้องอาศัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายใน
องค์กรที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนจิตสำนึกในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ดี  ดังนั้น จึงเห็น
ความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรในสังกัด ตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อ
ตนเองและสังคม จึงได้กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนทำให้เกิดผล
ดีแก่ราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 
2564 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 2.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติ 
ในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม  
รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 
 2.3 เพ่ือยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่
สามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี 
 2.4 เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตน พัฒนางานในหน้าที่ และพัฒนาวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าสู่
ความเป็นเลิศ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3. เป้าหมาย 
      เชิงปริมาณ 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รวมถึงลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ)  
ที่มีผลงานดีเด่นฯ สังกัดโรงเรียนและสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สมัครเข้าร่วม
ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ครบทุกประเภทรางวัล/ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ ทุกด้าน 
  2. หน่วยงาน/สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นฯ ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกฯ 
       เชิงคุณภาพ  
  1. ผู้มีผลงานดีเด่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นฯ เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม และได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
ในระดับภูมิภาค และระดับชาติ ตามลำดับ 
  2. หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้ร่วมวิชาชีพทางการศึกษา 
  3. หน่วยงาน/สถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
4. วิธีดำเนินการ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จะดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานและผู้มี
ผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) ได้เตรียมความพร้อม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและวิธีการนำเสนอ
ผลงานที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงการยกย่องประกาศเกียรติคุณเสริมสร้างขวัญกำลังใจผู้เข้าประกวด
รางวัล ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลและสังคมต่อไป จึงกำหนดกิจกรรม ดังนี้ 
   กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการจัดประชุมเชิงพิจารณาคัดเลือกผลการปฏิบัตงานการประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนที่  ระหว่างวันที่  25 -26 มีนาคม 2564  ณ สพม.สุรินทร์  
                    กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการนำส่งเล่มผลงานของผู้เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การเพ่ือเป็นตัวแทน
การประกวดระดับ ภูมิภาค  ณ  
 
   กิจกรรมที่ 3 การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ในระดับภาค และระดับชาติ  ระหว่างเดือน เมษายน 2564 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
  ระหว่าง เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์และ
ระหว่างเดือนเมษายน 2564 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าภาพการจัดประกวดรางวัล 
6. งบประมาณ 
  จำนวน  50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  รายละเอียดดังนี้ : 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 
( เดือนมีนาคม 2564) 
ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกการประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
ระดับภูมิภาค 25 -26 กุมภาพันธ์ 2564  ณ สพม.สุรินทร์  
สำหรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลการปฏิบัติงาน 
จำนวน 60 คน และคณะกรรมการดำเนินงานและ
คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลคะแนน  15 คน 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันที่ 25-26 มีนาคม 2564 
       ( 75 คนx 35 บาท x 4 มื้อ )   
2. ค่าอาหารกลางวัน  วันที่ 25-26 มีนาคม  2564 
       ( 75 คนx 100บาท x 2 มื้อ )   
3. ค่าพาหนะ  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน   
วันที่ 25 -26 มีนาคม 2564 จำนวน  50 คน 
       ( 50 คน x  100 บาท x 2 วัน )  เป็นเงิน 10,000 บา 

35,500  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10,500 
 
 

15,000 
 

10,000 

 

กิจกรรมที่ 2 
(เดือน 8 – 9 เมษายน 2564) 
1 ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับคณะกรรมการติดตาม 
 ( 6 คน x 240 บาท x 2 วัน ) 

   
 
 

1,440 

 

2. ค่าท่ีพัก (6 คน x 600 บาท x 1 คืน )   1,800  
3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้   4,000  
กิจกรรมที่ 3  
(เดือนเมษายน 2564) 

 
 

  
 

 

1 ค่ากรอบรูปใส่เกียรติบัตรระดับภาค/ระดับชาติ    5,260 
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์    2,000 

รวมทั้งสิ้น 50,000 - 32,500 17,500 

หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  7.1 ปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากร 
       - ผู้เข้าร่วมประกวดผลงานฯ จัดทำเอกสารประกอบ/แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและการ
นำเสนอผลงานฯ  ยังไม่สมบูรณ์ 
       - ครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดภารกิจและข้อราชการที่สำคัญหลายประการในช่วงเวลา
ดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถมานำเสนอผลงานได้ 
  7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       - ประชุมชี้แจง เกี่ยวกับแนวทางการส่งผลงานดีเด่นฯ การจัดทำเอกสารประกอบฯ ให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
       - ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เห็นความสำคัญของการพัฒนางาน 
ในหน้าที่ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคมและชุมชน 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
- ข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นฯ สมัคร 
เข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  
(OBEC AWARDS) 
 
 

ร้อยละ 95 
ของจำนวน
รางวัลทั้งหมด 

- ข้อมูลข้าราชการครู 
ในสังกัด 
- ใบสมัคร 
- แบบประเมิน 
- บัญชีรายชื่อจำนวน
ผู้สมัคร 
- การนำเสนอผลงานฯ 

- คู่มือการประเมินฯ 
- หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกฯ 
- จำนวนผลงาน
,ชิ้นงาน รูปเล่ม 
- การนำเสนอผลงาน 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 

       - ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขต
พ้ืนที่การศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ เป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน 
ครองคน ครองงาน และได้รับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ใน
ระดับภาค,ระดับชาติ             

ร้อยละ 100
ของผู้ได้รับ
คัดเลือกเป็น
ตัวแทนเขต
พ้ืนที่ฯ เข้า
รว่มประกวด
ในระดับภาค 

- กิจกรรมการนำเสนอ
ผลงาน 
- จำนวนผู้นำเสนอ
ผลงาน 
- จำนวนชิ้นงานที่
นำเสนอ 

- คู่มือการประเมินฯ 
- หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกฯ 
- ประกาศผล 
ผู้ได้รับคัดเลือกฯ 
- จำนวนรางวัล 
Obec Awards 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ผู้มีผลงานดีเด่นฯ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างสรรค์ผลงาน
และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
  9.2 ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ตรง         
  9.3 หน่วยงาน/สถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 
 
                                                              (ลงชื่อ)                                ผู้เสนอโครงการ 
                                                                        (นางชัญญรัชญ์ ชูทอง) 
                                                                   นกัทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
 
                                                             (ลงชื่อ)                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                          (นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี) 
                                                       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                     ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
                                                           (ลงชื่อ)                                    ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                                                                     (นางสุเนตร  ขวัญดำ) 
                                                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 
  
                                                              (ลงชื่อ)                              ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                           (นายสำเริง บุญโต)                                                                
                                                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
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โครงการ     โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ (12) ประเด็น การพัฒนาการการเรียนรู้ 
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนแม่บทย่อย  ที่ 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายของแผนย่อย 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ 
ทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
แผนแม่บทย่อย  12.1    การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายของแผนย่อย 120201 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
องค์ประกอบแผนย่อย  v03 รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
ปัจจัย  F0305  ระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์สพฐ. ข้อ 4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที่  สพม. 33 ข้อ 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาการดำเนินการ  ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 
ผู้รับผิดชอบ นายวรวิทย์  วุฒิยา   เบอร์โทรศัพท์ 091 012 9195 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     

1. หลักการและเหตุผล   
 นโยบายการปฏิร ูปทางการศึกษาของรัฐบาล ภายใต ้การขับเคล ื ่อนของรัฐมนตร ีว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ที ่ม ีแนวความคิด “ปลดล็อก ปรับเปลี ่ยน เปิดกว้าง” เพี ่อให้การทำงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีความรวดเร็ว ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถนำพาให้ประเทศไทย ไป
ต่อหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับ การสนับสนุนข้อมูลผลการประชุมองค์การยูเนสโก 
ได้ระบุถึงเรื่องการศึกษาแบบเรียนรวมหรือการศึกษาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยหลักสูตรที่ยืดหยุ่น วัดผลตาม
สมรรถนะเด็ก มีการลงทุนด้านการศึกษาอย่างเป็นธรรม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 โรงเร ียนมัธยมดีส ี ่มุมเม ือง  โดยเลขาธ ิการคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (กพฐ.)   
จากตามนโยบาย “โรงเร ียนม ัธยมด ีส ี ่ม ุมเม ือง” ของนายณัฏฐพล ท ีปส ุวรรณ ร ัฐมนตร ีว ่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการพัฒนาโรงเรียนตามชานเมืองให้มีคุณภาพ เพราะพบว่าโรงเรียนตามจังหวัดใหญ่ๆ 
จะมีโรงเรียนเพียง 1 แห่งเท่านั้น ที่มีนักเรียนแย่งกันสอบเข้า ในขณะที่โรงเรียนที่อยู่รอบนอก เช่น ตามชาน
เมือง หรือต่างอำเภอนั้น มีพ้ืนที่ใหญ่ มีอาคารใช้สอยจำนวนมาก เพราะเคยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ แต่ปัจจุบัน
เป็นโรงเรียนขนาดเล็กลง เพราะจำนวนนักเรียนน้อย ในขณะที่โรงเรียนแข่งขันสูง มีพ้ืนที่น้อย ไม่สามารถขยับ
ขยายได้ เพราะอยู่ในตัวเมือง แต่กลับมีนักเรียนเข้าเรียนมาก เมื่อเป็นเช่นนี้ จะทำอย่างไรให้โรงเรียนที่อยู่ตาม
ชานเมืองสามารถยกระดับคุณภาพได้ และให้เด็กที่ต้องการเข้าเรียนในโรงเรียนที่แข่งขันสูง กระจายไปเรียน
โรงเรียนอ่ืนบ้าง 
 และเพื่อเป็นการยกระดับโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองนั้น เพื่อให้คุณภาพโรงเรียน
ใกล้เคียงกัน โดยรัฐมนตรีว่าการ ศธ.มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ ไปต่อยอดพัฒนานโยบายนี้ต่อไป ซึ่งตนได้สั่งการ
ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ของ
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ตัวเองว่ามีโรงเรียนไหนบ้าง ที่มีสภาพ หรือมีลักษณะใกล้เคียงกับนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กำหนด    
  ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย  ให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จึงได้จัดทำโครงการ    
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

2. วัตถุประสงค์โครงการ  
เพ่ือพัฒนา โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

3. เป้าหมายโครงการ  
    3.1 เชิงปริมาณ  
     โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมดี
สี่มุมเมือง จำนวน 12 โรง 
    3.2 เชิงคุณภาพ  

โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มีการพัฒนา 
สถานที่ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ บุคลากร เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4. วิธีดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการ สถานที่ วัน เดือน ปี  
ที่ดำเนินการ 

ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนมัธยมดีสี ่มุม
เมือง 

สพม.สร 25 มกราคม 2564 2 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ดำเนินการขับเคลื ่อนนโยบายโรงเรียน
มัธยมดีสี่มุมเมือง 

สพม.สร 8 กุมภาพันธ 2564 2 

3 กิจกรรมที ่ 3 นิเทศ ติดตาม การการ
ขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนมัธยมดีสี ่มุม
เมือง (ระยะท่ี 1) 

โรงเรียนมัธยมดีสี่มุม
เมืองในสังกัด 

17 กุมภาพันธ 
2564 – 

28 กุมภาพันธ 
2564 

2 

4 กิจกรรมที ่ 4 นำเสนอการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนมัธยมดีสี ่มุม
เมือง ต่อรัฐมนตรี 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

22 กุมภาพันธ 
2564 

2 

5 กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตาม การการ
ขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนมัธยมดีสี่มุม
เมือง (ระยะที่ 2) 

โรงเรียนมัธยมดีสี่มุม
เมืองในสังกัด 

มิถุนายน 2564 3 

6 กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดำเนินงาน การ
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุม
เมือง 

สพม.สร กันยายน 2564 4 
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5.งบประมาณ 

 จำนวน 30,000 บาท  

รายละเอียดดังนี้; 

กิจกรรมรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมา
ณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบาย
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มในการประชุมคณะทํางาน
วางแผนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองในวันที่22 มกราคม 2564 
จํานวน 8 คน x 70 บาท x 1 วัน 
- คาอาหารกลางวัน ในการประชุมคณะทํางานวางแผน
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียน
มัธยมดีสี่มุมเมืองในวันที่ 22มกราคม 2564 จํานวน  
8 คน x 60 บาท x 1 วัน 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองในวันที่ 25 
มกราคม 2564  
จํานวน 75 คน x 70 บาท x 1 วัน 
- คาอาหารกลางวัน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
นโยบายโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองในวันที่  
25 มกราคม 2564 จํานวน 75 คน x60 บาท x 1 วัน 
- คาวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
นโยบายโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองในวันที่ 25 มกราคม 
2564 จํานวน 1 คน x 600 บาทx 2 ชั่วโมง 
- คาเอกสารในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

 
 
 
 
 

560 
 
 
      480 

 
 
 

5,250 
 
 

4,500 
 

    1,200 
 
 

1,760 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,200 
 

 
 
 
 
 

560 
 
 

         480 
 
 
 

5,250 
 
 

4,500 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,760 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองในวันที่  
8 กุมภาพันธ 2564 จํานวน 90 คน x 70 บาท x 1 วัน 
- คาอาหารกลางวัน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองในวันที่  
8 กุมภาพันธ 2564 จํานวน 90 คน x 60 บาท x 1 วัน 
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5,400 

  
 
 
 

6,300 
 
 

5,400 

 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม การการขับเคลื่อนนโยบาย
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (ระยะท่ี 1) 
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กิจกรรมรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมา
ณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 4 นำเสนอการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ต่อรัฐมนตรี 

 
 

   

กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตาม การการขับเคลื่อนนโยบาย
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (ระยะท่ี 2) 

    

กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
- คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ 35 คน x 6o บาท  
- คาอาหารวาง 2 มื้อ 35 คน x 70 บาท 

 
 

2,100 
2,450 

  
 

2,100 
2,450 

 

รวม 30,000 1,200 27,040 1,760 
 *งบประมาณขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
        โรงเรียนดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองยังไม่ถูกต้องชัดเจน 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       การนิเทศ ติดตาม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามระยะเวลากำหนดใน Timeline ของแต่
ละโรงเรียน 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
โรงเรียนมัธยมดี 
สี่มุมเมืองมีการพัฒนา 
สถานที่ แหล่งเรียนรู้ องค์
ความรู้ และบุคลากรที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

100 
(12 โรงเรียน) 

 1. สังเกต 
 2. สัมภาษณ์ 

1.แบบสังเกตการดำเนินการตามแนว
ทางการพัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุม
เมือง 
2. แบบสัมภาษณ์การดำเนินการตาม
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่
มุมเมือง 

ผลลัพธ์ 
โรงเรียนดีสี่มุมเมือง 
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ของชุมชนที่มีคุณภาพและ
เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 

100 
(12 โรงเรียน) 

 1. สังเกต 
 2. สัมภาษณ์ 

1.แบบสังเกตการดำเนินการตามแนว
ทางการพัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุม
เมือง 
2. แบบสัมภาษณ์การดำเนินการตาม
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่
มุมเมือง 
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8.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
8.1  โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มีการ

พัฒนา สถานที่ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ บุคลากร เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน   และเป็นศูนย์การเรียนรู้ของ
ชุมชน                                             

                                                  

                                                 ลงชื่อ                           ผู้เสนอโครงการ 
                             (นายวรวิทย์  วุฒิยา) 
                                                                        ศึกษานิเทศก์ 

                                                 ลงชื่อ                     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                             (นายวัชรา  สามาลย์) 
               ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

          ลงชื่อ                                ผู้อนุมัติโครงการ 

                     (นายสำเริง  บญุโต) 
                                               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
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โครงการ ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล        
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนแม่บทย่อย  ที่ 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายของแผนย่อย 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ 
                      ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
องค์ประกอบของเป้าหมายแผนย่อย (V01) หลักสูตรการจัดการศึกษา 
ปัจจัยองค์ประกอบท่ี (F0105) หลักสูตรการศึกษาที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานสากล 
แนวทางการพัฒนา  1(2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพม.33 ข้อ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน 
                                     การแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายรวิชญุฒม์  ทองแม้น  
 

1.หลักการและเหตุผล 
  ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่กำหนดเป็น 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ ที่มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทกัษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ดังนั้นหลักสูตรการจัดการศึกษาจึงต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานสากล ที่ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ เน้นการลงมือปฏิบัติ
และทักษะอาชีพนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล เพื่อเป็นมาตรการในการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพเทียบเท่าสากล ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการคือ 1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 2. เพื่อจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และ 3. เพื่อพัฒนาการบริหาร
ด้วยระบบคุณภาพ ให้ตอบโจทย์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 คือ นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
สื่อสารได้สองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  โดยใช้
นวัตกรรมหลัก 2 ประการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างต่อเนื่องนั้น  
โดยที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 85 โรง จำแนกเป็นโรงเรียน
ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 (4 โรง) รุ่นที่ 2 (2โรง) ในการศึกษา 2561 มีรุ่นที่ 3 (25 โรง) และ
โรงเรียนทั่วไปในสังกัด สพม.33 และจำนวน 6 โรงในสังกัด สพป.สุรินทร์ โดยที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมอบหมายให้ สพม.33 เป็นหน่วยขับเคลื่อนโครงการในระดับจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีการ
ดำเนินงานและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนั้น 
 ผลการดำเนินงานและนิเทศติดตาม ปีการศึกษา 2563 พบว่า โรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล รุ่นที่ 1-2 และรุ่นที่ 3 ได้ดำเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 
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รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ระดับ OBECQA จำนวน 4 โรง และ ScQA จำนวน 23 
โรง ส่วนนอกนั้นในรุ่นที่ 3 พบว่าต้องได้รับการช่วยเหลือและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการพัฒนาการดำเนินงาน
อย่างเร่งด่วน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบริบทและสภาพการบริหารจัดการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพแห่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งความเข้าใจคลาดเคลื่อนด้านการเรียนการสอนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าอิสระด้วย  
 ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงได้จัดทำ
โครงการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการบริหารสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลทั้งนี้เพ่ือให้มีการเร่งรัดพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิผลและได้รับการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล   
2.วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน 
การสอนที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล อย่างต่อเนื่อง 
  2.2 เพ่ือให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
และโรงเรียนที่ยื่นขอรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลระดับScQA และ OBECQA ในรอบการประเมิน ปี 2563 
ผ่านการประเมินและได้รับรางวัล 
3.เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
      โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน 
การสอนที่เทียบเคียงมาตรฐานสากลและบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยเฉพาะโรงเรียนที่เข้าร่วม 
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  เชิงคุณภาพ 
         โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก  
มีการจัดการเรียนการสอนที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล และใช้การบริหารงานด้วยระบบคุณภาพอย่างยั่งยืน    
4.วิธีดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการ สถานที่ วันเดือนปี
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
ไตรมาศที่ 

1 นิเทศเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับ OBECQA  
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สพม.33 ม.ค.-มี.ค.64 2 

2 ตรวจเยี่ยมประเมินพัฒนาการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ 
ScQA และสรุปรายงานผลการประเมิน 

สพม.33 ก.ค.-ก.ย.64 4 

3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการสอน
วิชา IS และการบริหารด้วยระบบคุณภาพ 

สพม.33 ก.ค.-ก.ย.64 4 
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5.งบประมาณ  (หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
      จำนวน 50,000 บาท  (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการปีงบพ.ศ.2564)  รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่
ใช้งบประ 

มาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินระดับ OBECQA  
สำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล (1 วัน) 
   (ผู้เข้าร่วม/คณะทำงาน รวม70คน)  
1.ค่าอาหารและอาหารว่างเครื่องดื่ม 
2.ค่าตอบแทนวิทยากร 

13,100 
 
 
 

9,100 
4,000 

 
 
 
 

 
4,000 

 
 
 
 

9,100 
 

 
 
 
 
 

2 

กิจกรรมที่ 2 ตรวจเยี่ยมประเมินพัฒนาการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA และ 
สรุปรายงานผลการประเมิน 
 (คณะกรรมการและทำงาน รวม 20 คน)  
1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม /กิจกรรมนิเทศ  
   ตรวจเยี่ยม และประเมินผล 
     -ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก และค่าพาหนะ  
2. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดทำ
ข้อมูลผลการนิเทศ ตรวจเยี่ยมและประเมินผล 
     -ค่าอาหารและอาหารว่างเครื่องดื่ม 

20,000 
 
 
 

15,000 
 
 

5,000 

 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

10,000 
 
 

5,000 

 
 
 

4 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการสอนวิชา IS และ
การบริหารด้วยระบบคุณภาพ 
(ผู้เข้าร่วม/คณะทำงาน รวม90คน)  
1.ค่าอาหารและอาหารว่างเครื่องดื่ม 
2.ค่าตอบแทนวิทยากร 
3.ค่าวัสดุในการสำเนาเอกสารประชุม 

16,900 
 
 
 

10,000 
3,600 
3,300 

 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 

3,300 

 

รวมงบประมาณ 50,000 12,600 34,100 3,300  
 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯได้พัฒนาการจัด 
การเรียนการสอนที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล  
และมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

ร้อยละ 100 
ของโรงเรียนใน
สังกัด 

การติดตามการดำเนินงาน 
และการนิเทศ 

แบบติดตาม 
แบบนิเทศ 
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7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          7.1 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน 
การสอนที่เทียบเคียงมาตรฐานสากลและบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยเฉพาะโรงเรียนที่เข้าร่วม 
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  7.2 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก  
และบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ  
 
 
                  ลงชื่อ                               ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นายรวชิญุฒม์   ทองแม้น) 
               ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

         ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ                     
                                                         (นายวชัรา  สามาลย์) 
                                   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                                            

         ลงชื่อ  ผู้อนุมัติโครงการ                      
                                                          (นายสำเริง  บุญโต) 

               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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โครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ การนําเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผล 
แห่งชาติ(eMENSCR) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็น ที่ 2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

เป้าหมาย 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนร่วม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

         เป้าหมาย 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  
แผนแม่บทย่อย ที่ 2002 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

5) กําหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ ชาติและ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ  
เป้าหมายของแผนย่อย 200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติองค์ประกอบ
ของเป้าหมายแผนย่อย (V) V03 การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  
ปัจจัยองค์ประกอบท่ี (F) Fo30ดระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลที่สามารถเชื่อมโยงผลผลิต ผลลัพธ์ 
ผลกระทบและสามารถใช้พัฒนาตัวชี้วัดได้  
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานมี
นวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัยและการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน  
สนองกลยุทธ์ สพม.33 ข้อ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่  
ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2564  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปาณิศา นิเลิศรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและกลุ่มนโยบายและแผน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 (มาตรา 5 วรรค 2)และพระราชบัญญัติแผนและ
ขั ้นตอนการดําเนินการปฏิร ูปประเทศ พ.ศ. 2560 (มาตรา 5 วรรค 2) กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ                   
ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและเป็นไปตาม 
แผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนปฏิรูป 
ประเทศ และต้องรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา 24) และการปฏิรูปประเทศ  
(มาตรา 25) ต่อสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายในระยะเวลาและรายการที่กําหนด                      
โดย ระเบียบว่าด้วยการติดตามตรวจสอบและประเมินผล การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูป ประเทศ พ.ศ. 2562 ข้อ 4 และข้อ 5 ได้กําหนดให้การรายงานดังกล่าวจัดทําผ่านระบบสารสนเทศเป็น
หลัก สํานักงานฯ จึงได้จัดทําระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพ่ือเป็นเครื่องมือให้หน่วยงาน
ของ รัฐใช้รายงานผลการดําเนินการตามแผนระดับต่างๆ ของประเทศ ซึ่ง” หน่วยงานของรัฐ       ทุกหน่วย” 
ทั้งในส่วน ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ มีหน้าที่ดําเนินการเพ่ือให้ 

บรรลุเป้าหมายตามที่ กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และรายงานผลการดําเนินการดังกล่าวต่อ
สํานักงานฯ   จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน ของรัฐทุกหน่วยที่จะต้องใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นําเข้าข้อมูล 
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โครงการ/การดําเนินงาน ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มีนโยบายแนวทางการดําเนินงานโดยกําหนดสิทธิให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ 
นําเข้าข้อมูลโครงการ/การดําเนินงาน ผ่านระบบ eMENSCR ดังนั ้น เพื ่อให้การดําเนินการนําเข้าข้อมูล 
แผนงาน/โครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงได้จัดทํา 
โครงการประชุมในครั้งนี้  
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์และแผน 
ระดับรองและการนําเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR) ให้แก่บุคลากรในสังกัด  

3. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 

  ผู ้อํานวยการสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา รองผู ้อํานวยการสํานักงาน เขตพื ้นที ่การศึกษา 
ผู้อํานวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง จํานวน 48  คน 

เชิงคุณภาพ 

 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจสามารถนําข้อมูลโครงการ/การดําเนินงานเข้าระบบ ติดตาม
ประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR) ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามกําหนดเวลา 

4. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมและรายละเอียด 

 

 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

 

งบประมาณ 
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้ 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
สร้างความรู้ความเข้าใจการนําเข้าข้อมูลในระบบ 
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR) 
ระหว่างวันที่ 19 - 20 มี.ค. 2564 ณ ศูนย์ประชุม 
วังน้ำเขียวเลควิว  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา 
- ค่าอาหารว่างและเครื่อง จํานวน 48 คน มื้อละ 
50 บาท จํานวน 3  มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน/เย็น จํานวน 48 คน มื้อละ 
300 บาท จํานวน 3 มื้อ 
- ค่าท่ีพัก ห้องละ 1,000 บาท 25 ห้อง 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ น้ำมันเชื้อเพลิง 

 95,400   

 

 

 

  7,200 

 

43,200 

 

25,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000 

ไตรมาสที่ 2 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) รวมงบประมาณ 95,400 - 75,400 20,000 - 
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5. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน
ระดับต่าง ๆ และการนําเข้า ข้อมูลในระบบ 
eMENSCR 

 

90 ประเมินความพึงพอใจ 

 

แบบประเมิน 

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนงานระดับต่างๆ และ
สามารถนําเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้อย่างถูกต้อง ทันตามกําหนดเวลา 

ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 

                                                (นางปาณิศา  นิเลิศรัมย์) 
                                              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางปติมา กาญจนากาศ)  

                                   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 

              (นายสําเริง   บุญโต)  

        ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
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โครงการ พัฒนานวัตกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็น การลดความเหลื่อมล้ำ สร้าง
ความเป็นธรรมในทุกมิติ 
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 17  ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
แผนแม่บทย่อย ที่ 17.2 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
เป้าหมายของแผนย่อย 170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขั้น 
องค์ประกอบของเป้าหมายแผนย่อย(V02) เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ 
ปัจจัยองค์ประกอบท่ี (F0202) นโยบาย/มาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
        มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.สุรินทร์ กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน –กันยายน 2564 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 1.  นางชมพูทิพย์   ธรรมโสภณ  เบอร์โทรศัพท์ 08 1669 3348 
 2.  นายสิรวิชญ์     แสนดี   เบอร์โทรศัพท์ 08 9627 9032 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม   การกระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และ
จุดเน้นในการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมอบหมายให้ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง
และช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงสิทธิ ของนักเรียน
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม พัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งในเชิงการบริหารที่สำคัญ สถานศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินงาน อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง  
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์มีนโยบายให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน มุ่งเน้นที่จะพัฒนานวัตกรรมระบบ
ดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ผู้ปฏิบัติแต่ละระดับปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้ 
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เด็กที่เผชิญเหตุพิเศษได้รับโอกาสและประโยชน์สูงสุดจากระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของ
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จึงได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
    พัฒนานวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ                 
ผู้ปฏิบัติแต่ละระดับปฏิบัติได้จริง 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

โรงเรียนทั้ง 85 แห่ง มีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เชิงคุณภาพ 

 โรงเรียนในสังกัดดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปในทิศทางเดียวกัน สัมพันธ์กัน เป็น
ระบบ รวดเร็วและถูกต้อง 
4. วิธีดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรมหลัก สถานที ่ วันเดือนปี 

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 
ไตรมาสที ่

1 กิจกรรมที่ 1 นิเทศติดตาม ประชุมระดมความคิดเห็นการ
พัฒนานวัตกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

สพม. 33 มิถุนายน 3 

2 กิจกรรมที่ 2 สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานนวัตกรรม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สพม.สร. สิงหาคม 4 

 
5. งบประมาณ 
 จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท)  รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 นิเทศติดตาม ประชุมระดมความ
คิดเห็นการพัฒนานวัตกรรมระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 120 คนๆ ละ120 บาท 

30,000   
 
 
12,000 
 

 
 
 
3,000 
 
 

กิจกรรมที่ 2 สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งาน
นวัตกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 120 คนๆ ละ 120บาท 

 12,000 3,000 

รวมงบประมาณ 30,000  24,000 6,000 
     

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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 6. การประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1. โรงเรียนทุกแห่งมีส่วนร่วม
ในการพัฒนานวัตกรรมระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ร้อยละ 100 
การตรวจสถิติ เอกสาร แบบบันทึกสถิติ 

ผลลัพธ์ 
โรงเรียนในสังกัดสามารถ
ดำเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและ
เสริมสร้างความปลอดภัยใน
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
ร้อยละ 100 
 
 

 
 
การตรวจสถิติ เอกสาร 
แบบประเมิน 

 
 
แบบบันทึกสถิติ 
แบบประเมิน 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง มีนวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน เพื่อสนับสนุนและ
อำนวยความสะดวกให้สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง สัมพันธ์
กันอย่างเป็นระบบ ผู้ปฏิบัติแต่ละระดับปฏิบัติได้จริง 
 

       ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 
              (นายสิรวิชญ์   แสนดี) 
          นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 
 
      ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
            ( นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ ) 
                                                     ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
              ลงชื่อ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายชวลิต เจนเจริญ ) 
                    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 
     
                 ลงชื่อ     อนุมัติโครงการ 
        (นายสำเริง   บุญโต) 
                 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
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โครงการ โรงเรียนปลอดภัย (safety school) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็น การลดความเหลื่อมล้ำ สร้าง
ความเป็นธรรมในทุกมิติ 
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 17  ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
แผนแม่บทย่อย ที่ 17.2 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
เป้าหมายของแผนย่อย 170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขั้น 
องค์ประกอบของเป้าหมายแผนย่อย(V02) เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ 
ปัจจัยองค์ประกอบท่ี (F0202) นโยบาย/มาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
สนองกลยุทธ์สพฐ. ข้อที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
    มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
สนองกลยุทธ์ สพม.สุรินทร์ กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ –กันยายน 2564 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 1.  นางชมพูทิพย์   ธรรมโสภณ  เบอร์โทรศัพท์ 08 1669 3348 
 2.  นายสิรวิชญ์     แสนดี   เบอร์โทรศัพท์ 08 9627 9032 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมทำให้คนไทยยุคปัจจุบันเกิดการตื่นตัวและสนใจใน
การค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาตนเองและคนรอบข้าง ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้
อย่างเสรีทำให้เกิดการพัฒนาตนเองเป็นแบบพลวัต สังคมถูกขับเคลื่อนผ่านการแสดงออกด้ านสิทธิเสรีภาพ
อย่างอิสระ โดยเฉพาะเด็กหรือเยาวชนในวัยเรียนที่ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของตนเอง 
นักเรียนมีความสนใจ ในการหาข้อมูลข่าวสารด้วยตนเอง ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียที่หลากหลาย อีกทั้งกล้าที่จะ
แสดงออกผ่านพฤติกรรม การสื่อสารออนไลน์ หรือรวมไปถึงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในกลุ่มวัยของตนเอง
เพื่อที่จะให้ผู้ที่มีแนวคิดที่เห็นต่างได้รับรู้และแก้ไขในสิ่งที่เรียกร้อง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดการแสดงออกซึ่ง
ความเห็นต่างที่อยู่บนพื้นฐานค่านิยมไทยอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผู้ที่มีความเห็นต่างกัน 
นำมาซึ่งการปะทะสู่ความรุนแรงระดับเล็กน้อยจนถึงขั้นทำให้เกิดชนวนความแตกแยกและเข้าใจผิดที่ลุกลาม
เป็นปัญหาใหญ่พร้อมทั้งส่งผลต่อความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนซึ ่งเป็นเรื ่องที่สำคัญอย่างยิ ่งที่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องคอยระมัดระวังป้องกันและสนับสนุนให้นัก เรียนมีความ
ปลอดภัยสูงสุด 

   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มีหน้าที่กำกับดูแลบุคลากรทางการศึกษาใน
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควบคู่กับการดูแลและรักษาความปลอดภัย
ให้กับนักเรียนที่เป็นเยาวชนและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ดังนั้น จึงกำหนดมาตรการโรงเรียนปลอดภัย 
(safety school) เพื ่อป้องกันดูแลความปลอดภัยให้กับบุคลการทางการศึกษาและนักเรียน ในการสร้าง
ข้อตกลง แนวทางปฏิบัติ ในการยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากการแสดงออกด้านสิทธิและเสรีภาพของ
นักเรียน โดยการสร้างความเข้าใจในกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่หลักในการจัดการ
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เรียนการอสนควบคู่กับการป้องกันและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเสรีอยู่บนพื้นฐานความเหมาะสม
ตามคุณลักษณะของนักเรียน โดยยึดถือความปลอดภัยของนักเรียนเป็นที่ตั้ง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสิท ธิ
เสรีภาพทางสังคม ซึ่งจะทำให้ลดช่องว่างระหว่างนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความคิดเห็นที่ขัดแย้ง 
และส่งผลสู่การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างมาตรการการป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน 
2. เพ่ือแก้ไขปัญหานักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงเฉพาะหน้า 
3. เพ่ือเยียวยาและติดตามให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง 
4. เพ่ือสร้างมาตรการรายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาอย่างฉับไว 
5. เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินการมาตรการโรงเรียนปลอดภัย 

 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำ เข้าร่วมอบรมโรงเรียนปลอดภัย (safety school) จำนวน 200 
คน 
2. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำ ขยายผลสู่นักเรียนในสังกัด จำนวน 51,647 คน 

 
เชิงคุณภาพ 

 บุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินมาตรการโรงเรียนปลอดภัยมีแนวคิดที่ดีในการสร้าง
ข้อตกลง แนวปฏิบัติ และกายอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากการแสดงออกด้านสิทธิและ
เสรีภาพของนักเรียน 

4. วิธีดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรมหลัก สถานที ่ วันเดือนปี 

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 
ไตรมาสที ่

 
 
1 

กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนปลอดภัย(safety school) หาก
ไกลภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
1.1 ประชุมครูผู้บริหารและครู ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์
เรนต์ โรงเรียนปลอดภัย (safety school)ภายใต้
ยุทธศาสตร์ “ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา” และ “เด็กดี 
วิถีคุณภาพ” 
1.2 ติดตามการดำเนินงาน โรงเรียนปลอดภัย (safety 
school) 
1.3 ประชุมสภานักเรียนแกนนำ และครูที่ปรึกษาหรือครูที่
รับผิดชอบงานโรงเรียนปลอดภัย สร้างความรู้ความเจ้าใจ 
และป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ อาทิ  
- ภัยการค้ามนุษย์  
- ภัยโควิด-19  
- การป้องกันการตั้งครรภ์ในวันรุ่นวัยเรียน  
- ภัยจากอุบัติเหตุการใช้รถใช้ถนน 

สพม. 33  
 

กุมภาพันธ์
2564 

 
 

พฤษภาคม 
2564 

 
มิถุนายน 

 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
3 
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ที ่ กิจกรรมหลัก สถานที ่ วันเดือนปี 
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 
ไตรมาสที ่

- ภัยจากยาเสพติด  
- ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  
- อาชญากรรมไซเบอร์  
- และภัยพิบัติต่าง ๆ  

2 โรงเรียนดำเนินการขยายผลและจัดกิจกรรมโรงเรียน
ปลอดภัย 

เมษายน - 
กันยายน
2564 

2-4 

3 โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดภัย 
(safety school) ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ระบบดีมี
ภูมิคุ้มกัน ทันเวลา” และ “เด็กดี วิถีคุณภาพ” 
1.2 ประชุมสภานักเรียนแกนนำ และครูที่ปรึกษาหรือครูที่
รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความรู้
ความเจ้าใจ และป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

สิงหาคม 
2564 

 
 
 

4 

 
5. งบประมาณ 
 จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) 

รายละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาประสิทธิภาพและ
การดูแลความปลอดภัยของนักเรียน และ
โรงเรียน 

30,000    

1.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
200 คนๆ ละ 130 บาท รวมเป็นเงิน 

  26,000  

1.2 ค่าวิทยากร  จำนวน  6  คน จำนวน  6 ชม. 
ๆ ละ 600 บาท 

 3,600  400 

 
รวมงบประมาณ 

 
30,000 

 
3,600 

 
26,000 

 
400 

 
 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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6. การประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
และนักเรียน ได้รับความรู้ภัย
คุกคามทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 100 
การสังเกต/การสัมภาษณ์/
การตรวจสถิติ เอกสาร 

แบบการสังเกต /แบบ
สัมภาษณ์ / แบบ
บันทึกสถิติ 

ผลลัพธ์ 
ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบใน
สถานศึกษาลดลง 
ร้อยละ 5 

 
 
ร้อยละ 5 
 
 

 
 
การสังเกต/การสัมภาษณ์/
การตรวจสถิติ เอกสาร 
แบบประเมิน 

 
 
แบบการสังเกต /แบบ
สัมภาษณ์ / แบบ
บันทึกสถิติ 
แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1) เพื่อลดสิ่งรบกวนการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ให้มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ 
   2) เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีระบบ ทั่วถึง ทันเวลา และถูกวิธี 
   3) เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยจากภัยคุกคามต่าง ๆ 
 

       ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 
              (นายสิรวิชญ์   แสนดี) 
          นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 
 
      ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
            ( นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ ) 
                                                     ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

              ลงช่ือ            ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายบุญชาย โชยรัมย์) 
                    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 
     
                 ลงช่ือ     อนุมัติโครงการ 
        (นายสำเริง   บุญโต) 
                 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
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โครงการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ของสถานศึกษาและ              
การพัฒนาสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปี 2564 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 1 ความม่ันคง 
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 1 ความม่ันคง 
แผนแม่บทย่อย   1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
เป้าหมายของแผนย่อย 010101 ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
องค์ประกอบของเป้าหมายแผนย่อย(V02)  การขับเคลื่อนตามเป้าหมายที่กำหนด 
ปัจจัยองค์ประกอบท่ี (F0101) จิตสำนึก การับรู้ ความรู้/ทักษะ ความเข้าใจ การศึกษา     
สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.33   พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองกลยุทธ์ สพม.33   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ นางนุษย์นภา  พิทยารักษ์ และคณะ 
ลักษณะโครงการ โครงการเดิม โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาในการดำเนินการ  มกราคม – กันยายน  2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

1. หลักการและเหตุผล 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดนโยบายการขับเคลื่อน การปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่ สอง มีเป้าหมาย คือ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างเด็ก ให้เป็น
คนเก่ง คนดี มีความสุข มีความสามารถ สนับสนุนการแข่งขันของประเทศ และอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้ อย่าง
ยั่งยืนบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง (Civic 
Education) โดยบูรณาการกับวิชาการลูกเสือเพ่ือปรับใช้ตามหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการ
ประเมินผล และการจัดกิจกรรมเพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการ 
เสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓ ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความ 
เป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด และมุ่งเน้นการดำเนินการให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบาย 
ของรัฐบาล โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนในวัยเสี่ยง ให้มี 
ภูมิคุ้มกันตนเอง ชุมชนและสังคม ซึ่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือโดยเฉพาะผู้กำกับกองลูกเสือในโรงเรียน จำเป็นต้อง
มี ความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด หลักสูตรลูกเสือช่อ
สะอาด และหลักสูตรอื่นๆ ทั้งเป็นการนำความรู้ที่ได้รับตามหลักสูตรฯดังกล่าวไป อบรมพัฒนาให้กับลูกเสือใน
โรงเรียน เพื่อให้เป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ของประเทศในโอกาสต่อไป 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  จัดตั้งสำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33  ตามพระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ. 2551  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาลูกเสือ                    
ทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคม                
ให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพ่ือความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติสืบไป 
จึงจัดโครงการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ของสถานศึกษาและ
พัฒนาสำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปี 2564  ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาได้อย่าง
ถูกต้องตามขบวนการลูกเสืออย่างแท้จริง 
 2.2  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  - นิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ ของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จำนวน 85 แห่ง 
  -  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  จำนวน 2,500 คน 
    

 3.2 เชิงคุณภาพ 
  - ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ทีส่ามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  - สำนักงานเขตลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  มีระบบการจัดเก็บสารสนเทศ              
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อย่างเป็นระบบ  
 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรมดำ เนินการ ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  2564 กลุ่มส่งเสริมฯ 

2 กิจกรรม 1 นเิทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ  
ของสถานศึกษา  
    1) ประชุมคณะกรรมการลกูเสือที่ได้รับ
คำสั่งฯให้นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ของ 
สถานศึกษา  
    - ชี้แจงแนวทางการประเมินติดตาม 
    - กำหนดปฏิทินการประเมินติดตาม 

 

 
กรกฎาคม - สิงหาคม 2564 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

     2) คณะกรรมการ ดำเนินการนิเทศ 
ติดตาม และตรวจขั้นปฏิบัติการและ
ประเมินผล ตามปฏิทินกำหนด 

สิงหาคม – กันยายน 2564 กลุ่มส่งเสริมฯ 
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ที ่ รายละเอียดกิจกรรมดำ เนินการ ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

     3) ประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือ ของสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กันยายน  2564 
 
 
 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 
ที ่

 
กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ขออนุมัติโครงการ     
2 กิจกรรม 1 นเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ของ
สถานศึกษา  
 

 
 

 
 

 1) ประชุมวางแผนการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ  
   - อาหารวา่งและเครื่องดื่มจำนวน 4๐ คน X 
  3 5 บ า ท X 1 มื้อๆ 
 

1,400 
 
 
 

 

  
 
 

1,400 
 

 

 

 2) คณะกรรมการ ดำเนินการนิเทศ ติดตาม 
และตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล  ตาม
ปฏิทินกำหนด 85 โรงเรียน 
2.1) ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 
      จำนวน 4 คน x 5 วัน x 150 บาทx 4 
สหฯ 
      จำนวน 4 คน x 6 วัน x 150 บาทx 4 
สหฯ 

26,000 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
12,000 
14,000 

 

 3) ประชุมสรุปการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ และการ
ตรวจขั้นที ่5 
  - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คน X 
  ๖0 บาท X จำนวน  1 มื้อ 

 - อาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 2๐ คน X 
  3 5 บ า ท X 2 มื้อๆ 

2,600 
 
 
 
 

  
 
 

1,200 
 

1,400 

 

 รวม 30,000  30,000  
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือที่ใช ้

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการติดตาม ประเมินผล 
สามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการไปใช้ในการจัด 
กิจกรรมการการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษาได้ 
อย่างมีประสิทธภิาพ 

แบบสังเกต สัมภาษณ์ - แบบประเมิน 

7. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

 1.  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือใน
สถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง 

 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีระเบียบวินัย และทักษะชีวิตเป็นเยาวชนที่ดี
ของประเทศชาติต่อไป    

                                            ลงชื่อ            ผู้เสนอโครงการ 
                                                     (นางนุษย์นภา   พิทยารักษ์) 
       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 
         ลงชื่อ                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ) 
       ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     
        

        ลงชื่อ                ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายบุญชาย  โชยรัมย์) 
   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 
 
        ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายสำเริง  บุญโต) 
   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
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โครงการ    การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงิน บัญชีและพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่ 
                               การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และสถานศึกษาในสังกัด 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนแม่บทย่อย   2002 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายของแผนย่อย 200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 
องค์ประกอบของเป้าหมายแผนย่อย(V02)  การขับเคลื่อนตามเป้าหมายที่กำหนด 
ปัจจัยองค์ประกอบท่ี (F0303) การบริหารงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย     
สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.33   พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.33   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     1  ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 
 ............................................................................................................................. ............................................ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดย
ยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ขาติ(พ.ศ.2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ.2560-2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0   นโยบายด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (นโยบายด้านที่ 6)  เป็นนโยบายจะเน้นที่สำคัญเนื่องจากเป็น
นโยบายที่กระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ และปรับบทบาทภารกิจ
ของหน่วยงานทั้งระดับสำนักงานทั้งส่วนกลางและระดับภูมิภาค  
 และจากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ   
ในแผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง ภาครัฐเป็นกลไกสำคัญในการจัดสรรบริการและประโยชน์
สาธารณะเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและการขับเคลื่อนประเทศ การบริหารจัดการการเงินการคลังจึงถูกจัดทำข้ึน
เพ่ือให้ภาครัฐดำเนินการภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง มีความสามารถในการรักษาเสถียรภาพทางการ
เงินการคลัง บริหารและจัดการการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐใช้จ่ายในจำนวนที่
เหมาะสม อย่างโปร่งใส โดยที่ประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายของภาครัฐได้ทุก
ขั้นตอน  และมีมาตรการทางเศรษฐกิจ การเงิน และการค้าที่เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงประเทศ 
 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมปลูกฝังค่านิยมความ
ชื่อสัตย์สุจริต ความประหยัด และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
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 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหาร
งบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายด้านที่ 6 ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  จึงจัดทำโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
การเงิน  บัญชีและพัสดุ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  และสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ มีความม่ันใจ ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณมีความคุ้มค่า โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง  
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  และครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุระดับโรงเรียน ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบของทางราชการ มีภูมิคุ้มกัน มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สามารถ
บริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์จำนวน  20 คน 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติงานด้านงานการเงิน งานบัญชีและงานพัสดุ ของสถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  จำนวน  170 คน  

เชิงคุณภาพ 
 1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านงานการเงิน บัญชีและพัสดุ มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และสามารถให้คำแนะนำแก่สถานศึกษาในสังกัด และบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
ราชการ 
 3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  สามารถดำเนินการบริหารเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายตามมาตรการการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 
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4. วิธีดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการ สถานที ่ วัน เดือน ปี 

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 
ไตรมาสที ่

1 กิจกรรมที่ 1  อบรมพัฒนาศักยภาพด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับ
ผู้บริหาร และครูผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ
โรงเรียนและบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา สุรินทร์  

เอกชน ตุลาคม 2563 –  
กันยายน 2564 

ไตรมาสที่ 3 

2 กิจกรรมที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
การเงินการคลังของโรงเรียนและบุคลากรใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

เอกชน ตุลาคม 2563 –  
กันยายน 2564 

ไตรมาสที่ 4 
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5. งบประมาณ     จำนวนเงินทั้งสิ้น   270,000  บาท  (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการ 
 (1)  เงินงบประมาณจำนวน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)   
           (2) เงินนอกงบประมาณ (จากการรับลงทะเบียน) จำนวน  170,000  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)      
 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่าย

อ่ืน 
กิจกรรมที่ 1  อบรมพัฒนาศักยภาพด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐฯ 
      1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 190 คน มื้อละ 50 บาท จำนวน 4  
มื้อ  
      2. ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 190 คน มื้อละ 250 บาท จำนวน 2 
มื้อ 
      3. ค่าวิทยากร  
      4. ค่าที่พัก 
      5. ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
บริหารงานเงินการคลังภาครฐัฯ 
      1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 190 คน มื้อละ 40 บาท จำนวน 2 
มื้อ  
      2. ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 190 คน มื้อละ 200 บาท จำนวน 1 
มื้อ 
      3. ค่าวิทยากร จำนวน 1 คน  
จำนวน 6 ชม. 
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รวมทั้งสิ้น 270,000 23,600 186,200 60,200 
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6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  (1) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (2) ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ของสถานศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงผู้
ปฏิบัติบ่อยครั้ง จำเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติและระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทำให้ขาด
ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
  (3) ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้มีหน้าที่บริหารงบประมาณ ขาดการกำกับ ติดตาม และเร่งรัด
การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้บรรลุวัตถุประสงค์และให้เป็นไปตามมาตรการต่าง ๆที่กำหนด 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 (1) ประชุมเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านการบริหารงานการเงิน การบัญชีและ
พัสดุ ให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบของทางราชการ มีภูมิคุ้มกัน มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 (2) ผู้บริหารต้องกำกับติดตาม ประเมินผล วิเคราะห์แผนงาน โครงการ การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ บริหารสัญญา และบริหารงบประมาณให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็วและคุ้มค่า 
7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
ร้อยละของบุคลากร ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและ
การพัสดุ ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 
ร้อยละ 90 ได้เข้ารับการ
พัฒนาศักยภาพ 

 
จำนวนผู้เข้า 
ร่วมกิจกรรม 

 
-บัญชีรายชื่อ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
-ภาพกิจกรรม 

ผลลัพธ์ 
ร้อยละของผู้รับการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  

 
ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับ
การพัฒนาศักยภาพฯ นำ
ความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็น
แนวทางการ 
ปฏิบัติงานและพัฒนางาน 

 
-สังเกต 
-ประเมิน 
-เอกสารหลักฐาน 

 
-แบบประเมิน 
-แบบ
ตรวจสอบ
รายการ 
-แบบติดตาม 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา   สุรินทร์ และครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ระดับโรงเรียน มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบของทางราชการ มีภูมิคุ้มกัน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรให้มีความพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน  สถานศึกษาในสังกัดได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก  

8.2 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สามารถบริหารงบประมาณได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

                                                   (ลงชื่อ)      ผู้เสนอโครงการ 
                                                             (นางสาวพิรญาณ์  ฆารไสว) 
                                                             นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 

     (ลงชื่อ)  ผู้เสนอโครงการ 
                                                                (นายสุชาติ คำบุญฐิติสกุล)                          
                                                 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

            (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายชวลิต  เจนเจริญ) 

                                          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 

             (ลงชื่อ)              ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายสำเริง  บุญโต) 

                                           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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โครงการที่ได้รับการพิจารณาดำเนินการเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม 
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โครงการ พัฒนาระบบการวัดประเมินผลกระบวนการเรียนรู้(PISA) 
แผนแม่บทฯประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้  
แผนแม่บทย่อย : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมาย 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์): • F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการ ของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
V03 รูปแบบและระบบการเรียนรู้: • F0304 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และ ผู้เรียนสามารถกำกับ
การเรียนรู้ของตนได้ /F0306 สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบันและคนทุกช่วง
วัย 
V04 การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้: • F0405 การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดาเนินการ   1 ธันวาคม 25631 - 30 กันยายน 2564 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
           นายวชัรา  สามาลย์     เบอร์โทรศัพท์  08 8572 7955 
           นางพชรพรรณ ด่านวิไล  เบอร์โทรศัพท์  09 1137 7672 
           นางณัฐกานต์ ปีแหล่      เบอร์โทรศัพท์  09 8224 7693 
           นายพิจิตร  อุตตะโปน เบอร์โทรศัพท์  08 4069 7100 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
               ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2 นโยบายการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ซึ่งกำหนดตัวชี้วัดด้านคุณภาพผู้เรียน ดังนี้  (1) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐาน ขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน 
PISA และ  (2) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการ
ประเมิน PISA โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนา
สมรรถนะที่จำเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) และ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยระบบการสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียน
ทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
ทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน  และ
การให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ 
(PISA) ด้วยระบบ Online Testing 
               จากผลการสอบ PISA ที่ผ่านมานักเรียนที่เข้ารับการทดสอบยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบต่ำกว่า
ค่าเฉลี่ยนานาชาติทุกด้าน และจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และ 6 ใน สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสำระการเรียนรู้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสาระการเรียนรู้ที่นำมา
ประเมินนั้น เป็นข้อสอบที่ วัดตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ผู้เรียนยังขาดทักษะในด้านการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ซึ่งทักษะทักษะดังกล่าวจำเป็นอย่างมากในการ
นำมาใช้ในการประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)               
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               ดังนั้นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงกำหนดให้มีโครงการเตรียมความพร้อม
ให้ครูและนักเรียนพร้อมรับการประเมิน PISA 2021 ตามแนวทางการประเมินของ PISA ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การ
รู้เรื่องคณิตศาสตร์ การรู้เรื่องการอ่าน และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทำให้ครูและนักเรียนได้คุ้นเคยกับ
รูปแบบการทดสอบระดับนานาชาติที่มุ่งเน้นทักษะการคิดขั้นสูง และส่งเสริม พัฒนาให้ครูนำเครื่องมือ 
เทคโนโลยีมาใช้ในการวัดและประเมินผลต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการวัดสมรรถนะการรู้เรื่อง (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน
ของ PISA 
 2.2 เพ่ือพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมินของ PISA 

2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตามการใช้กระบวนการวัดและประเมินผลตามแนวทางการประเมินของ PISA ในชั้น
เรียน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  (1) ครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการวัดสมรรถนะการรู้เรื่อง 
(Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA จำนวน  255 คน 
  (2) เขตพ้ืนที่การศึกษา นิเทศ ติดตามการใช้กระบวนการวัดและประเมินผลของโรงเรียนที่
ต้องการความชว่ยเหลือเร่งดว่น และเตรียมความพร้อมให้ครูและนักเรียนพร้อมรับการประเมิน PISA 2021 
จำนวน 40 โรง 
    3.2 เชิงคุณภาพ 

 (1) โรงเรียนจำนวน 85 โรง มีความเข้มแข็งด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือการประกัน
คุณภาพผู้เรียน  
  (2) ครูมีความรู้ความสามารถในปฏิบัติการวัดและประเมินผลตามแนวทางการประเมินของ PISA 
ในชั้นเรียน ครูและนักเรียนมีความพร้อมรับการประเมิน PISA 2021 และพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น โดยใช้กระบวนการด้านปฏิบัติการวัดและประเมินผลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
 
4. วิธีการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 1  
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการวัด
สมรรถนะการรู้เรื่อง (Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ 
PISA โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1. บรรยายหลักการทั่วไปของการประเมินของ PISA 
2. ปฏิบัติการสร้างเครื่องมือในการวัดสมรรถนะการรู้เรื่อง 
    2.1 การรู้เรื่องการอ่าน   
    2.2 การรู้เรื่องคณิตศาสตร์  
    2.3 การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์   
3. การวิพากษ์เครื่องมือในการวัดสมรรถนะการรู้เรื่อง     
   (Literacy) 

เดือน
พฤษภาคม 
พ.ศ.2564 

กลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่ 1 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และโรงเรียนในสังกัด 
6.  งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณจำนวน  50,000 บาท 
       6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

รายละเอียดดังนี้ : (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
 -ครูผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน 85 คน 
 -วิทยากร จำนวน 15 คน รวมทั้งหมด 100 คน 
  2.1 ค่าอาหารกลางวัน 
     2.1.1 ครูผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน 100 คน 
       มื้อละ  60  บาท  จำนวน 2 มื้อ 
  2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
       จำนวน   100  คน 
       มื้อละ   30  บาท  จำนวน 4 มื้อ 
   

 
 
 
 
 

12,000 
 
 

12,000 
 

 
 
 
 
 

0.00 
 
 

0.00 
 

 
 
 
 
 

12,000 
 
 

12,000 
 

 
 
 
 
 

0.00 
 
 

0.00 
 

กิจกรรมที่ 2  
นิเทศ ติดตามการใช้กระบวนการวัด             
และประเมินผล 

26,000 
 

0.00 26,000 
 

0.00 

รวมเงิน 50,000 0.00 50,000 0.00 

 

 
 

4. การจัดเก็บข้อมูล/เครื่องมือในการวัดสมรรถนะการรู้ 
    เรื่องลงในสื่อออนไลน์ 

 กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามการใช้กระบวนการวัดและประเมินผล
ตามแนวทางการประเมินของ PISA ในชั้นเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. นิเทศ ติดตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 85 โรง 
2. ทีมนิเทศภายในโรงเรียน ดำเนินการพัฒนางานด้านกระบวนการ
วัดและประเมินผลของโรงเรียน 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
2564 
 

ศึกษานิเทศก์ 
ทีมนิเทศภายใน
โรงเรียน 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเสี่ยง 

1.1 นิเทศ ติดตามประเมินผลไม่เป็นไปตามแผน  
 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   2.1 จัดปฏิทินนิเทศ และนิเทศตามแผน 
  

8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่า
เป้าหมาย 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
   1. ร้อยละของครูที่เข้าร่วม
อบรมปฏิบัติการด้านการวัด
และประเมินผลตามแนวPISA 
 
 

 
ร้อยละ 
100 

 
สำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 

ผลลัพธ์ 
1. ร้อยละของครูที่ปฏิบัติการ
สร้างเครื่องมือในการวัด
สมรรถนะการรู้เรื่องที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. ทีมนิเทศภายในโรงเรียน 
ดำเนินการพัฒนางานด้าน
กระบวนการวัดและประเมินผล
ของโรงเรียน 

 
ร้อยละ 
100 

 
 

ระดับ
คุณภาพ 
ดีมาก 
ขึ้นไป 

 
ประเมิน/ตรวจสอบ 

 
 
 

การนิเทศ 

 
แบบประเมิน 

 
 
 

แบบบันทึกการนิเทศ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ครมูีความเข้มแข็งด้านการวัดและประเมินผลตามแนวทางการประเมินของ PISA โดยมุ่งเน้นการวัดและ

ประเมินผลตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และที่
สอดรับกับจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนจุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยตลอดจนการสร้างเครื่องมือที่มีรูปแบบของ
เครื่องมือที่ใกล้เคียงกับแนวทางการประเมินของ PISA เพ่ือให้เด็กได้คุ้นเคยกับรูปแบบการทดสอบระดับชาติที่
มุ่งเน้นทักษะการคิดขั้นสูง และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลและการรายงานข้อมูล 
และการนำผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
                                            ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นายพิจิตร  อุตตะโปน) 
                                                         ศึกษานิเทศก ์
 

 
                                            ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                     (นายวัชรา  สามาลย์) 
                               ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

 
                                            ลงชื่อ             ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                      (นายสำเริง   บุญโต) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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โครงการ ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนแม่บทย่อย  ที่ 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายของแผนย่อย 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ 
                      ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
องค์ประกอบของเป้าหมายแผนย่อย (V01) หลักสูตรการจัดการศึกษา, (V02) ผู้สอน(ครู/อาจารย์),  
                                             (V03) รูปแบบและระบบการเรียนรู้  
ปัจจัยองค์ประกอบท่ี (F0105) หลักสูตรการศึกษาที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานสากล, (F0201) ผู้สอนยุคใหม่ที่มี 
                                      ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ 
                                      ประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ), (F0301) การเรียนรู้แบบสหวิทยาการ, 
                                     (F0303) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติและทักษะอาชีพ 
สนองกลยุทธ์สพฐ. ข้อ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
สนองกลยุทธ์ สพม.33 ข้อ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน 
                                    การแข่งขัน  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายรวิชญุฒม์  ทองแม้น   
 

1.หลักการและเหตุผล 
  ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่ได้กำหนดเป็นแผนแม่บทภายใต้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ ที่มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น ดังนั้นหลักสูตรการจัด
การศึกษาจึงมีลักษณะเป็นแบบสหวิทยาการ ที่ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติและทักษะอาชีพนั้น 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนว
สะเต็มศึกษา (STEM Education) ขึ้น 

   สะเต็มศึกษา (science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM 
Education) เป็นการเรียนรู้ที่บูรณาการการจัดการศึกษาทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับขั้นการศึกษาพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและรวมทั้งการศึกษาตลอดชีวิต โดยมี
เป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ประชากรรุ่นใหม่ได้มีความรู้และทักษะการเรียนรู้ในทางสร้างสรรค์แบบใหม่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 ที่โลกเราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พัฒนาทักษะในการดำรงชีวิต เพื่อให้เยาวชนไทยก้าวสู่การแข่งขันกับประชากรโลกได้ โดยที่การสอนตามแนว
สะเต็มศึกษาจะเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับ
ชีวิตจริงและการทำงาน การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจำ
ทฤษฎีหรือกฎทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการ
ปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อ
ค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้ 
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     การนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง 
ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
หลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษาประจำจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 โรง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ผลการ
ดำเนินงานพบว่า ทั้ง 85 โรงเรียนในสังกัด ครูได้ดำเนินงานจัดการเรียนการสอนตามแนวทางท่ี สสวท.และ
สพฐ. กำหนด และสำหรับโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฯและอยู่ในโครงการฯ สามารถได้พัฒนางานการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ  

   เพ่ือให้มีความต่อเนื่องและประเมินประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษานี้
อย่างยั่งยืน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้มีความต่อเนื่อง
และสัมฤทธิผลของการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้มุ่งหมายให้นักเรียนได้รับ 
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละคนตามที่ได้เรียนรู้ผ่านการเรียนการสอนแบบบูรณการตามแนว 
สะเต็มศึกษา 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้มีทักษะในการสอนแบบ 
บูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) และสามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิผล 

2.2 เพ่ือนิเทศติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) ของกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 
3.เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
 1.ครูผู้สอนและนักเรียนที่รับผิดชอบการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) โรงละ 2 คน 
จำนวน 85 โรง รวม 170 คน ได้รับการพัฒนาทักษะการสอนและการเรียนรู้   

2.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน 85 โรง มีการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education)  

 เชิงคุณภาพ 
1.ครูผู้สอนที่รับผิดชอบการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีทักษะในการสอนแบบ

บูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) และนักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ 
2.โรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สามารถขับเคลื่อน 

นโยบายการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.วิธีดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการ สถานที่ วันเดือนปี
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
ไตรมาศที่ 

1 ประชุมปฏิบัติการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การตามแนวสะเต็มศึกษา 

สพม.33    ม.ค.-มิ.ย.64 2-3 

2 นิเทศติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนระดับโรงเรียน สพม.33    ม.ค.-มิ.ย.64 2-3 
3 ประกวด แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องเชิดชูครูผู้สอนสะเต็ม

ศึกษา 
สพม.33    ก.ค.-ก.ย.64 4 
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5.งบประมาณ 
    จำนวน 50,000 บาท  (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการปีงบประมาณพ.ศ.2564)รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่
ใช้งบประ 

มาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการประชุม
ปฏิบัติการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษา  
(1 วัน)(กลุ่มเป้าหมาย170คนและคณะทำงาน
30คน รวม200คน) 
1.ค่าอาหารและอาหารว่างเครื่องดื่ม(คนละ130
บาท) 
2.ค่าวัสดุในการสำเนาเอกสารประชุมปฏิบัติการ 

30,000 
 
 
 
 

26,000 
4,000 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

26,000 

 
 
 
 
 
 

4,000 

2-3 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตามการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนระดับโรงเรียน  
    (บูรณาการนิเทศงานโยบาย ร่วมกับการนิเทศ
การดำเนินงานของสถานศึกษา) 

    2-3 

กิจกรรมที่ 3 ประกวด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
วิพากษ์ และยกย่องเชิดชูครูผู้สอนสะเต็มศึกษา
ดีเด่น (1วัน) 
(กลุ่มเป้าหมาย รร.ละ1คน=85คนและ
คณะทำงาน35คน รวม120คน) 
1.ค่าอาหารและอาหารว่างเครื่องดื่ม(คนละ130
บาท) 
2.ค่าวัสดุสำนักงาน/กรอบ-กระดาษเกียรติบัตร 

20,000 
 
 
 

15,600 
4,400 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

15,600 

 
 
 
 
 

4,400 

4 

รวมงบประมาณ 50,000  41,600 8,400  
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1. ครูผู้สอนที่รับผิดชอบการสอนตามแนวสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) รวมโรงละ  
2 คน จำนวน 85 โรง รวม 170 คน ได้รับการ
พัฒนาทักษะการสอน 

 
ร้อยละ 100 
ของครูผู้สอน 

 
การสังเกตพฤติกรรม 

การสอนและการประเมิน
ทักษะการสอน 

 
แบบประเมิน

ทักษะ 

2.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน 85 โรง มีการ
ดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา(STEM 
Education) 

ร้อยละ100  
ของโรงเรียน 

ในสังกัด 

การประเมินผล 
การดำเนินงาน 

แบบประเมิน 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์ 
     1.ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีที่รับผิดชอบการสอนตามแนวสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) มีทักษะในการ
สอนแบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 

 
ร้อยละ 90  

ของครูผู้สอน 

 
การสังเกตพฤติกรรมการ

สอนและการประเมิน
ทักษะการสอน 

 
แบบประเมิน

ทักษะ 

     2.โรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education)ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ100  
ของโรงเรียน 

ในสังกัด 

การประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

แบบประเมิน 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาได้ขับเคลื่อนตามนโยบายการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 7.2 ครูผู้สอนมีทักษะในการสอนแบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) และ 
ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล 
  
 
   7.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะการคิดระดับสูง และพัฒนาเป็นนักประดิษฐ์ 
นักพัฒนานวัตกรรมใหม่ และมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น 
 
 
                  ลงชื่อ                               ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นายรวชิญุฒม์   ทองแม้น) 
               ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

         ลงชื่อ                            
                                                         (นายวชัรา  สามาลย์) 
                                   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

        ผู้เห็นชอบโครงการ               
                                                                                                            

         ลงชื่อ    
                                                          (นายสำเริง  บุญโต) 

               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

     ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการบูรณการการ 
                     เรียนรู้เชิงรุกแบบ Active Learning 
สนองยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์ สพม 33 ด้านที่ 5    จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา.    ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางณัฐกานต์ ปีแหล่ 
งบประมาณ:    50,000  บาท 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. เหตุผลความจำเป็น    

จากยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้
รัฐบาลให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอยู่อย่างจํากัด ถือว่าเป็น
องค์ประกอบสําคัญในการดํารงชีพของมนุษย์ และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า และเพ่ือให้
สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงจําเป็นที่จะต้องกําหนดให้มีในการพัฒนาควบคู่ไปกับความเจริญเติบโต
ในด้านอ่ืน  เพื่อกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศใน
ปัจจุบันที่มีปัญหาความเสื่อมโทรม ทางด้านสิ่งแวดล้อม ดิน  น้ำ บริบทพื้นท่ีในระดับสถานศึกษา  หรือชุมชน
ในเขตบริการใกล้เคียง อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนที่เป็นพ้ืนที่ในระดับสถานศึกษา ชุมชน หรือสังคม ซึ่งปัญหาเชิง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะก่อให้เกิดจุดอ่อนของการรักษาและยกระดับฐานการผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้งนโยบายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้น้อมนําศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 
ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผลมีภูมิคุ้มกัน” โดยให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้
มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะนําไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง สอดคล้องกับแนวคิดหลักของ
แผน คือ เติบโต สมดุล ยั่งยืนยึดมาเป็นหลักในการจัดทําโครงการเพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนายั่งยืนทั้ง17 
เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันดําเนินการเพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุก
มิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้ง
ภายในสถานศึกษา กับชุมชน กับสังคมรอบด้านที่อยู่รายล้อมไทย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงตระหนักและให้ความสำคัญกับการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาบริบทเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวให้กับโรงเรียนเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และนอกจากนี้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายังวางพ้ืนฐานให้โรงเรียน ครู นักเรียนให้มีความยั่งยืนด้วยการ
คุณภาพการศึกษาด้วยการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้โดยหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผลมีภูมิคุ้มกัน”ให้เกิดแก่ครู
นักเรียนในสังกัดเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมการรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เกิดความยั่งยืน โดยการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกแบบActive Learning ด้วย กิจกรรมการบูรณา 1) การบริหารจัดการทางด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน 2) การบริหารจัดการขยะ ZERO Waste School และ 3) การสร้างจิตสำนึกด้านการลด ใช้พลังงาน



 
209 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  ดังนั้นโครงการการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึง
เกิดการพัฒนาต่อยอดให้มีความยั่งยืนต่อไป   
  

2. วัตถุประสงค์โครงการ (Outcomes) 
2.1 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมรักษ์ถ่ิน
อย่างยั่งยืน มีสมดุลให้แก่โรงเรียนในสังกัด 

    2.2 เพ่ือสร้างจิตสำนึกครู บุคลากร และนักเรียนในการสรา้งจิตสำนึกที่ดีในการเลือกผลติ และบรโิภคสิ่งที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่สังคมชุมชนและโรงเรยีน 
    .   2.3 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านการ
บริหารจัดการและการบริโภคสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        2.3 เพ่ือส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ แหล่งเรียนรู้ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
        2.5 เพ่ือสร้างเครือข่ายชุมชนความร่วมมือด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนแก่ชุมชน 
3. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ. 
  3.1.1. ร้อยละ 100โรงเรียน ครู บุคลากรนักเรียน มีพ้ืนที่สีเขียวที่ร่มรื่นสวยงาม 
  3.1.2 ร้อยละ 100โรงเรียน ครู บุคลากรนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกในการบริหาร
จัดการด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
   3.1.3  โรงเรียนร้อยละ 50 ในสังกัด มีนวัตกรรมต้นแบบในการนำ3Rs มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 3.1.4 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการจัดการเรียนการสอน
สิ่งแวดล้อมเชิงรุกแบบActive Learning ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมสอนสอดแทรกใน
สาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

 3.1.5 ร้อยละ 50ของชุมชนเครือข่ายมีจิตสำนึกในการบริหารจัดการด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม    
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  3.1.1. สถานศึกษามีพ้ืนที่สีเขียวที่ร่มรื่นสวยงามเป็นแหล่งเรียนรูได้ 
  3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกในการบริหาร
จัดการด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
   3.1.3  โรงเรียนในสังกัดมีนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
 3.1.4 ครูบุคลากรในสถานศึกษามีหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนด้าน
สิ่งแวดล้อม เชิงรุกแบบActive Learning  
 3.1.5 เครือข่ายชุมชนในเขตบริการมีแนวทางในการบริหารจัดการด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
 

3. วิธีดำเนินการ 
           3.1 ประชุมคณะทำงานโครงการการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
           3.2 ประชุมเชิงปฏิบตัิการ การจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบActive Learning แก่ครผูู้สอน/
นำเสนอผลงานถอดบทเรียนจัดการเรียนการสอนเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริม
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คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการเชิงรุกแบบActive 
Learning 
 3.3 การคัดเลือกประกวดการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบบูรณาการและแผนการจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุกแบบActive Learning ด้านการสร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 3. 4 การประกวดคัดเลือกผลงาน หนังสั้น/Clip VDO/ไวรัลวีดิโอ (viral Video) หนังสั้น เอนนิเมชั้น   
              3. 5 นิเทศกำกับ ติดตามการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม          
กิจกรรมที่ 3 นิเทศกำกับ ติดตามการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
    นิเทศ กำกับ ติดตามแนวทางการจัดกิจกรรมในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ระหว่างวันที่ 
10  สิงหาคม  2563 – 16 ตุลาคม  2563 โดยดำเนินการ ดังนี้ 

1.  ศึกษานิเทศก์เข้าสังเกตชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน (Lesson Study) โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

2. การนิเทศ ติดตาม งานนโยบาย  
        2.1 การจัดกิจกรรมการจัดการขยะ สิ่งแวดล้อม  

               2.2  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 
        2.3 การจัดการเรียนการสอนเรียนรวม  
3. กิจกรรมสะท้อนผลการนิเทศตามงานที่ได้รับผิดชอบรายบุคคลกับครู/สะท้อนในภาพรวม 

กิจกรรมที่ 4 การคัดเลือกผลงาน Clip VDO  ด้านสิ่งแวดล้อม ในห้วข้อ  “เลือก ลด ใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อม
นำปรัชญาเศรษศฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติแบบ New  Normal”ตามหนังสือที่ ศธ04263/2934      ลงวันที่ 9 
กันยายน  2563 โดยให้มีวิธีดำเนินการดังนี้ 

ที ่ กิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการ สถานที่ วัน เดือน ปี ดำเนินการไตรมาสที่ 
กก.ที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ
Active Learning แก่ครูผู้สอน/
นำเสนอผลงานถอดบทเรียน
จัดการเรียนการสอนเพ่ือการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
บูรณาการงานนโยบาย“ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” 

ห้องประชุมคชาธาร 
สพม.33 

มิถุนายน  2564 3 

กก.ที่ 2 กิจกรรมการคัดเลือกประกวด
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
แบบบบูรณาการและแผนการ
จัดการเรียนรู้ เชิงรุกแบบActive 
Learning ด้านการสร้าง
จิตสำนึกในการบริหารจัดการ
ด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ห้องประชุมคชาธาร 
สพม.33 

มิถุนายน  2564 4 
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ที ่ กิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการ สถานที่ วัน เดือน ปี ดำเนินการไตรมาสที่ 
กก.ที่ 3 การประกวดคัดเลือกผลงาน 

หนังสั้น/Clip VDO/ไวรัลวีดิโอ 
(viral Video) หนังสั้น เอนนิเม
ชั้น   

ห้องประชุมหัสดิน 
สพม.33 

กรกฎาคม 2564 4 

กก.ที่ 4 นิเทศกำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนในสังกัด ธันวาคม  2563-
มกราคม 2564 

2,3 

กก.ที ่5 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน    
 
5. งบประมาณรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
   

กิจกรรม/รายการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม รวม 
1.กิจกรรมการประชุม
คณะทำงานโครงการการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 5X120 500 1100 1100 

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
การจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบ
บูรณาการครูผู้สอนด้าน
สิ่งแวดล้อม 

5x1200 
6000 

185 x160X1 
29600 

190 x50 
9500 

45,100 45,100 

3. กิจกรรมการคัดเลือกประกวด
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
แบบบบูรณาการและแผนการ
จัดการเรียนรู้ เชิงรุกแบบActive 
Learning ด้านการสร้างจิตสำนึก
ในการบริหารจัดการด้านการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 18X120   2160 

4.การประกวดคัดเลือกผลงาน 
หนังสั้น/Clip VDO/ไวรัลวีดิโอ 
(viral Video) หนังสั้น เอนนิเม
ชั้น  (อาหารเครื่องดื่ม
คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน) 

 18 X100   2160 

5.นิเทศกำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

บูรณาการกับการนิเทศยกระดับของกลุ่มงานนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษา 

6. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน บูรณการการกับงบประมาณในโครงการนี้ 
รวมทั้งสิ้น (ห้าหมื่นห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)                             50,520 บาท 

  เงิน  50,520 บาท  (ห้าหมื่นห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)                              
หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจ่ายงบประมาณทุกรายการในงบ 50,000 บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน)                              
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6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง… 

1. ความตระหนักรู้ และยังไม่มีแนวปฏิบัติที่จริงจังของบุคลากรในสถานศึกษา 
2. การนิเทศ กำกับ ติดตามในระดับสถานศึกษายังขาดความต่อเนื่อง 
3. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคน จะให้รับผิดชอบเพียงบุคลากร 1-2 คนไม่ได้

ทุก6.คนต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการและพัฒนา 
 6.32 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1.  นิเทศ กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 2. ให้ความรู้ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการเชิงรุกแบบActive Learning แก่บุคลากรทุกคนที่เก่ียวข้องใน
สถานศึกษา 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 

 1. ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัดมีหลักสูตร
สาระเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม/จัดการเรียนการสอนด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา หรือ มีหน่วยการเรียนรู้แบบ
บูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม 
2. ครูผู้สอนร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจ
และจัดการเรียนรู้บูรณาการเชิงรุกแบบ
Active Learning ด้านการสร้างจิตสำนึกใน
การบริหารจัดการด้านการผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. ร้อยละ 100นักเรียนในสังกัดมีพฤติกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัดมีการปรับ
บริบทของโรงเรียนให้เป็นพื้นที่สีเขียวและ
สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้ 

 
1.ประเมินหลักสูตร 
สาระเพ่ิมเติมและ   แบบ
ประเมินหน่วย การ
เรียนรู้บูรณาการ 
 
2.นิเทศแผนการสอน/
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
 
3.การประเมินพฤติกรรม
นักเรียน 
4.การสำรวจการปรับปรุง
บริบทโรงเรียน 

 
1.แบบประเมินหลักสูตรสาระ
เพ่ิมเติมและแบบประเมิน
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
 
 
2.แบบนิเทศแผนการสอน/การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 
3.แบบประเมินพฤติกรรม
นักเรียน 
4. แบบสำรวจการ 
 ปรับปรุงบริบทโรงเรียน 
 

ผลลัพธ์ 
1. โรงเรียนในสังกัดมีหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม
และ มีหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการด้าน
สิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพ 
2. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา/สอนตามหน่วยการ
เรียนรู้แบบบูรณาการการในเชิงรุกแบบ
Active Learning 
3. นักเรียนในสังกัดมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

 
1.นิเทศสังเกตชั้นเรียน 

 
 
2.การครูประเมินตนแอง
ของครูผู้สอน 
 
 
3.การประเมินพฤติกรรม
นักเรียน 
 

 
1.เครื่องมือนิเทศ 
สังเกตชั้นเรียน 

 
2.แบบครูประเมิน 
ตนแองของครูผู้สอน 
 
 
3. แบบประเมินพฤติกรรม
นักเรียน 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
4. โรงเรียนมีการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวแก่นักเรียน
และบุคคลภายใน/ภายนอกได้ 

4. การประเมิน 4.แบบประเมิน 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 1. โรงเรียนพัฒนาเป็นต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะร้อยละ 50 
 2. มีหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม/มีหน่วยการเรียนรู้บูรณการการ/แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการด้านการ
สร้างจิตสำนึกบริหารจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา/ชุมชนเครือข่าย ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
 3. นักเรียน  ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมที่หลากหลายสมารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมระหว่างองค์กร หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการลดใช้สารเคมี การกำจัด
มลภาวะของเสียที่เกิดจากโรงเรียน บ้านเรือน ชุมชน โรงเรียนผลิตกากของเสีย  
 5. นักเรียน โรงเรียน ชุมชน มศีูนย์การเรียนรู้ที่เป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างอาชีพที่เป็น
มิตร กับการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. นักเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษาชุมชนมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
               
                                     ลงชื่อ                                                 ผู้เสนอโครงการ              
                                                   (นางณัฐกานต์  ปีแหล่) 
        ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
  
           (ลงชื่อ)                                         ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                                                    (นายวชัรา สามาลย์)  
                               ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
                                     
                                       (ลงชื่อ)            ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายสำเริง  บุญโต) 
       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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ชื่อโครงการ  ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) (Boot Camp Super Turbo) 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองกลยุทธ์ สพม. 33  ข้อที ่1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     มีนาคม – สิงหาคม  2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายสดใส กาพย์กลอน ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายยกระดับคุณภาพ 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร  เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้เพ่ือก้าวทันโลก  และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ  ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    บริบทในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความแตกต่างไปจากอดีตมาก เนื่องจาก
สภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ก้าวเข้าสู่ยุคสังคมดิจิตทัล  ความคาดหวังและความต้องการเรียนรู้ของ
นักเรียนเริ่มไม่สอดคล้องกับวิธีการสอนแบบดั้งเดิมของครู ครูประสบปัญหาในการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
โดยส่วนใหญ่ได้แก่ปัญหาความพร้อมของผู้สอน ครูยังขาดความพร้อมในการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี 
ครูผู้สอนไม่เห็นความสำคัญของนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูผู้สอนขาดความรู้ขาดประสบการณ์
และความชำนาญในการใช้สื่อ สร้างสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือองค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งปัจจัยที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพคือสื่อการสอน โดยเฉพาะ
สื่อสารสนเทศ (ICT) จะต้องได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมของสังคมและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี    ที่เปลี่ยนรูปไป โดยคำนึงถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ จึงมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้และ
พัฒนาสื่อการสอนอย่างกว้างขวาง โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน 
             เพื ่อให้การขับเคลื ่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ตามประกาศ         
ของกระทรวงศึกษาธิการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยสื่อ
นวัตกรรมและวิธีการเรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  33 จึงจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื ่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ตามแนวทางการขยายผลโครงการพัฒนาครูแกนนำ
ภาษาอังกฤษ (Boot Camp Turbo) โดยใช้กระบวนการนิเทศรูปแบบ PIDRE+OJT และกระบวนการวิจัย
พัฒนาการศึกษา เป็นฐานในการขับเคลื่อนโครงการ สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืน 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยการประยุกต์ใช้สื่อนวัตกรรม 
Digital Game-Based Learning (DGBL) ในการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลายมากขึ้น 
 2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของโรงเรียนในสังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
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    2.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามแนวทางการขยายผล
โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ (Boot Camp Turbo)  
 2.4 เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศกำกับติดตามการนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ    
โดยใช้กระบวนการนิเทศรูปแบบ PIDRE+OJT และกระบวนการวิจัยพัฒนาการศึกษา เป็นฐานในการขับเคลื่อน
โครงการ สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืน 

3. เป้าหมาย                                                                                                                            

    3.1 เชิงปริมาณ 
  - ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน 350 คน 
  - นักเรียนระดับชั้น ม. 1-6 จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 85 โรงเรียน 
 3.2. เชิงคุณภาพ 
          - ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยประยุกต์ใช้สื่อนวัตกรรม Digital Game-
Based Learning (DGBL) ในการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลายมากขึ้น 
       - นักเรียนระดับชั้น ม. 3-6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ สูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยการพัฒนา
คุณภาพเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 – 5 หรือสูงกว่าระดับประเทศ 
       - มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามแนวทางการขยายผลโครงการ
พัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ (Boot Camp Turbo) 

- มีรูปแบบการนิเทศกำกับติดตามการนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้
กระบวนการนิเทศรูปแบบ PIDRE+OJT และกระบวนการวิจัยพัฒนาการศึกษา เป็นฐานในการขับเคลื่อน
โครงการ สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืน 

4. วิธีดำเนินการ 

 
ที ่ กิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการ สถานที่ วันเดือนปี

ดำเนินการ 
ดำเนินการไตร

มาสที่ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

การประยุกต์ใช้สื่อนวัตกรรม Digital Game-Based 
Learning (DGBL) ในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา จำนวน 3 กลุ่ม ตาม
ศูนย์ HCEC จำนวน 3 ศูนย์ (ศูนย์จอมพระฯ ศูนย์
ประสาทวิทยาคาร และศูนย์ชุมพลบุรี) 
 

ห้องประชุมศูนย์ 
HCEC จำนวน 
3 ศูนย์ (จอม
พระฯ ประสาท
วิทยาคาร และ
ศูนย์ชุมพลบุรี) 

มีนาคม 2564 ไตรมาสที่ 2 

2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศกำกับติดตามการนำองค์ความรู้สู่
การปฏิบัติในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้
กระบวนการนิเทศรูปแบบ PIDRE+OJT 

ลงพื้นที่นิเทศ
ตามโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2564 

ไตรมาสที่ 3 

3 กิจกรรมที่ 3 ประเมินโครงการ และวิจัยพัฒนา
รูปแบบการนิเทศ และการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ  
 

ลงพื้นที่วิจัย
พัฒนาตาม
โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

กันยายน – 
ตุลาคม 2564 

ไตรมาสที่ 4 
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5. งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

รวม 

กิจกรรมที่ 1 
1.1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนา

สมรรถนะครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษา จำนวน 350 คน 
ๆ ละ 2 วัน (100x120x2) 

1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ 
ค่ายานพาหนะเดินทาง และ
ที่พัก 

1.3 ค่าวัสดุ กระดาษพิมพ์เกียรติ
บัตร และค่าจัดทำคู่มือ
ประกอบการประชุม
ปฏิบัติการ 

 
- 
 
 
 
 

20,000 
 
 
- 

 
24,000 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

6,000 

 
24,000 

 
 
 
 

20,000 
 
 

6,000 

 
24,000 

 
 

    
 

20,000 
 
 

6,000 

รวม 20,000 24,000 6,000 50,000 50,000 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 

   
 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ปัจจัยความเสี่ยง 
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ต้องใช้อุปกรณ์ไอที และระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความพร้อมสูง 
2. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีจำนวนมากอาจส่งผลต่อการกระบวนการจัดกิจกรรม 

 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
1. ประสานสถานที่เพ่ือทดสอบระบบก่อนการดำเนินการ ให้แน่ชัดก่อนการจัดกิจกรรม 
2. เตรียมคณะทำงาน/ผู้ช่วยวิทยากร ให้สามารถรองรับกิจกรรมสำหรับผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา 

 
7.  การประเมินผล 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 

 
วิธีการประเมิน 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผลผลิต 
2. 1. ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีเจตคติต่อการจัดการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษดีขึ้น 
3.  

 
 

 
1. สังเกตการร่วม

กิจกรรม และใช้
แบบประเมิน  

 
 

 
1. แบบสังเกต/แบบ

ประเมินเจตคติรูปแบบ
ออนไลน์ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 

 
วิธีการประเมิน 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

2. ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถใช้สื่อนวัตกรรม 
Kahoot ในการสอนได้อย่างคล่องแคล่ว 
 
 
3. ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีเครือข่ายในการ
พัฒนาสื่อ Kahoot และสามารถขยายเครือข่ายสู่นักเรียนได้ 

2. นิเทศ ติดตาม 
สังเกตชั้นเรียน และ
ให้ครูรายงานผลการ
ดำเนินการ 

3. นิเทศ ติดตามการ
พัฒนาเครือข่าย
ขยายผล 

2. แบบรายงานผล      
การดำเนินการ       
(My Kahoot Report) 

 
3. แบบรายงานผล      
การดำเนินการ          
(My Kahoot Report) 

4. ผลลัพธ์ 
5. 1. ร้อยละ 80 ของครูสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้มี

ความทันสมัย โดยใช้สื่อ Kahoot.com 
6. 2. ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) สูงขึ้น สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 3 

 
1. นิเทศ สังเกตชั้นเรียน 
และให้ครูประเมินตนเอง 
2. ประเมินจากผลการ
ทดสอบระดับชาติ     
(O-NET) 

 
1. แบบสังเกตชั้นเรียน 
และแบบประเมินออนไลน์ 
2. แบบทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีเจตคติต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดีขึ้น 
 8.2  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยประยุกต์ใช้สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ีอกระตุ้นเร้าความสนใจนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ได้มากข้ึน 
 8.3  ครูผู้สอนสามารถสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างยั่งยืน 
 8.4  ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
 
      ลงชื่อ           ผู้เสนอโครงการ 
                 
                                                              (นายสดใส กาพย์กลอน) 
              ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
 
      ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 
                                                               (นายวัชรา  สามาลย์) 
           ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
      ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายสำเริง  บุญโต) 
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 



 
218 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการ  โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก “จิ๋วแต่แจ๋ว Small but Beautiful” 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม. 33 ข้อที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ      มีนาคม – กันยายน  2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายสดใส กาพย์กลอน ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัด
การศึกษาของประเทศครั้งสำคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง 
กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดีมี
หลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่
มีทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง โดยได้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการดำเนินการ 
    โรงเรียนขนาดเล็ก โดยส่วนใหญ่มีปัญหาในด้านความไม่พร้อมและมีความขาดแคลนโดยเฉพาะกำลัง
ครูผู้สอนที่มีไม่ครบชั้น รวมทั้งขาดแคลนครูที่มีความถนัดเฉพาะด้านหรือวิชาเอก ด้านงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ เป็นเรื่องงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนที่ไม่
เพียงพอ  การขาดแคลนครุภัณฑ์ ในการสนับสนุนการสอน แนวทางการแก้ปัญหาโดยอาศัยความร่ว มมือ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของโรงเรียนขนาดเล็กในกลุ่มพื้นที่เดียวกัน หรือมีปัญหาและความต้องการ
จำเป็นที่เหมือนกัน โดยมีบุคลากร หน่วยงาน หรือองค์กรให้การสนับสนุนสามารถดำเนินการเพื่อพัฒนางาน
ยกระดับคุณภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             เพ ื ่ อ ให ้การข ับ เคล ื ่ อนนโยบายพ ัฒนาค ุณภาพโรง เร ี ยนขนาดเล ็กตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องสู่ความ
ยั่งยืน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  33 จึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเ รียนขนาดเล็ก 
“จิ๋วแต่แจ๋ว Small but Beautiful” ประจำปีงบประมาณ  2563 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธ์ด้วยสื่อ ICT กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสื่อสาร และกิจกรรมการพัฒนาภูมิทัศน์
โรงเรียนขนาดเล็กด้วยสวนสวยกินได้ ยกระดับสู่การพัฒนาทักษะอาชีพนักขายในโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก สร้าง
คุณลักษณะนักเรียนโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กให้เป็นเด็ก SAREN ยุคใหม่ “คิดดี ทำได้ ขายเป็น เห็นแก่ส่วนรวม” 
ตาม TPS model   
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือยกระดับ และต่อยอดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก สพม. 33 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อ ICT ในการพัฒนาทักษะอาชีพที่ทันสมัย และอยู่ในความสนใจของ
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และชุมชนโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก 
    2.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการฝึกทักษะอาชีพนักขาย และสามารถสร้าง
รายได้ระหว่างเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 2.4 เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้นักเรียนในโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ในสังกัด สพม. 33 ให้เป็นเด็ก SAREN 
ยุคใหม่ “คิดดี ทำได้ ขายเป็น เห็นแก่ส่วนรวม” ตามแนวทางของ TPS model   

3. เป้าหมาย                                                                                                                            
    3.1 เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กในสังกัด สพม. 33 จำนวน 275 คน และครูสอนกิจกรรมทักษะ
อาชีพ จำนวน 55  คน รวมจำนวน 330 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะอาชีพนักขาย  จำนวน 2 วัน  
 3.2. เชิงคุณภาพ 
          - โรงเรียนมัธยมขนาดเล็กมีหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพนักขายที่เป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนสู่ความยั่งยืน 
       - ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โดยประยุกต์ใช้สื่อ ICT สอดแทรกในการ
จัดการเรียนการสอน 
          - นักเรียน ครู ผู้บริหาร และชุมชนผู้ปกครองโรงเรียนขนาดเล็กสามารถสร้างมูลค่า/รายได้จากการเข้า
รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
       - มีเครือข่ายการพัฒนาบริบทโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ซึ่งมาจากอัตลักษณ์ใหม่ของนักเรียน ให้เป็นเด็ก 
SAREN ยุคใหม่ “คิดดี ทำได้ ขายเป็น เห็นแก่ส่วนรวม” ตามแนวทางของ TPS model   
 
4. วิธีดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการ สถานที่ วันเดือนปี
ดำเนินการ 

ดำเนินการไตร
มาสที่ 

1 ประชุมคณะผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก เพ่ือ
วางแผนดำเนินงาน จำนวน 50 คน 

ห้องประชุม
คชาธาร อาคาร
เศวตกุลชร 
สพม. 33 

มีนาคม 2564 ไตรมาสที่ 2 

2 จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะอาชีพนักขาย ใน
โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก จำนวน 2 วัน 
 

ห้องประชุมรวม
ฤทัยธำรงค์ 
โรงเรียนสิรินธร 

เมษายน 2564 ไตรมาสที่ 3 

3 สรุป รายงานผลการจัดกิจกรรม นำเสนอต่อ
ผู้บริหาร    

ห้องประชุมกลุ่ม
นิเทศ 

เมษายน 2564 ไตรมาสที่ 3 

4 กิจกรรมนิเทศ กำกับติดตาม การนำไปสู่การปฏิบัติ 
ด้วยการนิเทศออนไลน์ และ On Site 

โรงเรียนมัธยม
ขนาดเล็กในสังกัด  
สพม. 33 

พฤษภาคม –
สิงหาคม 2564 

ไตรมาสที่ 4 
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5. งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

รวม 

กิจกรรมที่ 1 
-ประชุมคณะผู้บริหาร โรงเรียนขนาดเล็ก 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 x 30) 

 
- 

 
1,500 

 

 
 

 

 
1,500 

 

 
1,500 

 
กิจกรรมที่ 2 
-จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะอาชีพนัก
ขายในโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก จำนวน 
1 วัน จำนวน 350 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม (100x 120 x 2) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 5 คน 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 3 
-ประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรม 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 x 30) 

 
 
 
 
- 
 

20,000 
 

 
 
 
 

24,000 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

4,050 
 
 

450 

 
 
 
 

24,000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

24,000 
 

20,000 
4,050 

 
 

450 

รวม 20,000 25,500 4,450 25,500 50,000 
(ขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

 6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

3. โรงเรียนขนาดเล็กมีความจำกัดด้านงบประมาณ และสื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 
4. แต่ละโรงเรียนมีที่ตั้งอยู่ห่างไกลกัน อาจมีปัญหาในการประสานงานเครือข่ายพัฒนางาน 

 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
3. จัดกิจกรรมให้นักเรียนและครูผู้สอนได้ทำงานร่วมกัน และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
4. ใช้เขตพ้ืนที่การศึกษา สหวิทยาเขต และ/หรือกลุ่มโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา 

 

7.  การประเมินผล 
 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 

 
วิธีการประเมิน 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

7. ผลผลิต 
8. 1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กมีหลักสูตรบูรณา

การทักษะอาชีพนักขายออนไลน์และนำสู่การเรียนการสอนได้ 
2. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กสามารถ
ประยุกต์ใช้สื่อ ICT ในการเรียนการสอนทักษะอาชีพนักขาย
ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 
4. ประเมินหลักสูตร

บูรณาการ 
5. นิเทศ ติดตาม 

สังเกตชั้นเรียน และ

 
3. แบบสังเกต/แบบ

ประเมินหลักสูตร
ออนไลน์ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 

 
วิธีการประเมิน 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

3. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอน นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถสร้างมูลค่า/รายได้จริง จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
เข้าค่าย 
4. ร้อยละ 100 นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถเป็นต้นแบบ 
เด็กสะเร็นยุคใหม่ “คิดดี ทำได้ ขายเป็น เห็นแก่ส่วนรวม) 

ให้ครูรายงานผลการ
ดำเนินการ 

6. นิเทศ ติดตามการ
พัฒนา/ขยายผล 

7. นิเทศ เยี่ยมชม 
เสริมสร้างขวัญ
กำลังใจ 

8. Symposium ใน
งานมหกรรม
วิชาการ 

4. แบบประเมินออนไลน์/
รายงานผลการ
ดำเนินการ        

3. แบบประเมินออนไลน์/
รายงานผลการดำเนินการ 
4. แบบนิเทศติดตามการ
ดำเนินการในระดับ
โรงเรียน และชุมชน  
5. รายงานประเมิน
โครงการด้วย CIPP 
Model 

9. ผลลัพธ์ 
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการรับรองเป็น 
“โรงเรียนจิ๋วแต่แจ๋ว” (Small but Beautiful) และมีการพัฒนา
ต่อยอดสู่ความยั่งยืน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้น โดยสูง
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 
3. โครงการได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนมัธยมขนาดเล็กสู่ความยั่งยืน 

 
1. นิเทศ สังเกตชั้นเรียน 
และให้ครูประเมินตนเอง 
2. ประเมินจากผลการ
ทดสอบระดับชาติ     
(O-NET) 
3. นิเทศ เยี่ยมชม 
เสริมสร้างขวัญกำลังใจ 

 
1. แบบสังเกตชั้นเรียน 
และแบบประเมินออนไลน์ 
2. แบบทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) 
 
3.แบบนิเทศ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 เครือข่ายโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก สพม. 33 ได้รับการยกระดับ และต่อยอดการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก สพม. 33 
 8.2 มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อ ICT ในการพัฒนาทักษะอาชีพที่ทันสมัย และอยู่ในความสนใจ
ของนักเรียน ครู ผู้บริหาร และชุมชนโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก 
    8.3 นักเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการฝึกทักษะอาชีพนักขาย 
และสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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 8.4 นักเรียน และชุมชนโรงเรียนขนาดเล็ก สพม. 33 มีอัตลักษณ์ใหม่เป็นเด็ก SAREN ยุคใหม่ “คิดดี ทำได้ 
ขายเป็น เห็นแก่ส่วนรวม”  
 
      ลงชื่อ           ผู้เสนอโครงการ 
                
                                                               (นายสดใส กาพย์กลอน) 
      ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
 
      ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 
                                                                  (นายวัชรา  สามาลย์) 
       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
      ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายสำเริง  บุญโต) 
     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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โครงการ โรงเรียนรอบรู้สุขภาพ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบาย สพฐ.   นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
สนองกลยุทธ์ สพม.33  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

นางสาวธนาวดี   พระเมเด เบอร์โทรศัพท์ 084 357 6579 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

องค์การอนามัยโลก (อ้างถึงใน พิสมัย จันทวิมล, 2541) ให้นิยามว่า สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะ ที่
สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิตและทางสังคมพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 (สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ, 2550) ให้ความหมายของสุขภาพว่าหมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต 
ทางปัญญาและทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล กล่าวโดยสรุป สุขภาพ หมายถึง ภาวะของการ
ดำรงชีวิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ รวมทั้ง การอยู่ร่วมกันในสังคมได้ด้วยดี อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม
และการใช้สติปัญญา ความหมายของสุขภาพในปัจจุบัน มีองค์ประกอบ 4 ส่วน (สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ, 2550) คือ 1) สุขภาพกาย (Physical Health) หมายถึง สภาพที่ดีของร่างกาย กล่าวคือ 
อวัยวะต่าง ๆ อยู่ในสภาพที่ดี มีความแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สามารถทำงานได้ตามปกติ มี
ความสัมพันธ์กับทุกส่วนเป็นอย่างดี 2) สุขภาพจิต (Mental Health) หมายถึง สภาพของจิตใจที่สามารถ
ควบคุมอารมณ์ได้ มีจิตใจเบิกบานแจ่มใส มิให้เกิดความคับข้องใจหรือขัดแย้งในจิตใจ สามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข สามารถควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 3) สุขภาพ
สังคม (Social Health) หมายถึง บุคคลที่มีสภาพของความเป็นอยู่ หรือการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
สุข ไม่ทำให้ผู้อื่นหรือสังคมเดือดร้อน สามารถปฏิสัมพันธ์และปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีและมีความสุข 
และ 4) สุขภาพจิตวิญญาณ (Spiritual Health) หมายถึง สภาวะที่ดีของปัญญาที่มีความรู้ทั่ว รู้เท่าทัน และ
ความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดี ความชั่ว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งนำไปสู่การมีจิตอัน
ดีงามและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
 การพัฒนาประเทศจะดีหรือไม่ข้ึนอยู่กับสุขภาพของคนในชาติเป็นสำคัญ เนื่องจากประสิทธิภาพในการ
ทำงานของประชาชนในทุกสาขาอาชีพจะต้องอาศัยสุขภาพที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญ ประเทศท่ีประชาชนมีสุขภาพดี 
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่าง ๆ มีกล้ามเนื้อท่ีทำงานได้ดี สามารถทำงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร่างกายสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี ไม่มีความวิตกกังวล ไม่ถูกความเครียดมารบกวน 
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถ ในการ
ประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ไม่เบียดเบียนหรือทำร้ายซึ่งกันและกัน ย่อมส่งผลต่อการ
พัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาของ
สังคมโลก และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีส่งผลให้การดำเนินชีวิตและสุขภาพของประชาชน
ยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น การต่อสู้ดิ้นรนแข่งขันกันในทางสังคมและเศรษฐกิจทำให้ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรค
ที่เกิดจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรม จากข้อมูลสำรวจข้อมูลด้านสุขภาพในปัจจุบันจะพบปัญหาที่เกิด
ขึน้กับเด็กในวัยเรียนหลายประเภท เช่น โรคอ้วน โรคฟันผุ มีส่วนทำให้เด็กขาดสารอาหาร เมื่อบริโภคอาหารที่
มีน้ำตาลเป็นหลัก จึงขาดการบริโภคอาหารที่มีความจำเป็นและมีคุณค่า แม้จะไม่ใช่โรคระบาดที่น่ากลัว แต่
กลับมีลักษณะของการลุกลามมายังประเทศกำลังพัฒนาที่เลียนแบบพฤติกรรมการบริโภคจากประเทศตะวันตก 
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เป็นรากของปัญหาสุขภาพหลายระบบในวัยเรียน เช่น โรคทางเดินหายใจอุดตัน ทำให้หยุดหายใจเวลาหลับ 
โรคกระดูกและข้อเสื่อม โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอื่น ๆ รวมทั้งปัญหาทางด้านจิตใจและ
สังคม โดยมีแนวโน้มจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น หากประชาชนไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดความ
สูญเสียทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบว่า จำนวนของผู้เรียนใน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ยังมีผลการพัฒนาด้านสุขภาพที่ค่อนข้างต่ำ 
และไม่ยั่งยืน มีแนวโน้มที่ผู้เรียนเกิดโรคอ้วน จึงต้องเร่งพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีสุขภาพดีโดย
องค์รวมให้กับผู้เรียนและโรงเรียนซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมที่รัฐได้ให้โอกาสและความเสมอภาคในด้านการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยเท่าเทียมกัน โดยผ่านครูผู้สอน ซึ่งได้แก่กลุ่มครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มครูที่ทำ
หน้าที ่แนะแนวในสถานศึกษา โรงเรียนจึงเป็นแหล่งช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน รวมทั้งช่วยพัฒนา
ความก้าวหน้าทางสุขภาพให้แก่นักเรียน การสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ ก ด้วยการดูแล
สุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์และป้องกันไม่ให้เจ็บป่วย โรงเรียนมีหน้าที่ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้มีสุขภาพที่
สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โรงเรียนทุกแห่งจึงควรเป็นโรงเรียนที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพของ
บุคลากรและนักเรียนโดยมีพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้ที่ดี ดังนั้น โรงเรียนจึงเป็นสถานที่ซึ่งทุกคนที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาจะได้ร่วมกันโครงสร้างและการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนทุกคน  
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน ใน
โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 
 2. เพื่อให้ผู้บริหารและครูในโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน 
 3. เพื่อให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย จิตใจสดชื่น ดีงาม พร้อมที่จะเฝ้าระวังสุขภาพ
ของตนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง เพื่อนและครอบครัว 
 4. เพ่ือให้โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1) ลดอัตราภาวะทุพโภชนาการ/โภชนาการเกินและลดปัญหาสุขภาพในช่องปากของนักเรียน 
  2) นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต้อง ออกกำลังกายทุกวันและรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรม เสี่ยงต่อสุขภาพ สามารถนำความรู้ ประสบการณ์และทักษะดูแลสุขภาพของตนเองตลอดจนบุคคล
ใกล้ชิดได้เป็นอย่างดี 
  3) โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดี มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
  4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 และโรงเรียนในสังกัดตระหนักถึง
ความสำคัญและจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพนักเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง 

 5) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 มีเครือข่ายดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน 
และองค์กรด้านสุขภาพในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กในวัยเรียนทุกโรงเรียน 

 
เชิงคุณภาพ 

  1) นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 
ตลอดจน บุคคลใกล้ชิดในด้านการบริโภค การรู้จักดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและการออกกำลังกาย 
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  2) นักเรียนสามารถออกแบบกิจกรรมนำความรู้สู่การปฏิบัติให้เป็นคนรักสุขภาพ มีทักษะใน
การเฝ้า ระวังสุขภาพของตนเอง ครอบครัว เพื่อนและชุมชน 
  3) โรงเรียนและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 พัฒนาครูและบุคลากรใน
สังกัดให้เกิดความตระหนักและจิตสำนึกต่อสุขภาพของตนและนักเรียน โดยร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจ ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เกิดความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพนักเรียนขึ้นอย่างทั่วถึง 
 

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
วันเดือนปี 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการ 
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และครูแนะแนวทุกโรงเรียนให้มีความรู้  
ความเข้าใจ การพัฒนาสุขภาพองค์รวม 
2.การสร้างสื่อ/นวัตกรรมและการเขียนวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practice 

1- 30 พ.ค. 64 

 
 

2 กิจกรรมที่ 2 ประเมินโรงเรียนต้นแบบสุขภาพดี 1 -30 ก.ค. 64  
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการด าเนินการตามโครงการของโรงเรียน 

วิธีปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practice 
1-30 มิ.ย.64  

4 กิจกรรมที่ 4 ประเมินโครงการ/สรุป/รายงานโครงการ ก.ย. 64  
 
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 
 สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 
 
6. งบประมาณ 
 จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

(ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)    รายละเอียดดังนี้ : 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและแนะ 
แนว ทุกโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาสุขภาพ 
องค์รวม 
1.1 ค่าอาหาร อาหารว่าง ผู้เข้าประชุม 1 วัน 183 คน คน 
ละ 120 บาท เป็นเงิน 20,400 บาท (ครูกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และครูแนะแนว รร.ละ 2 คน 
จำนวน 170 คน /ศึกษานิเทศก์ 13 คน รวม 183 คน) 

21,960 

 
  

 
 
 

21,960 

 

 

กิจกรรมที่ 2 ประเมินโรงเรียนต้นแบบสุขภาพดี 
4.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประเมินโรงเรียนต้นแบบสุขภาพดี  
จำนวน 8 วัน วันละ 1,000 บาท 

   
9,600 

 

 



 
226 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ประเมิน 5 คน คนละ 240 บาท 8 วัน  
เป็นเงิน 9,600 

9,600 

 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการดำเนินการตามโครงการของ 
โรงเรียน 

  8,840 

 
 

กิจกรรมที่ 4 ประเมินโครงการ/สรุป/รายงานโครงการ     
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
  
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. ครูขาดความรู้ความเข้าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการสุขภาพองค์รวม 
       2. ครูไม่ใช้สื่อ นวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการสุขภาพองค์รวม 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อนวัตกรรม นำรูปแบบและการขับเคลื่อนสุขภาพ
องค์ในสถานศึกษา 
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   ค่าเป้าหมาย 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
1) นักเรียนมีภาวะการเจริญเติบโตสูงดี
สมส่วน 
2) นักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
ลดลง 
3) นักเรียนมีภาวะผอมและภาวะเตี้ย
ลดลง 
4) ปัญหาโรคฟันผุและปัญหาสุขภาพ
ในช่องปากของนักเรียนลดลง 
5) นักเรียนได้รับการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
6) นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับ
การช่วยเหลือและแก้ไข 

 
1)นักเรียนมีภาวะการ
เจริญเติบโตสูงดีสมส่วน 68 
2)นักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและ
อ้วนไม่เกิน ร้อยละ 10 
3)นักเรียนมีภาวะผอมและเตี้ย
ไม่เกิน ร้อยละ 5 
4)นักเรียนมีปัญหาโรคฟันผุ
และปัญหาสุขภาพในช่องปาก
ไม่เกิน ร้อยละ 35 
5)นักเรียนมีสมรรถภาพทาง
กายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
มากกว่า ร้อยละ 64 
6)นักเรียนที่มีปัญหา
สุขภาพจิตได้รับการช่วยเหลือ
และแก้ไข ร้อยละ 100 

 
-ประเมินภาวะการ
เจริญเติบโต(ข้อ1-3) 
-จากการสำรวจทันต
สุขภาพ 
-รายงานผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
นักเรียน 
-จากการคัดกรองSDQ 
 

 
-แบบประเมิน
ภาวะการ
เจริญเติบโตของ
กรมอนามัย 
-แบบสำรวจทันต
สุขภาพ 
-เกณฑ์กรมพละ
ศึกษา 
-แบบประเมินSDQ 
หมายเหตุ สมุด
บันทึกสุขภาพ
นักเรียน 

เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เกิดสุขนิสัยในการดูแล
รักษาสุขภาพของตนเอง ตลอดจน 

 
-ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เกิดสุขนิสัยใน
การดูแลรักษาสุขภาพของ

 
-ประเมินพฤติกรรม
ผู้เรียน 

 
-แบบประเมิน
พฤติกรรมผู้เรียน 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   ค่าเป้าหมาย 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

บุคคลใกล้ชิดในด้านการบริโภค การ
รู้จักดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและ
การออกกำลังกาย 

ตนเอง ตลอดจน บุคคลใกล้ชิด
ในด้านการบริโภค การรู้จัก
ดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและ
การออกกำลังกาย 

2) นักเรียนสามารถออกแบบกิจกรรม
นำความรู้สู่การปฏิบัติให้เป็นคนรัก
สุขภาพ มีทักษะในการเฝ้า ระวัง
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว เพื่อน
และชุมชน 

-นักเรียนสามารถออกแบบ
กิจกรรมนำความรู้สู่การปฏิบัติ
ให้เป็นคนรักสุขภาพ มีทักษะ
ในการเฝ้า ระวังสุขภาพของ
ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและ
ชุมชน 

-ประเมินพฤติกรรม
ผู้เรียน 

-แบบประเมิน
พฤติกรรมผู้เรียน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  มีความตระหนักถึงความสำคัญ
ของสุขภาพและได้ร่วมกันแสดงออกซ่ึงความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ 
 2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักถึงสุขภาพนักเรียนและร่วมมือกันจัด
โครงสร้าง และการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้และประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมและปกป้องสุขภาพ
ของนักเรียน ทุกคน 
 3) มีเครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาพและการเฝ้าระวังให้นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีสุขภาพดี เป็น
เครือข่าย ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
 
                                        (ลงชื่อ)                                 ผู้เสนอโครงการ          

 (นางสาวธนาวดี  พระเมเด)  
                             ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
 
     ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ         
                                                     (นายวัชรา  สามาลย์) 
                      ตำแหน่ง ผูอ้ำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
     ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสำเริง  บุญโต) 
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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โครงการ  พัฒนาสื่อการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT  
สนอง 6 ยุทธศาสตร์ ก.ศึกษาธิการ ข้อ  5. ICT เพ่ือการศึกษา 
สนอง 11 นโยบาย ก.ศึกษาธิการ  ข้อ  2.ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่  
สนอง 6 จุดเน้นเร่งด่วน สพฐ. ข้อ 6.ปฏิรูประบบงบประมาณในปีงบประมาณ 2561 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 3.การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม. 33 ข้อ  3.การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
       5.การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/เบอร์โทรศัพท์ 
  นายวัชรา  สามาลย์    เบอร์โทรศัพท์ 088-5861806 
 e-mail pubsurin@secondary33.go.th 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ ในการที่จะนำ

เทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของประชาชน ทรงเจริญ
รอยตามเบื้อง พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหลายรูปแบบ
ในโครงการพัฒนา เพ่ือนำความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดแก่ประชาชนชาวไทย 
 งานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ชี้ให้เห็นว่าสาเหตุหลักส่วนหนึ่ง ของ
ปัญหา คุณภาพการศึกษาไทย คือ การที่ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันเป็นระบบที่ไม่เอื้อต่อการสร้าง 
ความรับผิดชอบ (Accountability)  หลักสูตรและตําราเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับ การพัฒนาทักษะแห่ง 
ศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) ซึ่งมีผลทําให้การเรียนการสอน ตลอดไปจนถึงการทดสอบยังคงเน้น การ
จดจําเนื้อหามากกว่าการเรียนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง  อีกทั้งสภาพการจัดการศึกษาของ 
ประเทศไทยในปัจจุบัน กำลังประสบปัญหาในด้านคุณภาพของนักเรียน  ปรากฏอยู่ในหลายพื้นที่  ซึ่งมีสาเหตุ
จาก การขาดครูหรือครูไม่ครบชั้นไม่ครบสาระการเรียนรู้  ครูมีประสบการณ์หรือทักษะการจัดการเรียนรู้น้อย   
ขาดสื่อ อุปกรณ์ที่ทันสมัยและการเข้าถึงได้ลำบาก  ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนน้อย  กิจกรรมของ
โรงเรียนมีมาก  ทรัพยากรที่มีกระจัดกระจายไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า  และการแก้ปัญหา
ต่างๆก็ทำได้ในวงจำกัด   
 ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ผนวกกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เกิดข้ึน อย่าง
รวดเร็ว   จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  ที่จะนำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารมาเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในการจัดการศึ กษา โดยการจัดการศึกษา
ทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ดำเนินงานเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัด
สภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของครูอย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้น กระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ  เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการ
จัดเรียนการสอน อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพให้กับ ประชาชนไทยทุกคน  อันเป็นการดำเนินการตาม รอยเบื้องพระยุคลบาท สนอง
พระราชดำริในการที่จะพัฒนา การศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา จึง
ได้จัดทำโครงการประกวดสื่อ VTR การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของโรงเรียน ด้านการจัดการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ กระตุ้นและ
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ส่งเสริมการใช้สื่อการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่โรงเรียนใน
สังกัด โดยนำไปใช้ไปในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในอนาคต 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 2.2  เพื่อให้ครูสามารถผลิตและเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องสภาพบริบทและความ
ต้องการของผู้เรียน 
 2.3  เพื่อสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้สื่อ DLIT ให้
กว้างขวางและทั่วถึง 
3.เป้าหมายของโครงการ 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 ครูมีสื่อการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น 
3.1.2 โรงเรียนมีผลงานการประกวดสื่อการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 ผลงาน 
3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  สื่อการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) มี

คุณภาพผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
3.2.2  ครูสามารถเลือกใช้สื่อ DLIT ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสม 
3.2.3  สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 

4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรมดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ไตรมาส 
1 ร่างหลักสูตรการอบรมพัฒนาสื่อการศึกษาด้วย

เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

สิงหาคม 2564 4 

2 อบรมพัฒนาสื่อการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

สิงหาคม  2564 4 

3 ร่างเกณฑ์และจัดทำประกาศประกวดสื่อการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

กันยาย  2564 4 

4 ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนส่งผลงานร่วมสื่อการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

กันยายน 2564 4 

5 จัดประกวดสื่อการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

กันยายน 2564 4 

6 ประกาศผลการประกวดคัดเลือก กันยายน 2564 4 
7 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ กันยายน 2564 4 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
    สถานที่ดำเนินการ ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

6.  งบประมาณ 
 งบประมาณจำนวน 64,400 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
รายละเอียดนี้    

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติอบรมครูวิทยากรแกนนำ
และคณะทำงาน  ฯ 10 คน 2 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (120x10x2) 

2,400 
 

 
 
 

 
 

 
2,400 

 
 
 
 

2 อบรมปฏิบัติการพัฒนาสื่อ DLIT แก่ครูแกน
นำ พร้อมคณะทำงาน จำนวน 100 คน 2 
วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (100 คน x180x2 บาท) 
- ค่าจัดทำคู่มือ จำนวน 100 เล่ม ๆ ละ 50 
บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 

46,000  
 
 
 
 
 

 
5,000 

 
 
 

36,000 

 
 
 
 
 

5,000 

3 กิจกรรมประกวดสื่อการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
- ค่าโล่รางวัลชนะเลิศ  
- ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ ชุดละ 140 
บาท (140x5) 
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
คณะกรรมการและคณะทำงาน 15 คน 
(15x120) 
- ค่าตอบแทน รางวัลประกวดสื่อ VTR การ
ปฏิบัติที่ดี  (ชนะเลิศ 4,500 , อันดับ 2 
3,000, อันดับ 3 2,000 และ ชมเชย 2 
รางวัล ๆ 1,000 บาท) 

16,000  
 

 
 

 
 
 
 
 

11,500 

 
 

 
 
 
 

1,800 
 

 
 
 

2,000 
700 

 
 

 รวมทั้งสิ้น 64,400 16,500 40,200 7,700 
 

หมายเหตุ   ถัวจ่ายทุกรายการ 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเสี่ยง 
   โรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดน้อย 
 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
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ลงช่ือ                                             ผู้เสนอโครงการ 

                                            (นายวัชรา  สามาลย์) 
                  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ลงชื่อ                                             ผู้เห็นชอบโครงการ 

                        (นางปติมา  กาญจนากาศ) 
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

ลงช่ือ                                             ผู้อนุมัติโครงการ 

                                          (นายสำเริง   บุญโต) 
                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

   นำเสนอในประชุมผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือกระตุ้นให้ทุกโรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดอย่าง
น้อย 1 ชิ้นและจัดรางวัลตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 
  

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ    
1.ครูที่เข้ารับการอบรมทุกคนสามารถผลิต
สื่อการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

100 % จากการตรวจผลงาน แบบประเมินผล
งาน 

2.มีสื่อการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของครูที่
เข้ารับการอบรมทุกคน 

100 % จากการตรวจผลงาน แบบประเมินผล
งาน 

เชิงคุณภาพ    
3.สื่อการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 80 
ของผลงานที่เข้าประกวด 

ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

จากการตรวจผลงาน แบบประเมินผล
งาน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ครูตระหนักและเห็นคุณค่า ความสำคัญในการใช้สื่อ DLIT/ICT ในการจัดการเรียนการสอน 
 9.2 ครูนำสื่อ DLIT/ICT มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น 

9.2 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความร่วมมือกันของครูผู้สอนในสังกัด ในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
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โครงการ  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 33 ประจำปีงบประมาณ  2564 

สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อ 6  ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  

สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่  21   ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนแม่บทย่อย   แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายของแผนย่อย   210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
องค์ประกอบของเป้าหมายแผนย่อย(V01)  การปลูกจิตสำนึก 
ปัจจัยองค์ประกอบที่ (F0105)  การปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.    กลยุทธ์ 6   การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.33 ข้อ  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ เดือน มีนาคม  2564 -  เดือน กันยายน 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางลัคนา   คณากรณ์    
 
1. หลักการและเหตุผล   

    ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได
กำหนดวิสัยทัศนวา  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
มีพันธกิจในการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล โดยมี 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  คือ ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรู การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 นอกจากนี้   ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรชาติวาดวยการป
องกันปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 ยังมีความสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชา
ติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตรที่ 6ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป (ยุทธศาสตรการปลูกฝง“คนไทยไมโกง” และยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรร
มาภิบาล) อีกดวย  

            ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญที่เกี ่ยวของกับการดำเนินงานของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและ 
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสรางกลไก “ยับยั้ง” และ “สรางความตระหนักรู” เพื่อปองกันการ
ทุจริต ที ่กลาวถึง การส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มีความใสสะอาด  
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง  เป็นธรรม ไม่
คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการ
สร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

      
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการดานการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริต   ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภาย
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ใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อรวมสรางจิตสำนึกและคานิยมใหทุก
ภาคสวนตื่นตัว ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยดำเนินโครงการเสริมสร างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเปนกลไกใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาต ิ 
 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33  ทุกคน  
มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต  ในระดับ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
           2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด 
           3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 
           1. บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน  มีความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตให้บุคลากร   มีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง  ทั้งในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่   และ
ชุมชน 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment online: ITA) ได้คะแนนร้อยละ 85 ขึ้นไป (มีผลการประเมิน
ผ่าน ระดับ A )   

เชิงคุณภาพ 
    1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  เป็นเขตสุจริต   บุคลากรมีความตระหนักรู้ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต   มีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง  ทั้งในระดับสำนักงาน
เขตพ้ืนที่   และชุมชน 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดำเนินงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปรงใสในการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 
 
4. วิธีดำเนินการ 
 
ที ่ กิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการ สถานที่ วันเดือนปี 

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 
ไตรมาสที่ 

1 กิจกรรมที่ 1  อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลบุคลากร ในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   

สวนป่ารีสอร์ท 
จ.สุรินทร์ 

เมษายน  
2564 

ไตรมาสที่3 

2 กิจกรรมที่ 2  อบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงาน online ITA   

สพม.เขต 33 พฤษภาคม  
2564 

ไตรมาสที่3 

3 กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  การมี
ส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อองค์กร  

สพม.เขต 33  
กรกฎาคม  

2564 

 
ไตรมาสที่4 
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5. งบประมาณ 
 จำนวน  30,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

รายละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่

ใช้งบประ 
มาณ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้ 
สอย 

ค่า 
วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลบุคลากร 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33   

     
 

 

1.1 ค่าอาหารกลางวัน       
      จำนวน...60....คน มื้อละ...120....บาท      
      จำนวน ....1...มื้อ 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     จำนวน..60..คน  มื้อละ..35..บาท  
     จำนวน..2..มื้อ 

  7,200 
 
 

4,200 

 ไตรมาสที่3 

1.3 ค่าเอกสาร  จำนวน ..60. เล่ม  
      เล่มละ.100..บาท 
1.4 ค่าวิทยากร  จำนวน  1  คน จำนวน ..4.
ชม. 
 

  
 

2,400 

 
 

6,000 
 

 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนา
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 
online ITA   

     

1.1 ค่าอาหารกลางวัน 
     จำนวน...60....คน มื้อละ...60....บาท 
     จำนวน ....1...มื้อ 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     จำนวน..60..คน  มื้อละ..35..บาท  
     จำนวน..2..มื้อ 
1.3 ค่าวิทยากร  จำนวน  1  คน จำนวน .. 
4.ชม. 

  
 
 
 
 
 

2,400 

 
3,600 

 
 

4,200 
 

 

  

รวมงบประมาณ  4,800 19,200 6,000  
 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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6. การประเมินผล  
  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ   ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. บุคลากรสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาทุกคน  มี
ความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต มีทัศนคติและค่านิยม
ร่วมต้านทุจริต 
 
2. ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดำเนินงาน สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  
(Integrity and Transparency 
Assessment online: ITA)  

 
ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 

 
ประเมินการดำเนินงานโดย
การ 
-ตรวจสอบเอกสาร 
-สัมภาษณ์ 
-สอบถาม 

 

 
แบบประเมินการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ 

 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    1. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน  มีความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้บุคลากร   มีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง  ทั้งในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่   และชุมชน 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  
(Integrity and Transparency Assessment online: ITA) ได้คะแนนร้อยละ 85 ข้ึนไป  
(มีผลการประเมินผ่าน ระดับ A )   
                                      

                                                 ลงชื่อ                              ผู้เสนอโครงการ 
                       (นางลัคนา   คณากรณ์) 
                                                                      ศึกษานิเทศก์ 
 
                                                 ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                          (นายวัชรา  สามาลย์) 
               ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 
          ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายสำเริง  บุญโต) 
                                             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและถือว่าการบริหาร       
ทุนมนุษย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะสูงขึ้นเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ     
อย่างยั่งยืนขององค์กร ขณะเดียวกันการสร้างแรงจูงใจก็เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
ส่งผลประสิทธิภาพการทำงาน การจูงใจอาจดำเนินการได้ในทุกกระบวนการของการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่
การจูงใจเพื่อดึงดูดคนดีคนเก่งเข้าสู่ระบบราชการ การจูงใจเพื่อรักษาคนดีคนเก่งที่มีอยู่ในระบบราชการได้
ทุ่มเททำงาน  อย่างเต็มศักยภาพ การสร้างขวัญกำลังใจ การให้ความสำคัญข้าราชการที่มีประสบการณ์การ
ทำงานในภาคราชการ เคยทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ มาเป็นเวลาช้านาน ย่อมเป็นผู้ที ่มีความรู้
ความสามารถมากด้วยประสบการณ์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่จะทำประโยชน์ต่อไปได้อีก ส่วน
ราชการควรให้ความสนใจและความสำคัญกับข้าราชการทุกระดับ ทุกกลุ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของการ
ปฏิบัติงานต่อไป 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากร          
ด้านการศึกษาทุกกลุ่มทุกระดับไปพร้อมๆ กัน เพ่ือให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น และเป็นการสร้าง
ขวัญกำลังใจ เพื่อให้มีพลังที่จะสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับสังคม รวมทั้งให้ข้าราชการทุกกลุ่ มทุกระดับได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดหลักการอันมีคุณค่ายิ่งให้กับข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน และสร้างเครือข่ายในการสร้างกลุ่มเพ่ือทำประโยชน์แก่สังคมตลอดไป  

สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ (23 ประเด็น) : ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนแม่บทย่อยท่ี : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายของแผนย่อย : 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  
                                และทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
                                ตลอดชีวิตดีขึ้น 
องค์ประกอบของเป้าหมายแผนย่อย (V) : V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
ปัจจัยองค์ประกอบท่ี (F) : F 0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่ตอบสนอง 
                                  ตอ่ความตอ้งการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
สนองนโยบาย สพฐ. :  ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทย์  สพม.33 : ข้อ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 1.  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                               2. นางชัญญรัชญ์  ชูทอง  ตําแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
      กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                                  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื ่อให้ผู ้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความรู ้ เพิ ่มเติมทักษะที่จำเป็น สามารถนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน   ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 
อันก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และการประสานสัมพันธ์อันดีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
  2.3 เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1. ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน พนักงานราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน 65 คน 
  2. ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 85 คน 
  3. รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 75 คน 
  4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จำนวน 75 คน 
  5. ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 8 คน  
   รวมทั้งสิ้น 308 คน 
 เชิงคุณภาพ 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ แนวคิด และหลักที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
อันมีคุณค่ายิ่ง ได้พัฒนาสมรรถนะให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ     

4. วิธีดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการ สถานที ่ วันเดือนปี 
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 
ไตรมาสที ่

1 ขออนุมัติโครงการ สพม.33 1 ก.ย. 2564 ไตรมาสที่ 4 
2 แต่งตั้งคณะทำงาน สพม.33 1 ก.ย.2564  
3 เตรียมข้อมูล ประสานงานและจัดทำเอกสาร สพม.33 1 ก.ย.2564  
4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพและ 

พัฒนาดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

รร.ทองธารินทร์ 
อำเภอเมือง 

จังหวัดสุรินทร์ 

22 ก.ย. 2564  

5 สรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการ  30 ก.ย.2564  
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5. งบประมาณ 
   จำนวน 180,000 บาท (- หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน -) 
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่
ใช้

งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ 
และพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
1. ค่าอาหารกลางวัน  
    จำนวน 308 คน มื้อละ 50 บาท จำนวน 2 มื้อ 

180,000 

- 30,800 - 

ไตรมาสที่ 4 

2. ค่าอาหารกลางวัน  
    จำนวน 308 คน มื้อละ 250 บาท จำนวน 1 
มื้อ  - 77,000 - 

 

3. ค่าวิทยากร  
    จำนวน 1 คน จำนวน 2 ชัว่โมง  2,400 -  

 

4. ค่าจัดทำหนังสือ  
    จำนวน 100 คน เล่มละ 300 บาท    30,000 

 

5. ค่ากรอบรูปพร้อมปริ้นเกียรติบัตรสี 
    จำนวน 83 คน อันละ 200 บาท    16,600 

 

6. ค่าจัดทำวีดีทัศน์    6,000  
7. ค่าวัสดุอุปกรณ์และตกแต่งสถานที่    17,200  

รวมทั้งสิ้น 180,000 2,400 107,800 69,800  

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  ปัจจัยความเสี่ยง 
    1. ปัญหาด้านความพร้อมของผู้เข้าร่วมประชุม 
     2. ด้านงบประมาณ 
  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    1. ประชุมชี้แจง กำหนดการ นัดหมาย เตรียมความพร้อม 
    2. เก็บรวบรวมข้อมูลบุคลากรรายบุคคลให้ชัดเจน เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียด 
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7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
 - ร้อยละของบุคลากร 
ทางการศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการได้พัฒนาตนเอง
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพ 
 - หน่วยงานมีกระบวนการ
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่เข้มแข็ง 
- ร้อยละของบุคลากรทาง
การศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
นำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- ร้อยละของ
บุคลากรทาง
การศึกษาได้รับ
การพัฒนาตาม
สมรรถนะ 
- ร้อยละของผู้เข้า
รับการพัฒนาได้รับ
ความรู้ 
ประสบการณ์ตรง 
และสามารถนำไป
พัฒนาองค์กรให้มี
คุณภาพ ก้าวหน้า  

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

 - แบบประเมิน
โครงการ 
- แบบสอบถาม
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต สามารถ
ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแก่บุคคลอ่ืนในสังคม 
 

         ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

           (นางชัญญรัชญ์  ชูทอง) 
                  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

         (นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี) 
                                               นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 

                              ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
                                    ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                 (นางสุเนตร  ขวัญดำ) 
                                            รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 
 

                 ลงช่ือ                                               ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                 (นายสำเริง  บุญโต) 
                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา “ครูมัธยมสุรินทร์ เกมส์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564           
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
โครงการ   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา “ครูมัธยมสุรินทร์ เกมส์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564   
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33     
งบประมาณ  จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)                                                                     
สนองกลยุทธ์  ข้อที่ 1. ด้านความมั่นคง ข้อที่ 3  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา       
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                                                                  
ระยะเวลาดำเนินการ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2564 

1. หลักการและเหตุผล  

                     ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) กำหนดในยุทธศาสตร์ที่1. ด้าน
ความมั่นคง และยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและการพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ด้านที่ 1 ด้านความมั่นคง และด้านที่ 3 การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นั้น 

  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับดังกล่าว ที่กำหนดให้มีการพัฒนากำลังคน หรือทุน
มนุษย์ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น สามารถรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริม
สุขภาพ การพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายและส่งเสริมบุคลิกภาพให้แก่บุคลากรในองค์กร ถือเป็นสิ่งสำคัญอีก
ด้านหนึ่งในการพัฒนาองค์กร เป็นการส่งเสริมและวางรากฐานด้านสุขภาพให้แข็งแรง มีพลานามัย ที่สมบูรณ์
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์  ที่มั่นคง รู้รักษากฎกติกา มีระเบียบวินัย ประกอบกับ
นโยบายด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วน ทุกกระทรวง ต้องร่วมมือร่วมใจในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง นอกจากนี้วัฒนธรรมทางการกีฬา ยังก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว
และร่วมแรงร่วมใจ ฟันฝ่าอุปสรรคของหมู่คณะ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมในการสร้างความภาคภูมิใจ และ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่องค์กร ชุมชนสังคมและประเทศชาติ 

                     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวและ
เพ่ือให้ สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ จึงได้ จัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา “ครูมัธยม
สุรินทร์ เกมส์” ครั้งที่ 3  ประจำปี 2563 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

                 2.1  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา สมรรถภาพด้านร่างกาย และบุคลิกภาพให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   

                  2.2  เพ่ือส่งเสริม รณรงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33                                                                                                       
2.3  เพ่ือส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา รักการออกกำลังกาย รักการเล่นกีฬา      เพ่ือสุขภาพ 
พลานามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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3. เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

3.1 เป้าหมาย 

      - เชิงปริมาณ 

       ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
จำนวนประมาณ 3,000. คน  

      - เชิงคุณภาพ          
  ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มี
บุคลิกภาพที่ดีและมีความรักสามัคคี สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ           
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 รัก
การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ มีความรักสามัคคี สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจและรณรงค์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 

ที ่
กิจกรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จตามตัวบ่งช้ี ระยะเวลา

ดำเนินการ 
สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

2 

3 

4 

ประชุม เตรียมการ และวางแผนการ
ดำเนินงาน                                
แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และประชุมเตรียมการ 5 ครั้ง 
ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา                        
- รอบคัดเลือก                                  
-รอบชิงชนะเลิศ                                
สรุป ประเมินผล และรายงาน 

กุมภาพันธ์ 64 

กุมภาพันธ์ 64 

 

19 มี.ค. 64  

20 มี.ค. 64 

เมษายน  64 

ห้องประชุม สพม.33 

สพม.33 

สนามกีฬาโรงเรียนใน
สังกัด 

ห้องประชุม สพม.33 

สนามกีฬาศรีณรงค 

กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 

 

สหวิทยาเขต 

สหวิทยาเขต 
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5. งบประมาณที่ใช้     

      ใช้เงินงบประมาณ จำนวน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 

ที ่

 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ 

งบดำเนินการ เงินนอกงบ 

ประมาณ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 

 
 

2 

 

3 

 

 

4 

5 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน จัด
ประชุมคณะกรรมการอนุกีฬาฯ เตรียมการ จำนวน 5 
ครั้งๆละ 20 คน (20X130X5)                      ค่า
บำรุงสถานที ่สนามกีฬาจังหวัด(สำหรับการจัดการ
แข่งขันและพิธีเปิด) และค่าจัดสถานที่สำหรับกิจกรรม
ส่งเสริมบุคลิกภาพ/สังสรรค์  

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวัน
กลางวัน สำหรับบุคลากร สพม.33 วันที่ 19-20 มี.ค.
63 (60X 130X2) 

ค่าอาหารเย็นสำหรับกิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพ 
(60X180) 

ค่าวัสดุ (ค่าถ้วยรางวัล/รางวัล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,000. 

 

12,000. 

 

 

15,600. 

 

10,800. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,600. 

 

 

รวมงบประมาณ (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 100,000.   

6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต ( Output) ร้อยละ  85 ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา “ครูมัธยมสุรินทร์ 
เกมส์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564            

การประเมิน แบบประเมิน  

ผลลัพธ์ (Outcomes)  ร้อยละ 85 ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
รักการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ มีความรัก
สามัคคี สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจและ
รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การประเมิน แบบประเมิน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

                   ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 รัก
การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ มีความรักสามัคคี สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจและรณรงค์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. การอนุมัติโครงการ 

ลงช่ีอ   ผู้เสนอโครงการ 
      (นายสิรวิชญ์   แสนดี) 
          นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 

 
ลงช่ีอ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ) 
   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

ลงช่ือ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายบุญชาย  โชยรัมย์)   

                                  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

     

                             ลงช่ือ     ผู้อนุมัติโครงการ          
                                                         (นายสำเริง   บุญโต) 

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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โครงการ    จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
แผนงาน    แผนงบประมาณขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ    
งบประมาณ      จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ข้อที ่2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน 
                             การแข่งขัน                                                                                  
ลักษณะโครงการ   โครงการเดิม   โครงการต่อเนื่อง   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา            
ระยะเวลาดำเนินการ 1  ตุลาคม  2563 - 30  กันยายน  2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่ง
เป็นกฎหมายสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา มีความมุ่งหมายในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รู้จักรักษาและ
ส่งเสริมความมีสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความ
ภาคภูมิใจในไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
การศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ประกอบกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 
ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป้าประสงค์ข้อ 3 ระบุว่า“ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ
ในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและมีทักษะอาชีพ
ตามความต้องการและความถนัด” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงจัดโครงการจัดการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
       2.1. เพื่อให้นักเรียน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ มีโอกาสแสดงออกซึ่งความรู้    
ความสามารถด้านศิลปหัตถกรรม   

      2.2 เพ่ือส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 2.3 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียน/กิจกรรม เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค และระดับสูงขึ้น
ต่อไป 
 

3. เป้าหมายของโครงการ 
3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ประธานสหวิทยาเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ศึกษานิเทศก์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  จำนวน 5,000 คน  
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3.1.2 โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกโรงเรียน จำนวน 85 โรงเรียน และโรงเรียนนอกสังกัด 
จำนวน  
17 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 102 โรงเรียน 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ 
3.2.2 ครูมผีลผลิตที่เกิดจากการเรียนการสอนของครู ตามเป้าหมายครบทุกโรงเรียน 
3.2.3 จำนวนบุคลากรที่ได้เข้าร่วมทั้งการแข่งขันทักษะทางวิชาการและรับความรู้จากการจัดกิจกรรม      

การแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ ครบทุกคน 

4.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก วันเดือนปี ดำเนินการ หมายเหตุ 
1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนดำเนินงาน มกราคม 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
2 แต่งตั้งคณะทำงานและคณะกรรมการ 

ประชุมเตรียมความพร้อม 3 ครั้ง 
มกราคม  2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

3 ร่วมพิธีเปิด และติดตาม ประเมินผลการ
จัดการแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ธันวาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

4 สรุปผลการจัดการแข่งขันระดับภาค/ชาติ มกราคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5 จัดการแข่งขัน และประกอบพิธีเปิด ระดับ

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
กันยายน – ตุลาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

6 สรุปผลการดำเนินงาน กันยายน 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
 

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
    ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน  2564  
    สถานที่ดำเนินการ 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
   2. สถานศึกษาในสังกัด 
  

6. งบประมาณ    
งบประมาณจากแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564  จำนวน 300,000.บาท(สามแสนบาทถ้วน) 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะทำงาน และประชุมเตรียมความ
พร้อม เดือนสิงหาคม 2564 อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
สำหรับคณะกรรมการฯ จำนวน 25 คน 2 ครั้ง(200 คน x 
100  x 1 วัน) 

2,000.- 

 

2,000.- 

 

กิจกรรมที่ 2   
-ร่วมงานแถลงข่าว ร่วมพิธีเปิด และติดตามประเมินผลการ
จัดการแข่งขัน/งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 
ระดับภาค ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง สำหรับคณะกรรมการตรวจ ติดตาม และร่วม
พิธีเปิด จำนวน 15 คน (20 คน x 240 บาท x 3 วัน) 

 

 

 

ใช้งบ 
ประมาณ 
ปี พ.ศ. 65 
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(ทั้งนี้ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง   
               1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้  
               2. งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับที่กิจกรรมที่กำหนดไว้  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1. ระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 
     2. ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร            
8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

 
ร้อยละ 100 ของกิจกรรมทั้งหมด 

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

 
ระดับดีข้ึนไปของผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่มีความพึงพอใจ 

 

- ค่าท่ีพัก สำหรับคณะคณะกรรมการตรวจ ติดตาม และร่วม
พิธีเปิด จำนวน 20 คน   (8 ห้อง x 800 บาท x 2 คืน) 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ราชการจำนวน 4 คัน    
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมความ
พร้อม จัดสถานที่ สื่อ อุปกรณ์สำหรับการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ( กันยายน 2564) 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (263 คน x 120บาท) 

30,000.  30,000  

กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
33 ( กันยายน 2564) 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับคณะกรรมการ
ดำเนินงานและกรรมการตัดสิน แยกเป็นรายกลุ่มสาระ    10 
กลุ่ม และหน่วยงานกลาง จำนวน 11 หน่วย (914 คน x 100 
บาท x 2 วัน)  
- ค่าสนามการแข่งขัน จำนวน 5  แห่ง 
- ค่าจัดสถานที่ในการจัดการแข่งขัน เวที เครื่องเสียง 

230,000 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
150,000 

 
 

 
40,000 
40,000 

 

กิจกรรมที่ 5  ค่าวัสดุ 38,000  40,000.  

รวมทั้งสิ้น (สามแสนสามหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 300,000    300,000  
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียนตัวแทนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2564 

ได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมและนำประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมและนำ
ประสบการณ์มาพัฒนาตนเองและการจัดกิจกรรม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้นำประสบการณ์มาใช้พัฒนาผู้เรียน รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นแหล่งความรู้สำหรับครู
และผู้ที่สนใจจากการจัดกิจกรรม ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

ลงช่ีอ     ผู้เสนอโครงการ 
      (นายสิรวิชญ์   แสนดี) 
          นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 

 
ลงช่ีอ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ) 
   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

ลงช่ือ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายบุญชาย  โชยรัมย์)   

                                  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

     

                             ลงช่ือ     ผู้อนุมัติโครงการ          
                                                         (นายสำเริง   บุญโต) 

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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โครงการ   ประชุมสัมมนา เรื่องบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษายุคดิจิทัล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 6  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ    
สนองกลยุทธ์ สพม.33 กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม  
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
                               และสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดสุรินทร์  
งบประมาณ                จำนวน  30,000. บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
ระยะเวลาในการดำเนินการ  พฤษภาคม – กันยายน  2564 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
1. หลักการและเหตุผล 

 ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้ม ีการจ ัดตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นเพื่อเป็นองค์คณะบุคคลที่ทำงานร่วมกับสถานศึกษา ควบคุมดูแลการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้เงื่อนไขของหลักสูตร  ความต้องการของ
ท้องถิ่น และสามารถบริหารจัดการตนเองได้ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. กำกับการดำเนินการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
คำสั ่งและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ของสถานศึกษา 

3. มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสถานศึกษาตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษากำหนด 

4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตามมาตรา 26  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ได้บัญญัติให้
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีอำนาจและหน้าที่เก่ียวกับบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. กำกับดูแลและการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณา 

2. เสนอความต้องการจำนวนและอัตราตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 

3. ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื ่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกัน
คุณภาพทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ข้อ 2.6 
กำหนดให้สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)   ตาม
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นำเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้
ความเห็นชอบและจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประจำทุกปี 

      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เล็งเห็นประโยชน์อย่างสูงยิ่งที่จะเกิดข้ึนกับ
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นองค์คณะที่จัดตั้งขึ้น ในการช่วยขับเคลื่อนให้
สถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคและรองรับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำประเทศเข้าสู่ 
ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ร่วมกับสมาคมคณะกรรมการการศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัด
โครงการประชุมสัมมนา เรื่องบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุคดิจิทัล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ของ
ตนเองเพ่ือการดำเนินงานตามที่กฎหมายกำหนดให้สถานศึกษามีคุณภาพมากข้ึน 
  2.2  เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถรองรับการพัฒนา
ประเทศไทยในยุคดิจิทัล 
  2.3  เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์
ระหว่างโรงเรียน 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  - สมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดสุรินทร์ 
4. เป้าหมาย 
  4.1 เชิงปริมาณ 
   4.1  ประธานและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนใน
สังกัดจำนวน 85 โรงเรียนๆ ละ 2 คน                จำนวน  170  คน 
   4.2   วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ      จำนวน    10   คน 
   4.3 ข้าราชการและ จนท สพม.33                         จำนวน      10    คน 
                                                                                       จำนวนรวมทั้งสิ้น      190    คน 
  4.2 เชิงคุณภาพ 
   โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขออนุมัติโครงการ ธันวาคม  2563  กลุ่มส่งเสริมฯ 

2 

กิจกรรรมที ่1  ประชุมปฏิบัติการกับสมาคม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัด
สุรินทร์ เพื่อร่วมกันกำหนดกิจกรรมการประชุม 
ตารางการประชุมและอ่ืนๆ  
 

มิถุนายน  2564 

ห้องประชุมหัสดิน 
สพม.33 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

3 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง
บทบาทและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการพัฒนาการศึกษา 

มิถุนายน  2564 ห้องประชุม
คชาธาร  
สพม.33 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
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6. งบประมาณ         

 6.1 ใช้งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
จำนวน  30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  

       
 
ที ่

 
กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

งบประมาณ หมาย
เหตุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ขออนุมัติโครงการ      
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมการกับ สมาคม

คณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด
สุรินทร์ เพ่ือร่วมกันกำหนดกิจกรรมการประชุม 
ตารางการประชุมและอื ่นๆ ระยะเวลา 1 วัน 
จำนวน 20 คน 
(20 x 150 x 2) อาหารว่าง 2 มื้อ อาหาร 1 มื้อ 

-  -   

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้  
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (190 คน x 2 
มื้อ  
   x 35 บาท) เป็นเงิน 13,300.- บาท 
-  ค่าอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ (190x120x1) 
เป็นเงิน 20,900.- บาท 

30,000.   
 
10,000.- 
 
20,000.- 

  

4. ค่าวิทยากรภายนอก/ภายในจำนวน  3 ชม.ๆละ 
1,200/600 (1800/3600) 

- -    

5. ค่าวัสดุ -   -  
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการประชุม 1 วัน 

จำนวน 20 คน(20 x 150 x 2) อาหารว่าง 2 
มื้อ อาหาร 1 มื้อ 

-   -  

 รวมทั้งสิ้น 30,000.  30,000.   
 

ทัง้นี้ขอถัวจ่ายทุกรายการ  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4 กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการสรุปและ
ประเมินผล  กรกฏาคม  2564 ห้องประชุมหัสดิน  

สพม.33 กลุ่มส่งเสริมฯ 
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7.  การประเมินผล 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าร้อยละ วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ 
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณการศึกษา
ยุคดิจิทัล  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ร้อยละ 80 ใบงาน/แบบประเมิน - แบบสอบถามความ
พึงพอใจของ 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และ สามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      

 
 

 
ลงช่ีอ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ) 
   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

ลงช่ือ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายบุญชาย  โชยรัมย์)   

                                  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

     

                             ลงช่ือ     ผู้อนุมัติโครงการ          
                                                         (นายสำเริง   บุญโต) 

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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โครงการ เพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา  
ภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สนอง 6 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
สนอง 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 3 ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ 
      ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
สนอง 11 นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ   ข้อ 8 ภายใน 10 ปี : จะผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการ 
      ของประเทศ 
สนอง แผนแม่บท ฯ 11 ข้อ 15 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ 
   ข้อ 16 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักถึง  
   ความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่ง 
   ใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 
สนอง 4 นโยบายสพฐ. นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
            มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.33 กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
ลักษณะโครงการ                โครงการเดิม         โครงการต่อเนื่อง     √  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ  1. นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
   2. นางปาณิศา  เรืองแสง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลกัการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาที่จะพัฒนากำลังคนให้มีขีดความสามารถและ
ศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลกจึงมีแผนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ (พ.ศ. 2558 -2564) มีแผนการผลิต
และพัฒนากำลังคน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน และจากแนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศ
ได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับ “ทักษะ” (Skill) หรือความชำนาญในการปฏิบัติมากกว่าเนื้อหาในตำรา 
(Content) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้แนะนำว่าผู้เรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะพื้นฐาน คือ 
ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะเพ่ือการมีงานทำ คือทักษะพื้นฐานใน
การทำงานของอาชีพ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และ
การสื่อสาร และทักษะเฉพาะอาชีพ คือ ทักษะเบื้องต้นของอาชีพที่สนใจ 
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565   ได้
กำหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งม่ันในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เป็น “การศึกษาข้ันพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” 
มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงความสำคัญ
และเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพให้นักเรียนทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมองเห็นภาพงานอาชีพต่าง ๆ ที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง สำรวจความสนใจ ความถนัด และมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต เพื่อให้มีข้อมูล
สารสนเทศสำหรับวางแผนการศึกษาต่อหรือเข้าสู่ตลาดแรงงานวิชาชีพต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ  
 การขับเคลื่อนการทำงานตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นให้ประสบผลสำเร็จ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ยั่งยืน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของกลุ่มส่งเสริมการ
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จัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการเพิ่มทักษะ
ด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาในสังกัด ทำความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
อัตรากำลังแรงงาน    
 2.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน นิเทศกำกับติดตาม ช่วยเหลือให้ครูแนะแนวในการขับเคลื่อนโครงการเพ่ิม
ทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  
 3.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีทักษะอาชีพ เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงาน
ที่มีฝีมือ” สามารถหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน และนิเทศช่วยเหลือ การเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ   
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีทักษะด้านอาชีพ 
เป็นแรงงานที่มีฝีมือ     
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานงาน 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
    เดือน  มกราคม  -  กันยายน 2564   
    สถานที่ดำเนินการ 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
   2. จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, หรืออ่ืน ๆ 
 
 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดทำแผนการดำเนินงาน  มกราคม 2564 นางชมพูทิพย์  
ธ ร ร ม โ ส ภ ณ  
และคณะ 

2 2.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2.2 ศึกษาเอกสาร ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  กุมภาพันธ์ 2564 
4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
5 นำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าอบรมที่

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดสุรินทร์ 

มีนาคม - กันยายน 
2564 

6 การนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
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6.  งบประมาณ 
 จำนวน  50,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน*70 บาท)  

2,000  2,000  

จัดทำข้อมูลสารสนเทศและจำแนกนักเร ียน
กลุ่มเป้าหมาย 
 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(90 คน * 150 บาท) 

13,500  13,500  
 
 
 

นำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงานและรับ
สมัครเข้าอบรมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์ 

34,500  34,500  

 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน -    
รวมทั้งสิ้น 50,000  50,000  

  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง   
              1. เวลาและสถานที่ดำเนินงาน อาจมีเปลี่ยนแปลง 
              2. งบประมาณท่ีได้รับไม่สอดคล้องกับที่กิจกรรมที่กำหนดไว้   
    3. ระบบข้อมูลสารสนเทศยังไม่สมบูรณ์และชัดเจน    
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    1. ประสานสถานที่ พร้อมกำหนดวัน เวลา ให้ชัดเจน 
              2. ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
    3. ทำความเข้าใจกับครูแนะแนวในการสำรวจและจำแนกกลุ่มเป้าหมาย 
8.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ   

นักเรียนกลุ ่มเป้าหมายในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และ
นิเทศช่วยเหลือ การเพิ่มทักษะด้านอาชีพ
แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ
หลังจบการศึกษาภาคบังคับ   

ร้อยละ 100 - การสังเกต 
- การสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 

เชิงคุณภาพ   
     นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 มีทักษะด้านอาชีพ เป็นแรงงานที่มี
ฝีมืออย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 - การสังเกต 
- การสอบถาม 
 

-  แบบประ เมิน
กำกับติดตาม 
- การสัมภาษณ์  
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่เข้าร่วม
โครงการได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และนิเทศช่วยเหลือ มีทักษะด้านอาชีพ เป็นแรงงานที่มีฝีมืออย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

 
                    (ลงชื่อ)                             ผู้เสนอโครงการลงชื่อ 

(นางปาณิศา เรืองแสง) 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 

                     (ลงชื่อ)                                          ผู้ตรวจโครงการลงชื่อ 
(นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ) 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

            (ลงชื่อ)                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายบุญชาย โชยรัมย์) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 

                 (ลงชื่อ)                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
(  นายสำเริง  บุญโต  ) 

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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โครงการ   พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที่  สพม. 33 ข้อ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาการดำเนินการ  ปีการศึกษา  2564 
ผู้รับผิดชอบ นายวรวิทย์  วุฒิยา   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  
 นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานและการลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง 
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเพื่อลดความเหลื่ อมล้ำทางการศึกษา
ของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development) 
สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือตำบล ระดับ
อำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ จัดสรร
งบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่าง
เพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ ภูมิศาสตร์ 
สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการ จำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรร
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจำเป็น ตลอดจนนำเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้ของผู้เรียน เพื ่อให้ผู ้เรียนสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผล
เพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 

2. วัตถุประสงค์โครงการ  
เพ่ือพัฒนา สถานที่ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ บุคลากร โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำแนกเป็น 3 

ด้านสำคัญ คือ โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการศึกษา และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม 

3. เป้าหมายโครงการ  
    3.1 เชิงปริมาณ  
     โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล (1ตำบล 1โรงเรียนคุณภาพ) จำนวน 18 โรง 
    3.2 เชิงคุณภาพ  

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีการ
พัฒนา สถานที่ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ บุคลากร เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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4. วิธีดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการ สถานที่ วัน เดือน ปี  
ที่ดำเนินการ 

ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 

1. กิจกรรม  อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการ
พัฒนาโรงเร ียนคุณภาพประจำตำบลระดับ
มัธยมศึกษา 

สพม.33 ส.ค.-ก.ย. 4 

5.งบประมาณ   จำนวน 27,200 บาท  

รายละเอียดดังนี้; 

 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวด
รายจ่าย 

 

ค่า 

ตอบแทน 

ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 

วัสดุ 

กิจกรรมที ่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา จาก 18 
โรงเรียน รวม 54 คน และคณะดำเนินการอบรม 21 คน 
รวม 75 คน  
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 75 คน x 60 บาท x 2 วัน 
2) ค่าอาหารกลางวัน 75 คน x 60 บาท x 2 วัน 
3) ค่าวัสดุหลักสูตรอบรมปฏิบัติการ 
4) ค่าตอบแทนวิทยากร (3 คน x 600 บาท x 4 ชั่วโมง) 

      
 
 
 

9,000 
9,000 
2,000 
7,200 

 
 
 
 
 
 
 

7,200 

 
 
 

 
9,000 
9,000 

 
 
 
 
 

2,000 

รวม 27,200 7,200 18,000 2,000 
 *งบประมาณขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
        โรงเรียนดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลยังไม่ถูกต้องชัดเจน 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       การนิเทศ ติดตาม หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว 1 ครั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ระยะเวลากำหนดใน Timeline ของแต่ละโรงเรียน 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต  
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มี
การพัฒนา สถานที่ แหล่งเรียนรู้ 

100 
(18 โรงเรียน) 

 1. สังเกต 
 2. สัมภาษณ์ 

1.แบบสังเกตการดำเนินการตามแนว
ทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล 
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องค์ความรู้บุคลากร เอ้ือต่อการ
เรียนของผู้เรียน 

2. แบบสัมภาษณ์การดำเนินการตาม
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล 

ผลลัพธ์ 
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
เป็นโรงเรียนต้นแบบที่เป็น
ศูนย์กลางของชุมชนและได้รับ
การยอมรับด้านคุณภาพ นำไปสู่
การร่วมกันจัดกิจกรรมทางการ
ศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่าง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

100 
(18 โรงเรียน) 

 1. สังเกต 
 2. สัมภาษณ์ 

1.แบบสังเกตการดำเนินการตามแนว
ทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล 
2. แบบสัมภาษณ์การดำเนินการตาม
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล 
 

8.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
1.  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีการพัฒนา 

สถานที่ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ บุคลากร เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เป็นโรงเรียนต้นแบบที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนและได้รับการยอมรับ

ด้านคุณภาพ นำไปสู่การร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่าง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ                                                   

                                                 ลงชื่อ                           ผู้เสนอโครงการ 
                          (นายวรวทิย์  วุฒิยา) 
                                                                   ศกึษานิเทศก์ 

                                                 ลงชื่อ                     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                          (นายวัชรา  สามาลย์) 
               ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

          ลงชื่อ                            ผู้อนุมัติโครงการ 

                 (นายสำเริง  บุญโต) 
                                      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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โครงการ   สื่อการสอนโปรแกรมม่ิงในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 4.สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
      เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม. 33 ข้อ  2.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
         4.ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/เบอร์โทรศัพท์ 
  นางจิอาภา  คนึงเพียร    เบอร์โทรศัพท์ 0944685299 
  e-mail krua2530@sgmail.com 

...............................................................................................  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษาเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ประเทศขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่
สังคมท่ีมีความสุขอย่าง “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นกรอบการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว เด็กและเยาวชนต้องได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และด้าน
ทักษะชีวิตอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับตลาดแรงงานในโลก
อนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านของ
เศรษฐกิจอันเป็นผลกระทบจากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่สร้างตลาดและมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ จนทำให้
เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดของผลิตภัณฑ์เดิม (Technology Disruption) เช่น ในด้านการเงินและการ
ธนาคาร มีการลดพนักงาน จำนวนมาก มีการปิดสาขาย่อยลงไปหลายจุด เกิดนวัตกรรมไร้เงินสดที่ทำให้เกิดเท
รนด์ Digital Wallet หรือการใช้ช่องทางดิจิทัลในการชำระเงินแทนการพกพาเงินสด หรือการเติบโตอย่าง
รวดเร็วของการตลาดออนไลน์ หรือ อีคอมเมิร์ซ (e-commerce) และโซเชียลคอมเมิร์ซ (Social Commerce) 
เป็นต้น การพัฒนาคนจึงจำเป็นต้องมุ่งเน้นการเปลี่ยนจาก “แรงงานฝีมือทั่วไป” พัฒนาไปสู่แรงงานขั้นสูง 
(High-skilled Labor)  จนถึงการเป็น“นวัตกร” หรือนักนวัตกรรมที่สามารถสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ๆ สามารถ
ออกแบบ สร้างสรรค์ ควบคุมและนำเทคโนโลยีหรือปัญญาประดิษฐ์  (Artificial Intelligence-AI)  มาสร้างงาน
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ หรือหากเป็นแรงงานฝีมือ แรงงานช่าง ก็จำเป็นต้องมีทักษะด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ตรง
กับความต้องการของตลาด เช่น ความเชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) ด้านเทคโนโลยีชีวภาพไอโอที 
(IOT) การออกแบบหุ่นยนต์ หรือด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และการตลาดดิจิทัล เป็นต้น 
 ฉะนั้น การส่งเสริมในด้านการเรียนรู้และทำความเข้าใจด้านเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา จึงถือ
เป็นเรื่องที่สำคัญ สถานศึกษาควรสร้างสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สามารถลงมือปฏิบัติโดย
ใช้ กระบวนการออกแบบและใช้เครื่องมือพ้ืนฐานเฉพาะด้านได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนสามารถนำ
เทคโนโลยีและแนวคิดด้านวิทยาการคำนวณและวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
เพื่อนำไปสู่พื ้นฐานความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ในอนาคต  เป็นศักยภาพที่
ต้องปลูกฝังให้เยาวชนไทยทุกคน เพ่ือให้เยาวชนในยุคศตวรรษท่ี 21 นี้สามารถดำเนนิชีวิตและดำรงอยู่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกและนำพาประเทศไทยไปสู ่เป้าหมาย
“ประเทศไทย 4.0” สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยกลุ ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการสื่อการโปรแกรมม่ิงในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
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การคิด เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
อันจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการสอนวิทยาการคำนวณและแนวทางการเขียน
โปรแกรมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน 
 2.2  เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาการเขียนโปรแกรมข้ึนพ้ืนฐานได้ 
 2.3  เพ่ือจัดกิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนวิทยาการคำนวณและแนวทางการเขียนโปรแกรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน 
 

3.เป้าหมายของโครงการ 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 พัฒนาครูวิทยากรแกนนำการสอนวิทยาการคำนวณและแนวทางการเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดของนักเรียน จำนวน 10 คน 

3.1.2 ครูเข้ารับการอบรมการสอนวิทยาการคำนวณและแนวทางการเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
การคิดของนักเรียน จำนวน 100 คน 
  3.1.2.1  ผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 18 โรงเรียน จำนวน 36 คน 
  3.1.2.2  ผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนทั่วไป  67 โรงเรียน  จำนวน 67 คน 
  3.1.2.3  วิทยากรแกนนำและคณะทำงาน     จำนวน 17 คน 
           รวมทั้งสิ้น จำนวน 120 คน 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  ครูวิทยากรแกนนำมีความสามารถในการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอน

วิทยาการคำนวณและแนวทางการเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนที่มีคุณภาพ 
3.2.2  ครูที่เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณและแนว

ทางการเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนและสามารถนำไปขยายผลให้ครูในโรงเรียนได้ 
3.2.3  ครูสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสม 
3.2.4  สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 

4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรมดำเนินงาน วันเดือนปีดำเนินการ ดำเนินการ 
ไตรมาส 

1 พัฒนาหลักสูตรการอบรมพัฒนาโครงการสื่อการ
สอนโปรแกรมม่ิงในสถานศึกษา 
- จัดทำคู่มือการอบรมปฏิบัติ 
- เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการอบรม 

กรกฎาคม 2564 3 

2 อบรมปฏิบัติการการสอนวิทยาการคำนวณและแนว
ทางการเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของ
นักเรียน 

สิงหาคม  2564 3 
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ที ่ รายละเอียดกิจกรรมดำเนินงาน วันเดือนปีดำเนินการ ดำเนินการ 
ไตรมาส 

3 นิเทศ ติดตาม การสอนวิทยาการคำนวณและแนว
ทางการเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของ
นักเรียน 

กันยายน 2564 3 

4 จัดประกวดคลิปวิดีโอสื่อการสอนโปรแกรมม่ิงใน
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด  

กันยายน 2564  4 

6 จัดทำคลังเก็บรวบรวมสื่อการสอนโปรแกรมม่ิงใน
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 

กันยายน 2564  4 

8 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ กันยายน 2564  4 
 

 

5. สถานที่ดำเนินการ 
    สถานที่ดำเนินการ ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และโรงเรียนในสังกัด 
 

6.  งบประมาณ 
 งบประมาณจำนวน 85,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 
รายละเอียดนี้    

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติอบรมครูแกนนำและ

คณะทำงาน  ฯ 10 คน 1 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(120x10x1) 
 

1,200 
 

 
 
 

 

 
 

 
1,200 

 

 
 
 

 

2 อบรมปฏิบัติการการสอนวิทยาการคำนวณ
และแนวทางการเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดของนักเรียนแก่ครู โรงเรียน
ทั่วไปโรงเรียนละ 1 คน และโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล โรงเรียนละ 2 คน  พร้อม
คณะทำงานรวม 120 คน  3  วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 120 คน (120x120x3)  
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 8 คน   
- ค่าอุปกรณ์เสริม KidBright จำนวน 100 ชุด 
- ค่าหมึกสีสำหรับจัดทำเกียรติบัตร 
- ค่าเอกสารคู่มือจำนวน 100 ชุดๆละ89 บาท 

83,800  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 43,200 
 

19,800 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
2,500 
8,300 

 รวมทั้งสิ้น 85,000 - 64,200 20,800 
 

หมายเหตุ   ถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเสี่ยง 
   การอบรมปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีทักษะพ้ืนฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
จึงจะทำให้การอบรมประสบความสำเร็จ 
 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   จัดวิทยากรพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือ และจัดทำคู่มือประกอบการอบรม โดยอธิบายขั้นตอนการใช้งาน
โดยละเอียดชัดเจน  
 
8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต    
1. ครูที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
สอนวิทยาการคำนวณและการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ร้อยละ 100 จากการทดสอบและ
การสอบถาม 
 

แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม 

2. ครูที่เข้าอบรมสามารถพัฒนาโครงงานซอฟแวร์
คอมพิวเตอร ์โดยใช ้ป ัญหาเป็นฐานอย่างน ้อย 
คนละ 1 โครงการ 

ร้อยละ 90 จากการตรวจผลงาน
จากการนำเสนอ 

แบบประเมินผล
งาน 

ผลลัพธ์    
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมปฏิบัติการสอน
ว ิทยาการคำนวณและการ เข ี ยนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งใน
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดฯ อยู่ในระดับ
มากขึ้นไป 

ค่าคะแนน 
90 ขึ้นไป 

ประเมินความพึง
พอใจ 

แบบความพึง
พอใจ 
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ลงช่ือ                         ผู้เสนอโครงการ 

                        (นางจิอาภา คนึงเพียร) 
                               ศึกษานิเทศก์ 

                                ลงชือ่             ผู้เห็นชอบโครงการ 

              (นายวัชรา  สามาลย์) 
         ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ลงช่ือ                         ผู้อนุมัติโครงการ 

                             (นายสำเริง   บุญโต) 
    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ อันจะนำไปสู่ทักษะการคิดข้ันสูง 
9.2 ครูมีความม่ันใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณและการเขียนโปรแกรมเพ่ือ

พัฒนาทักษะการคิด 
9.3 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความร่วมมือกันของครูผู้สอนในสังกัด ในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 
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โครงการ   ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 2.ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
        ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพม. 33 ข้อ  2.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                                    ในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ   ใหม่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/เบอร์โทรศัพท์ 
  นายจิอาภา คนึงเพียร    เบอร์โทรศัพท์ 0944685299 
  e-mail krua2530@gmail.com 

....................................... 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) มอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริม 
การเรียนคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพ  
และนวัตกรรมของประเทศ ปัจจุบันระบบการศึกษาทั่วโลกให้ความสำคัญต่อการสอนเทคโนโลยีในโรงเรียน 
โดยเฉพาะการสอนวิทยาการคำนวณตั้งแต่ระดับประถมศึกษา เป็นการสร้างกระบวนการคิด เช่น logical 
thinking, computational thinking, systematic thinking, analytic thinking เป็นต้น ซึ่งกระบวนการคิด
เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่เด็กทุกคนควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ระดับประถมและมัธยมต้น เพ่ือเป็นรากฐานของการ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะนำประเทศไปสู่การพัฒนาตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 กระทรวงศึกษาธิการ
ได้มีการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) กำหนดให้วิทยาการคำนวณ
เป็นมาตรฐาน ว4.2 ในสาระที่ 4 เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ดำเนินโครงการที่เก่ียวข้องกับวิทยาการคำนวณในระดับต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย โดยมี
จดุเน้นการดำเนินงานพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะการ
คิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking)  พื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) และพื้นฐานการรู้เท่าสื่อและข่าวสาร (Media and Information Literacy) พัฒนาผู้เรียนให้
สามารถแก้ปัญหาโดยผ่านการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและการคิดอย่างสร้างสรรค์ จนสามารถเป็นนัก
นวัตกรรมได้ 
 จากนโยบายข้างต้น ประกอบกับความต้องการกำลังคนของประเทศในกลุ่มอาชีพสะเต็มศึกษา และ
ผู้สร้างนวัตกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงวางแผนการดำเนินการให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัด และพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องต่อไป  
 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถบูรณาการแนวคิดเชิงคำนวณในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.2  เพ่ือนิเทศติดตามและให้คำปรึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ตลอดจนการบูรณาการแนวคิดเชิงคำนวณในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

mailto:krua2530@gmail.comh
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3.เป้าหมายของโครงการ 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนทุกคน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
3.1.2 ครูวิทยากรแกนนำสาระการเรียนรู้ละ 10 คน รวมจำนวน 80 คน 
3.1.3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน 85 โรงเรียน 
3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  ครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้

ความเข้าใจและความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่งวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ได้อย่างมีคุณภาพ 

3.2.2  โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้รับการนิเทศติดตามและ
ให้คำปรึกษา เพื่อจัดการเรียนรู้ตามนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรม 
คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ได้อย่างมีคุณภาพ 

3.2.3  นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  มีความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา และความสามารถด้านวิทยาการคำนวณและการออกแบบ
เทคโนโลยี ตามนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ว ิศวกรรม คณิตศาสตร์ 
โปรแกรมเมอร์ และภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ได้อย่างมีคุณภาพ 

4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรมดำเนินงาน วันเดือนปีดำเนินการ ดำเนินการไตรมาส 
1 พัฒนาหลักสูตรการประชุมปฏิบัติการจัดทำสื่อการ

เรียนรู้บูรณาการแนวคิดเชิงคำนวณของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
- จัดทำคู่มือการอบรมปฏิบัติ 
- เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการอบรม 

มีนาคม– เมษายน 2564 2,3 

2 ประชุมปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้บูรณาการ
แนวคิดเชิงคำนวณของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

พฤษภาคม  2564 3 

3 นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาการคำนวณและการบูรณาการแนวคิดเชิง
คำนวณในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

มิถุนายน- สิงหาคม 2564 3,4 

4 จัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
มัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์) 

กันยายน – ตุลาคม 2564  4 

5 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2564 4 
 

 

5. สถานที่ดำเนินการ 
    สถานที่ดำเนินการ ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และโรงเรียนในสังกัด 
 

6.  งบประมาณ 
 งบประมาณจำนวน 47,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 
รายละเอียดนี้    



 
266 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ

ทีใ่ช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้
บูรณาการแนวคิดเชิงคำนวณของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จำนวน 100 คน 2 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (190x100x2) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน  12 ชั่วโมง 
ชั่วโมงละ 600 บาท 
- ค่าเอกสารคู่มือ ประกอบการอบรม 
จำนวน 100 เล่ม ๆ  18 บาท 

47,000 
 

 
 
 
 
 

7,200 

 
 

 
38,000 

 

 
 
 
 
 
 
 

1,800 

 รวมทั้งสิ้น 47,000 7,200 38,000 1,800 
 

หมายเหตุ   ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเสี่ยง 
   การประชุมปฏิบัติการครั้งนี ้ ผู ้เข้ารับการอบรมต้องมีทักษะพื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น จึงจะทำให้การอบรมประสบความสำเร็จ 
 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   จัดวิทยากรพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือ และจัดทำคู่มือประกอบการอบรม โดยอธิบายขั้นตอนการใช้งาน
โดยละเอียดชัดเจน  
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต    
1. ครูที่เข้ารับการประชุมปฏิบัติการมีความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการ
คำนวณ และสามารถบูรณาการแนวคิดเชิงคำนวณ
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 จากการทดสอบ แบบทดสอบ 

2. ศูนย์สาระการเรียนมีครูประชุมปฏิบัติการ
จัดทำสื่อการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดเชิง
คำนวณของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศูนย์ละ 
10 คน  

ร้อยละ 100 จากการตรวจสอบ 1.บัญชีลงเวลา 
2.ผลการ
ทดสอบความรู้ 

ผลลัพธ์    
3. ครูความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ กระบวนการคิด 
การแก้ปัญหา และความสามารถด้านวิทยาการ
คำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี และสามารถ
บูรณาการแนวคิดเชิงคำนวณในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 80 

ขึ้นไป 

จากการทดสอบ แบบทดสอบ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 คุณภาพการศึกษาด้านวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี และแนวคิดเชิงคำนวณของ

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สูงขึ้น 
9.2 ครูทีร่ับผิดชอบจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดเชิงคำนวณในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้แนวคิดคำนวณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
       ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ 
                                                     (นางจิอาภา คนึงเพียร) 
                                                           ศึกษานิเทศก์ 
 

                           ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                       (นายวัชรา  สามาลย์) 
                         ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

   ลงชื่อ                         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                (นายสำเริง   บุญโต) 
                                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ประเด็นที ่12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
สนองแผนแม่บทย่อย  12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายของแผนย่อย   เป้าหมาย 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น                                                                                                                        
องค์ประกอบของเป้าหมายแผนย่อย (V04) การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้  
ปัจจัยองค์ประกอบท่ี (F0406) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา  แนวทาง  3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการในทุกระดับ ทุกประเภท 
                                    (5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ สพฐ.ข้อ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ตัวช้ีวัดหลัก ข้อที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพ 
                และรายงานอย่างเป็นระบบ 
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา :  
มาตรฐานที่ 2 : การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : การบริหารงานด้านวิชาการ 
ประเด็นการพิจารณา ข้อ 6 : พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
                                     ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐาน ที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ 
                การศึกษา 
ข้อ 2.2 (ขั้นพื้นฐาน) สถานศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ
ดูแล และตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
1. นางนาถสุดา  จินดาศรี        เบอร์โทรศัพท์  08 9848 0524 Email: nadsudajin@gmail.com 
2. นางลัคนา คณากรณ์         เบอร์โทรศัพท์  08 2151 7300 E-mail : kytbluk19@gmail.com 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2545  และมาตรา 
47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   มาตรา 9 (3) ได้กำหนดการจัดระบบ 
โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีสำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และ
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอำนาจ
หน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาและมาตรา 
48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่าง โดยมีการจัดทำรายงาน
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ประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และออกประกาศกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ด้วยเหตุนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงอาศัยอำนาจตาม
มาตราและกฎกระทรวงดังกล่าว ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษเพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 2 “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความ
ว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแล 
ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 
 เพ่ือให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำ
สถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
       เพื่อขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564” ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนและมุ่งพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้มีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. และมีผล
การประเมินคุณภาพระดับดีข้ึนไปร้อยละ 100 
 
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและ 
มีประสิทธิภาพ   
       2. เพื่อเตรียมสถานศึกษาให้มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. และมีผลการ
ประเมินคุณภาพระดับดีขึ้นไป 
       3. เพื่อติดตามผลการดำเนินการ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) 
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3. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 
        1. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นไปตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
       2. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. และมีผลการ
ประเมินคุณภาพระดับดีขึน้ไปร้อยละ 100 
       3. สถานศึกษาทุกแห่งที่รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) 
 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรของสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีความตระหนักและสามารถดำเนินการเป็นไปตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
    ระดับดีข้ึนไป 
       3. สถานศึกษาท่ีรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
             การศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
             การศึกษา (สมศ.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. วิธีดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการ สถานที่ 
วันเดือนปี 
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 
ไตรมาสที่ 

1 กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือสื่อสาร
สร้างความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

   

 1) จัดทำปฏิทินการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2564   

สพม.33 
 

พฤษภาคม 
2564 

 

3 
 

 2) แจ้งข้อราชการ/การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสื่อสารสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ทบทวนความเคลื่อนไหวและแนวทางการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนใน
สังกัด 

85 แห่ง 

ตลอดปี 1-4 

 3) จัดส่งคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33 

โรงเรียนใน
สังกัด 

85 แห่ง 

ตลอดปี 1-4 
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ที ่ กิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการ สถานที่ 
วันเดือนปี 
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 
ไตรมาสที่ 

 4) จัดส่งเครื่องมือการติดตามตรวจสอบ ระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พร้อมแบบรายงานผลฯ 

โรงเรียนใน
สังกัด 

85 แห่ง 

ธันวาคม 
2563 

 

 5) จัดส่งเครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  33 พร้อมแบบรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนใน
สังกัด 

85 แห่ง 

ธันวาคม 
2563 

 

2 กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา 
ช่วยเหลือ และแนะนำการดำเนินงานการประเมิน
มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

โรงเรียนใน
สังกัด 

85 แห่ง 

 
 

 

 1) ประชุมปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ
และนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และ
แนะนำการประเมินมาตรฐาน และการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

สพม.33 
โรงเรียนใน

สังกัด 
85 แห่ง 

เมษายน  
2564 

 

3 
 

3 
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา 
ช่วยเหลือ สถานศึกษาตามคำร้องขอ ปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนใน
สังกัด 

 

ตลอดปี 1-4 

4 กิจกรรมที่ 4 การจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 

   

 1) แจ้งสถานศึกษาจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในตามแบบรายงานที่ต้นสังกัดกำหนด (สถานศึกษา
ส่งรายงานฯ ภายใน 30 เมษายน 2564) 

สพม.33 เมษายน
2564 

 

3 

 2) วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2563 

สพม.33 พฤษภาคม 
2564 

 

3 

5 กิจกรรมที่ 5 : การสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 

   

 1) แจ้งสถานศึกษาจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR) 

สพม.33 เมษายน 
2564 

3 

 2) ต้นสังกัดสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา (SAR) 

สพม.33 พฤษภาคม  
2564 

3 
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5. งบประมาณ 
 จำนวน 50,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 
รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

    

1) จัดทำปฏิทินการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564   

    

2) แจ้งข้อราชการ/การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสื่อสารสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ ทบทวนความเคลื่อนไหวและ
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

    

3) จัดส่งคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33 

    

4) จัดส่งเครื่องมือการติดตามตรวจสอบ ระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 พร้อมแบบรายงานผลฯ 

    

5) จัดส่งเครื่องมือการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33 พร้อมแบบ
รายงานการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

    

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้
คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำการดำเนินงาน
การประเมินมาตรฐาน และการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1) ประชุมปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารสร้างความรู้
ความเข้าใจและนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้
คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำการประเมิน
มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

45,100  45,100  

จุดที่ 1 (สหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ) 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
สำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูประกัน จำนวน 
10 โรง ๆ ละ 2 คน (รวม 20 คน) ศึกษานิเทศก์ 
2 คน/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน (รวม 
4 คน) จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท/คน) เป็น
เงิน 1,680 บาท 

1,680   1,680  

จุดที่ 1 (สหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ) 
2. ค่าอาหารกลางวัน  
สำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูประกัน จำนวน 
10 โรง ๆ ละ 2 คน (รวม 20 คน) ศึกษานิเทศก์ 
2 คน/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน (รวม 
4 คน) จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท/คน) เป็น
เงิน 2,880 บาท 

2,880  2,880  

จุดที่ 2 (สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม) 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
สำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูประกัน จำนวน 
12 โรง ๆ ละ 2 คน (รวม 24 คน) ศึกษานิเทศก์ 
2 คน/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน (รวม 
4 คน) จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท/คน) เป็น
เงิน 1,960 บาท 

1,960  1,960  

จุดที่ 2 (สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม) 
2. ค่าอาหารกลางวัน  
สำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูประกัน จำนวน 
12 โรง ๆ ละ 2 คน (รวม 24 คน) ศึกษานิเทศก์ 
2 คน/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน (รวม 
4 คน) จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท/คน) เป็น
เงิน 3,360 บาท 

3,360  3,360  

จุดที่ 3 (สหวิทยาเขต 6 ศรีนครเตา) 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
สำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูประกัน จำนวน 
12 โรง ๆ ละ 2 คน (รวม 24 คน) ศึกษานิเทศก์ 
2 คน/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน (รวม 

1,960  1,960  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4 คน) จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท/คน) เป็น
เงิน 1,960 บาท 
จุดที่ 3 (สหวิทยาเขต 6 ศรีนครเตา) 
2. ค่าอาหารกลางวัน  
สำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูประกัน จำนวน 
12 โรง ๆ ละ 2 คน (รวม 24 คน) ศึกษานิเทศก์ 
2 คน/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน (รวม 
4 คน) จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท/คน) เป็น
เงิน 3,360 บาท 

3,360  3,360  

จุดที่ 4 (สหวิทยาเขต 5 ท่าตูมชุมพล) 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
สำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูประกัน จำนวน 
11 โรง ๆ ละ 2 คน (รวม 22 คน) ศึกษานิเทศก์ 
2 คน/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน (รวม 
4 คน) จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท/คน) เป็น
เงิน 1,820 บาท 

1,820  1,820  

จุดที่ 4 (สหวิทยาเขต 5 ท่าตูมชุมพล) 
2. ค่าอาหารกลางวัน  
สำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูประกัน จำนวน 
11 โรง ๆ ละ 2 คน (รวม 22 คน) ศึกษานิเทศก์ 
2 คน/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน (รวม 
4 คน) จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท/คน) เป็น
เงิน 3,120 บาท 

3,120  3,120  

จุดที่ 5 (สหวิทยาเขต 4 ศรีสำโรง) 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
สำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูประกัน จำนวน 
12 โรง ๆ ละ 2 คน (รวม 24 คน) ศึกษานิเทศก์ 
2 คน/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน (รวม 
4 คน) จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท/คน) เป็น
เงิน 1,960 บาท 

1,960  1,960  

จุดที่ 5 (สหวิทยาเขต 4 ศรีสำโรง) 
2. ค่าอาหารกลางวัน  
สำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูประกัน จำนวน 
12 โรง ๆ ละ 2 คน (รวม 24 คน) ศึกษานิเทศก์ 
2 คน/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน (รวม 
4 คน) จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท/คน) เป็น
เงิน 3,360 บาท 

3,360  3,360  

จุดที่ 6 (สหวิทยาเขต 3 จอมสุรินทร์) 1,540  1,540  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
สำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูประกัน จำนวน 
9 โรง ๆ ละ 2 คน (รวม 18 คน) ศึกษานิเทศก์ 2 
คน/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน (รวม 4 
คน) จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท/คน) เป็นเงิน 
1,540 บาท 
จุดที่ 6 (สหวิทยาเขต 3 จอมสุรินทร์) 
2. ค่าอาหารกลางวัน  
สำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูประกัน จำนวน 
9 โรง ๆ ละ 2 คน (รวม 18 คน) ศึกษานิเทศก์ 2 
คน/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน (รวม 4 
คน) จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท/คน) เป็นเงิน 
2,640 บาท 

2,640  2,640  

จุดที่ 7 (สหวิทยาเขต 2 สิรินธร) 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
สำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูประกัน จำนวน 
10 โรง ๆ ละ 2 คน (รวม 20 คน) ศึกษานิเทศก์ 
2 คน/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน (รวม 
4 คน) จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท/คน) เป็น
เงิน 1,680 บาท 

1,680  1,680  

จุดที่ 7 (สหวิทยาเขต 2 สิรินธร) 
2. ค่าอาหารกลางวัน  
สำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูประกัน จำนวน 
10 โรง ๆ ละ 2 คน (รวม 20 คน) ศึกษานิเทศก์ 
2 คน/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน (รวม 
4 คน) จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท/คน) เป็น
เงิน 2,880 บาท 

2,880  2,880  

จุดที่ 8 (สหวิทยาเขต 1 สุรวิทยาคาร) 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
สำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูประกัน จำนวน 
9 โรง ๆ ละ 2 คน (รวม 18 คน) ศึกษานิเทศก์ 2 
คน/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน (รวม 4 
คน) จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท/คน) เป็นเงิน 
1,540 บาท 

1,540  1,540  

จุดที่ 8 (สหวิทยาเขต 1 สุรวิทยาคาร) 
2. ค่าอาหารกลางวัน  
สำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูประกัน จำนวน 
9 โรง ๆ ละ 2 คน (รวม 18 คน) ศึกษานิเทศก์ 2 

2,640  2,640  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

คน/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน (รวม 4 
คน) จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท/คน) เป็นเงิน 
2,640 บาท 
3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง 
จำนวน 1 คัน ถัวจ่ายสหวิทยาเขตละ 1,000 
บาท เป็นเงิน 6,000 บาท (6 สหวิทยาเขต)....... 

6000  6000  

4. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 1 คน จำนวน 6 
วัน ๆ ละ 120 บาท 

720  720  

กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้
คำปรึกษา ช่วยเหลือ สถานศึกษาตามคำร้องขอ 
ปีงบประมาณ 2564 

3,900  3,900  

กิจกรรมที่ 4 จัดทำรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

    

1) แจ้งสถานศึกษาจัดส่งรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในตามแบบรายงานที่ต้นสังกัด
กำหนด 

    

2) วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

    

กิจกรรมที่ 5 : การสังเคราะห์รายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

    

1) แจ้งสถานศึกษาจัดส่งรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ให้
ต้นสังกัดภายในกำหนด 

    

2) ต้นสังกัดสังเคราะห์รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
2.1) ค่าเอกสารรายงานการสังเคราะห์รายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
จำนวน 5 เล่ม เล่มละ 200 บาท  
เป็นเงิน 1,000 บาท 

 
 

1,000 
 
 

   
 

1,000 

รวมงบประมาณ 50,000 - 49,000 1,000 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บางส่วนไม่ให้ความสำคัญในการนำกลไกการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม ความรู้ความเข้าใจ และ
ความตระหนัก เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สู่การปฏิบัติ ทำให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาไม่มีความเข้มแข็ง ขาดประสิทธิภาพ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. การสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำระบบการประกันคุณภาพภายในสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา และการสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรของสถานศึกษาให้เห็นความสำคัญของการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. การนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำ ประเมินผล การดำเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
7. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด 
ดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 
2) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา เตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) ร ้อยละของสถานศึกษาที ่ร ับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ ดำเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
การนิเทศ กำกับ ติดตามฯ  

 
 
 
การนิเทศ กำกับ ติดตามฯ  

 
 
 

การนิเทศ กำกับ ติดตามฯ 

 
แบบนิเทศ กำกับ 

ติดตามฯ  
 
 

แบบนิเทศ กำกับ  
ติดตามฯ 

 
 

แบบนิเทศ กำกับ  
ติดตามฯ 

ผลลัพธ์ 
1) สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
2) สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) สถานศึกษาที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของ

 
ตรวจสอบผลการนิเทศ 

กำกับ ติดตามฯ  
 

ตรวจสอบผลการนิเทศ 
กำกับ ติดตามฯ  

ตรวจสอบผลการนิเทศ 
กำกับ ติดตามฯ  

 

 
แบบตรวจสอบผลการ
นิเทศ กำกับ ติดตามฯ  

 
แบบตรวจสอบผลการ
นิเทศ กำกับ ติดตามฯ  
แบบตรวจสอบผลการ
นิเทศ กำกับ ติดตามฯ  
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ   

2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางการนำมาตรฐานการศึกษา และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 สู่การปฏิบัติ 
       3. สถานศึกษาท่ีรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษา ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานร ับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ             
การศึกษา (สมศ.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สถานศึกษาดำเนินการประเมินคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. 
 

                                             ลงชื่อ                    ผู้เสนอโครงการ 
                                                         (นางนาถสุดา  จินดาศรี) 
                                                                 ศึกษานิเทศก์ 

       ลงชื่อ                             ผู้เสนอโครงการ 
                                                          (นางลัคนา  คณากรณ์) 
                                                                 ศึกษานิเทศก์ 

         ลงชื่อ                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                            (นายวัชรา  สามาลย์) 
                                      ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
        ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสำเริง  บุญโต) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์   
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โครงการที่ได้รับงบประมาณจาก 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564กิจกรรม
นิเทศ ติดตาม จัดนิทรรศการถอดบทเรียน และสะท้อนผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 

1. แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. ชื่อโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่ อน

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)     
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ประเด็นที่ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล  
ในสังคมไทย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ข้อ 6.4 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
สอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย  
สอดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง จิตสาธารณะ 

3. หลักการและเหตุผล  
  สภาพปัจจุบัน ปัญหาคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดข้ึนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากข้ึนเรื่อย ๆ 
แม้ว่าประเทศไทยจะก้าว เข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของ
รัฐ หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ ที่เห็นพ้องกันว่า การคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่นำไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรค
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง สำหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าปัญหาเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญลำดับต้นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิด
ขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึก และพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่าง
ยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว สาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอร์รัป
ชันเป็นประเพณีนิยมปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิมยังคงมีอิทธิพลต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก 
ฉะนั้นพฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่สอดคล้อง กับแนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ 
การฉ้อราษฎร์บังหลวงของข้าราชการด้วยความไม่รู้หรือด้วยความบริสุทธิ์ใจ จึงยังคงปรากฎอยู่ค่อนข้างมาก 
นอกจากนี้ การคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที่ตัวข้าราชการ ปัญหาที่เกิดจากความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพ
ของตวัระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของรายได้ สวัสดิการ จริยธรรมในการทำงาน
ความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ การบริหาร ราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดประการ
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หนึ่งของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ อันนำไปสู่การสูญเสียเงิน รายได้ของรัฐบาล ความไม่เสมอภาคในการ
ให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับ บริการที่มีคุณภาพ 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เห็นความสำคัญต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้
ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)รวมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา สำหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องนำไป
พิจารณาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกใน
การแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทน
ต่อการทุจริต อันเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 "สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต" กลุยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3    (พ.ศ.2560 - 2564) ที่ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังจิตสำนึก คุณธรรม 
จริยธรรม ซึ่งเป็นการลงทุนด้าน ป้องกันระยะยาว โดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์ “ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการ
ทุจริต”เริ่มตั้งแต่การสร้าง กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมผ่านโรงเรียนสุจริต เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริต ปรับฐานความคิด ให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมทั้ง
ปลูกฝัง ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ ให้เด็กและเยาวชนได้เติบใหญ่เป็น
พลเมืองทีม่ีคุณภาพมี ความเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
   ดังนั้นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้เห็นความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวข้างต้น จึงได้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2564 จัดกิจกรรมนิเทศ ติดตาม และจัดนิทรรศการถอดบทเรียนสะท้อนผลการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 เพ่ือเสริมพลังการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้าง
เสริมให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบควบคู่กันไป เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน” จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (จัดกิจกรรมนิเทศ ติดตาม และจัดนิทรรศการถอดบทเรียนสะท้อน
ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 33) เพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้กับ ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่จะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด 
ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เข้าถึง
ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตในสังคมต่อไป 
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1. เพื่อนิเทศให้ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 
  2. เพ่ือพัฒนาและนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  3. เพื่อให้ครูจัดนิทรรศการและถอดบทเรียนการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาผ่าน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
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  4. เพ่ือประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
5. เป้าหมาย 
 5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  1) โรงเรียน จำนวน 85 โรงเรียน นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน 
  2) จัดกิจกรรมถอดบทเรียนสะท้อนผลการดำเนินงาน ผู้บริหารและครู จำนวน 280 คน 1 วัน 

ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  3) โรงเรียน จำนวน 85 โรงเรียน นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน และเข้าร่วมกิจกรรมการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2563 
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

  1) ผู้บริหารสามารถขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมี
คุณภาพ 
  2) ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ 
  3) นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 

6. วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 

ข้อ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 

  จำนวน 15 คน อาหารเที่ยง x 60 บาท 
                     อาหารว่าง 2 มื้อๆ ละ 35 บาท  

20 มิถุนายน
2564 

 
900 

1,050 

นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
นางลัคนา คณากรณ์
และคณะ 

2 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 20 มกราคม 
2564 – 31 

มีนาคม 2564 

5,000 นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
นางลัคนา คณากรณ์
และคณะ 

2 ประชุมปฏิบัติการครูจัดนิทรรศการและสะท้อนผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างความเข้าใจกิจกรรม
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

19-20 
มิถุนายน 
2564 

 นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
นางลัคนา คณากรณ์
และคณะ 

2.1 วันที่ 19 มิถุนายน 2564 
     ครู สหวิทยาเขต 1 – 4  
     (ตัวแทนโรงเรียนละ 3 คน) 

   

     1) ค่าอาหารเที่ยง 135 คน X 60 บาท X 1 วัน   8,100  
    2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 135 คน X 
       70 บาท X 1 วัน  

 9,450  

2.2 วันที่ 20  มิถุนายน 2564 
      ครู สหวิทยาเขต 5 – 8   
      (ตัวแทนโรงเรียนละ 3 คน) 

   

     1) ค่าอาหารเที่ยง 135 คน X 60 บาท X 1 วัน   8,100  
    2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 135 คน X 

       70 บาท X 1 วัน  
 9,450  
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ข้อ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 

  จำนวน 15 คน อาหารเที่ยง x 60 บาท 
                     อาหารว่าง 2 มื้อๆ ละ 35 บาท  

20 มิถุนายน
2564 

 
900 

1,050 

นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
นางลัคนา คณากรณ์
และคณะ 

2 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 20 มกราคม 
2564 – 31 

มีนาคม 2564 

5,000 นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
นางลัคนา คณากรณ์
และคณะ 

2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร  7,200  
2.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์  750  

 รวม  50,000  

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ   

ภาคเรียนที่ 1/2564   ประจำปีการศึกษา 2564 
 

8. งบประมาณ   จำนวนเงิน 50,000  บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
   

9. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

 
10. ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของผู้บริหารและ

ครูที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

2. ร้อยละของโรงเรียนที่นำ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 

สำรวจโรงเรียนที่ใช้หลักสูตร 
นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

แบบสำรวจ 
แบบนิเทศการสอน 

3. ร้อยละของครูที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา 

แบบถอดบทเรียน  
แบบสังเกต 

4. ร้อยละของครูที่เข้าใจ
และ 

ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้บูรณาการหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 

แบบถอดบทเรียนและการนำเสนอ  
แบบสังเกต 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

33 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และสามารถถอดบทเรียน สะท้อนผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ที่ชัดเจน แม่นตรง และสามารถนำไปใช้
ในสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 11.2 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน 85 โรง สามารถ
ดำเนินการนำหลักสูตรต้านการทุจริตไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาท่ีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 11.3 ครูผู้สอนทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน 85 โรง  
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจและปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

11.4 นักเรียนมีความรู้ มีความภูมิใจและตระหนักต่อดำเนินชีวิตที่สุจริต และไม่ทนต่อพฤติกรรมการ
ทุจริตของสังคม 
 

 
ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ 

                                          (นายชัยสิทธิ ์ คุณสวัสดิ)์ 
          ศึกษานิเทศก์ 

                                            ลงชื่อ              ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                      (นายวัชรา  สามาลย์) 
       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

                      

     ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายสำเริง  บุญโต) 
                                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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โครงการ การพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่มุ่งสร้าง
ผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(SEP for SDGs) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ (10) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
แผนแม่บทย่อย    10.1  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็น 
            พลเมืองที่ดี 
เป้าหมายของแผนย่อย 100101 คนไทยเป็นมนุษย์ท่ี สมบูรณ์ มีความพร้อมใน ทุกมิติตามมาตรฐานและ 
สมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิต วิญญาณที่ดี เข้าใจในการ ปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ 
สภาพแวดล้อมดีขึ้น 
องค์ประกอบของเป้าหมายแผนย่อย V03 สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
สติปัญญา 
ปัจจัยองค์ประกอบท่ี  F0303  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย  แนวทางที่ 2 บูรณาการเรื่องความซ่ือสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา 
เรียนรู้ของตนได้ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 
สนองนโยบาย สพฐ.    นโยบายท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพม.33  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดสนอง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ และคณะศึกษานิเทศก์ 
ลักษณะโครงการ โครงการ(ต่อเนื่อง)    
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
  

1. หลักการและเหตุผล               
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้ทำการศึกษา 
วิเคราะห์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจากยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งจะต้อง
นำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ได้กำหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระยะ 5 ปี 
ด้านการศึกษาไว้ ดังนี้ 1) ให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง 
2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) การพัฒนาผลิตภาพ
แรงงาน เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงาน แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม
และท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ สังคม (All for Education) อีกท้ังยึดตามเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs, 2030)    
 กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาน ศึกษาในทุก
ระดับ เพ่ือให้ผู้บริหารองค์กร ครูผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา   มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำหลักคิด หลักปฏิบัติ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจน การประยุกต์ใช้ใน
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ชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเองและผู้อื่นอย่างยั่งยืนตลอดไปนั้น 
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายผลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โดยเริ่มพัฒนาเพ่ือขยาย ผลในปี 2554 เป็นต้น
มา และในปี พ.ศ. 2556 ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลสถานศึกษา พบว่ามี สถานศึกษาท่ีผ่านรายการ
ประเมินเกณฑ์คุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการสามารถเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปี 2556 จำนวน
ทั้งสิ้น 6,819 แห่ง 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  มีสถานศึกษาพอเพียง 83 โรงเรียนที่ผ่านการ
ประเมินเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาพอเพียง และสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน  3 โรงเรียนจากจำนวนสถานศึกษาท้ังหมด 85 จะเห็นได้ว่าโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงคิดเป็นร้อยละ 
100 เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและสอดคล้องกับพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 “สืบสาน 
รักษา ต่อยอด”  

สืบสาน : นำองค์ความรู้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาสืบสาน
ในการทรงงาน 
  รักษา : พระราชทานพระราชดำริแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้เกิดความยั่งยืน 
  ต่อยอด : สานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชให้สัมฤทธิ์ผลตามพระราชประสงค์ 
  จากความสำคัญข้างต้นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เห็นความสำคัญของการ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาความยั่งยืนของสถานศึกษา
พอเพียงโดยการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมทั้งพัฒนาสมรรถนะครูสู่การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและให้มีคุณภาพระดับ
สากล  เป็นการพัฒนาครูให้เข้าใจถึงจุดประสงคหวัข้อเนื้อหาบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้า
ไปสู่ กระบวนการเรียนรูและกระบวนการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งสร้างกำลังใจใหเ้กิด
การเปลี่ยนแปลงในการสำนึก ทางจริยธรรม เจตคติพฤติกรรม และวิถีดำเนินที่ครูสามารถนำไปถ่ายทอดลงไปสู่
ผู้เรียนที่แท้จริงและผู้เรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและคงสภาพของสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  

2.2 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  บูรณาการหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปสู่ กระบวนการเรียนรูและกระบวนการประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ให้มีความเข้าใจ 

 2.3 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียง 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
           3.1.1 ครูผู้เข้าการประชุมเชิงปฏิบัติการจำนวน  180  คนได้รับการพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
และคงสภาพของสถานศึกษาพอเพียงและพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33          
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           3.1.2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ได้รับการพัฒนาและมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาพอเพียงและพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง        
           3.1.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 มีศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยจำนวน 5 ศูนย์การเรียนรู้ปีการศึกษา 2563 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
      โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานศึกษาพอเพียงและการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมพัฒนา
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความเข้มแข็งในการคงสภาพเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ อบรม บ่มเพาะพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยอยู่อย่าง
พอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.  วิธีดำเนินการ 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรมดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

  ผู้รับผิดชอบ    สถานที่   
 ดำเนินงาน 

  1 ประชุมเตรียมความพร้อมประเมิน วิเคราะห์ 
รวบรวมข้อมูลจาการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาพอเพียงเพ่ือพัฒนาความยั่งยืน
สถานศึกษาต้นแบบครูโรงเรียนศูนย์สถานศึกษา
พอเพียง 
 15  คน x 30  บาท    เป็นเงิน  525 บาท  

กุมภาพันธ์ 
2564 

นายชัยสิทธิ์ 
คุณสวัสดิ์ 
คณะกรรมการ
นิเทศติดตาม 

สพม.33 

2 ประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจบทบาทการ
ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประการประเมินเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งพัฒนาครู 
  - ค่าอาหาร 60 คน x  120 บาท x 1 วัน     
          เป็นเงิน  7,200  บาท 

15 
กุมภาพันธ์
2564 

นายชัยสิทธิ์ 
คุณสวัสดิ์ 
คณะกรรมการ
นิเทศติดตาม 

สพม.33 

3 นิเทศติดตาม ประเมินความก้าวหน้าของ
สถานศึกษาพอเพียง/กิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อ
พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อม 

พฤษภาคม 
2564 

นายชัยสิทธิ์ 
คุณสวัสดิ์ 
คณะกรรมการ
นิเทศติดตาม 

สพม.33 

4 โรงเรียนประเมินเพื่อรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้
ด้านการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 มิถุนายน 64 นายชัยสิทธิ์ 
คุณสวัสดิ์ 
คณะกรรมการ
นิเทศติดตาม 

สพม.33 

5 สรุปรายงานผลวิจัย/โครงการ มิถุนายน 64 นายชัยสิทธิ์ 
คุณสวัสดิ์ 
คณะกรรมการ
นิเทศติดตาม 

สพม.33 
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5. งบประมาณ จาก งบจัดสรร ตามหนังสือราชการที่ ศธ 04010/ว178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ลงวันที่ 27 มกราคม 2564  จำนวน 18,000 บาท  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ประชุมเตรียมความพร้อมประเมิน 

วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลจาการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา
พอเพียงเพ่ือพัฒนาความยั่งยืน
สถานศึกษาต้นแบบครูโรงเรียน
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง 
 15  คน x 155  บาท     

- 

 
 
 
 
 

2,325 

- - 

 
 
 
 
 

2,325 

2 ประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ
บทบาทการดำเนินงานตาม
หลักเกณฑ์การประการประเมิน
เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงพร้อมทั้งพัฒนาครู 
  - ค่าอาหาร 60 คน x 120 บาท  
    จำนวน 1 วัน 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 

 
 
 
 

7,200 

 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 

14,400 

5 วัสดุ อุปกรณ์   1,275   1,275 
4 ประเมินสถานศึกษา - -   - 
5 สรุปรายงานผลวิจัย/โครงการ - - - - - 
 รวม 7,200 10,800   18,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

โรงเรียนเป้าหมายในสังกัด
ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอบรมบ่ม
เพราะคุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียง 

ร้อยละ 100 นิเทศ ติดตาม
ประเมินผลทุก
โรงเรียนเพ่ือพัฒนา
เป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

แบบวัดและ
ประเมินผลทุกระดับ
(ระดับชั้นเรียน 
ระดับโรงเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่ และ
ระดับชาติ 

โรงเรียนในสังกัดในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ได้รับการ

รอ้ยละ 100   - นิเทศ ติดตามการ 
 - ประเมิน
สถานศึกษาต้นแบบ 

- คู่มือนิเทศ ติดตาม       
-คู่มือประเมิน
สถานศึกษาต้นแบบ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

พัฒนาความรู้ความเข้าใจและ
สามารถร่วมพัฒนา 
โรงเรียนในสังกัดเข้าใจ
หลักเกณฑ์ในการพัฒนาเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษาพอเพียง 

ร้อยละ 100   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 มีศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยจำนวน 1 
ศูนย์การเรียนรู้ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 มีศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย
จำนวน 1 ศูนย์การ
เรียนรู้ 

- นิเทศติดตาม
โรงเรียนต้นแบบ 
- ประเมินสถานศึกษา
ต้นแบบ 

-คู่มือนิเทศติดตาม 
-แบบประเมินศูนย์
การเรียนรู้ 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและครูได้รับ
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมพัฒนา
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความเข้มแข็งในการคงสภาพเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ อบรม บ่มเพาะพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยอยู่อย่าง
พอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการพัฒนาเป็นสถานศึกษาต้นแบบ และศูนย์การเรียนรู้ 
 
     

ลงชื่อ .............................................ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ      ผู้ตรวจสอบโครงการ 
        (นายชัยสิทธิ์  คุณสวัสดิ์)                                      (นายวัชรา สามาลย์) 
             ศึกษานิเทศก์        ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
           

                                   ลงชื่อ                           ผูอ้นุมัติโครงการ 
                                                     (นายสำเริง บุญโต) 
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33        
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โครงการ ยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็น การลดความเหลื่อมล้ำ สร้าง
ความเป็นธรรมในทุกมิติ 
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 17  ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
แผนแม่บทย่อย ที่ 17.2 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
เป้าหมายของแผนย่อย 170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขั้น 
องค์ประกอบของเป้าหมายแผนย่อย(V02) เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ 
ปัจจัยองค์ประกอบท่ี (F0202) นโยบาย/มาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่  4   การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
           มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.สุรินทร์ กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน –กันยายน 2564 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 1.  นางชมพูทิพย์   ธรรมโสภณ  เบอร์โทรศัพท์ 08 1669 3348 
 2.  นายสิรวิชญ์     แสนดี   เบอร์โทรศัพท์ 08 9627 9032 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม   การกระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และ
จุดเน้นในการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมอบหมายให้ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง
และช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงสิทธิ ของนักเรียน
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม พัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งในเชิงการบริหารที่สำคัญ สถานศึกษาทุกแห่งต้องดาเนินงาน อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนสำคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้  
1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  2) การคัดกรอง  3) การส่งเสริมและพัฒนา  4) การป้องกันและแก้ไข
ปัญหา  5) การส่งต่อ  
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้ในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
ดำเนินงาน ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนการ
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ดำเนินงาน เป็นระบบ ต่อเนื ่อง และทั่วถึง มีกระบวนการและขั ้นตอน 5 ขั ้นตอน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จึงจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือยกย่อง
เชิดชูเกียรติสถานศึกษาเป็นต้นแบบกรพัฒนาคุณภาพของระบบการดูแลช่วยเหลือนนักเรียนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อการพัฒนานักเรียนย่างเป็นองค์กรรวมทุกด้าน 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

โรงเรียนทั้ง 85 แห่ง ส่งผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อรับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนระดับเขต 

เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนในสังกัดดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. วิธีดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรมหลัก สถานที ่ วันเดือนปี 

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 
ไตรมาสที ่

1 กิจกรรมที่ 1 นิเทศติดตาม ประชุมชี้แจงสร้างความรู้
ความเข้าใจ การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

สหวิทยาเขต พฤษภาคม 3 

2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่ผลการ
ดำเนินงานระบบดูแล ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.สร. มิถุนายน 3 

 
5. งบประมาณ 
 จำนวน 15,000 บาท (สามหมื่นบาท) 

รายละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 นิเทศติดตาม ประชุมชี้แจงสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ การดำเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวันละ 50 คนๆ ละ 
35 บาท จำนวน 8 วัน 

15,000   
 
 
1,000 
14,000 
 

 
 
 
 

รวมงบประมาณ 15,000  15,000  
     

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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6. การประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1. โรงเรียนทุกแห่งส่งผลการ
ดำเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อรับการ
คัดเลือก  

ร้อยละ 100 
การตรวจสถิติ เอกสาร แบบบันทึกสถิติ 

ผลลัพธ์ 
โรงเรียนในสังกัดดำเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
ร้อยละ 100 
 
 

 
 
การตรวจสถิติ เอกสาร 
แบบประเมิน 

 
 
แบบบันทึกสถิติ 
แบบประเมิน 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  โรงเรียนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการและ
ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อการพัฒนานักเรียนย่างเป็นองค์กรรวมทุกด้าน 
 

        ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 
              (นายสิรวิชญ์   แสนดี) 
          นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 
      ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
            ( นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ ) 
                                                     ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
              ลงชื่อ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายชวลิต เจนเจริญ ) 
                    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 
     
                 ลงชื่อ     อนุมัติโครงการ 
        (นายสำเริง   บุญโต) 
                 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
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โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน 
   นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีเป้าหมาย ข้อ 1 สร้าง
ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ สอดคล้องประเด็น ข้อ 1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  ในแผนย่อยมาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
สนองแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยมีเป้าหมาย ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ประเด็นการ
ปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
สนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดยมีเป้าหมายรวม ข้อ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็น
คนไทยที่สมบูรณ์ สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป้าหมายที่ 4 คน
ไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น ตามแนวทางการพัฒนา ข้อ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถใน
การดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า เพื่อพัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
สนองแผนความมั่นคงแห่งชาติ ด้านแผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม สอดคล้องแผนของหน่วยงาน แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 
ปี (2563 – 2565) ของ สพฐ. , แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ของ สพฐ. 
สนองนโยบายรัฐบาลหลัก ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 17  ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
แผนแม่บทย่อย ที่ 17.2 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
เป้าหมายของแผนย่อย 170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ัน 
องค์ประกอบของเป้าหมายแผนย่อย(V03) การบริการขั้นพื้นฐาน 
ปัจจัยองค์ประกอบท่ี (F0301) ปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
ลักษณะโครงการ          โครงการเดิม      โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
  1 .  นางชมพ ูท ิพย ์   ธรรมโสภณ  ผ ู ้ อำนวยการกล ุ ่ มส ่ ง เสร ิ มการจ ัดการศ ึ กษา  
       โทรศัพท์ 081 669 3348 
  2. นางสาวแก้วตา ปัญญายงค์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       โทรศัพท์ 061 801 4272  
  E-mail address : secondary33@secondary33.go.th 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2561 มาตรา 5(2) มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุน
ทรัพย์และด้อยโอกาสจนสำเร็จการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  กองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  
จึงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer : CCT) โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูล
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นักเรียนยากจนผ่านระบบการคัดกรอง ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เพ่ือสนับสนุนการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบ
มีเงื่อนไขแก่นักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) ทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เพื่อแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัว บรรเทาอุปสรรคการมาเรียน และสนับสนุน
สถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และพัฒนาการของนักเรียนที่สอดคล้องตามความ
ถนัดและความต้องการตามศักยภาพเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ให้แก่นักเรียน
ผู้ด้อยโอกาส โดยได้รับความร่วมมือ พลังทางสังคมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำดังกล่าวที่เกิดขึ้น สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม ในประเด็นสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ
สำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู ้ด้อยโอกาส อีกทั้งยังความสอดคล้องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม เพื่อเป้าหมายคนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมี
หลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น จากการมีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นสอดคล้องตามแผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ
แก้ปัญหาเฉาะกลุ่ม นอกจากนี้ยังสอดคล้องแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ที่มีเป้าหมายเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ทุกคนมีความ
เสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวินัยพัฒนาองค์ความรู้ที ่นำไปใช้ได้จริงเพื่อยกระดับ
ความสามารถของคนไทยอย่างยั่งยืน ส่งผลให้คนไทยหรอเด็กมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ และมีสุข
ภาวะที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นั้น 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ได้รับการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี
เงื่อนไข (Conditional Cash Transfer : CCT) และดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไขเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงบุคลากรทางการศึกษาในทุกปี ทำให้การ
ดำเนินการในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมา หลายโรงเรียนประสบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการโครงการจัดสรร
เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขแก่นักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) ด้านกระบวนการและการใช้ระบบ
เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีนักเรียนผู้ด้อยโอกาสจำนวนหลายรายไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
แก่นักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้เล็งเห็น
และตระหนักเห็นถึงความสำคัญของนักเรียนผู ้ด้อยโอกาสดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 
(Workshop) การดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอ
ภาค) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2. วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ด้านกระบวนการและการใช้ระบบแอปพลิเคชั่น) 
 2.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน นิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาให้มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ผ่านระบบสารสนเทศ ตลอดจนการสุ่มลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามการดำเนินงานของโครงการในสถานศึกษา 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  
   1. ผู้ดูแลระบบคัดกรอง (Admin โรงเรียน) จำนวน 85 คน 
  2. เจ้าหน้าที่และบุคลากร สพม.สร พร้อมวิทยากร จำนวน 15 คน 
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เชิงคุณภาพ 
      ผู้ดูแลระบบตัดกรอง (Admin โรงเรียน) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน
ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื ่อนไข (ด้านกระบวนการและการใช้ระบบ
แอปพลิเคชั่น) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านระบบสารสนเทศของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา   
(กสศ.) และสามารถนำไปต่อยอดให้ครูคัดกรองหรือครูประจำชั้นในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
เด็กด้อยโอกาสได้รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษอย่างทั่วถึง 

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานงาน 

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
    เดือน 1  มีนาคม 2564 –  1 กันยายน 2564   
    สถานที่ดำเนินการ 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
   2. โรงเรียนในสังกัด 85 โรงเรียน  
6.  งบประมาณ 
 จำนวน  21,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ก ิจกรรมท ี ่  1 การอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิ  (Workshop) 
เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการจัดสรรเงิน

   
 
 

 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมจัดทำแผน เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ มีนาคม 2564 นา งชมพ ู ท ิ พย์  

ธรรมโสภณ และ
คณะ 

2 กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) เกี่ยวกับ
ขั ้นตอนการดำเนินงานของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ด้านกระบวนการและ
การใช้ระบบแอปพลิเคชั่น) 
- ประชุมคณะทำงานฯ 
- จ ัดโครงการอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการฯ โดยการ

บรรยายเกี ่ยวกับการลงข้อมูลของระบบ DMC 
และขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการจัดสรร
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 

- สรุปรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 

มีนาคม 2564 

 กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ กำกับติดตาม การดำเนินงานของ
สถานศึกษา  
- การสุ่มลงพื้นที่โรงเรียนที่ประสบปัญหาการกรอก

ข ้อม ูลเพ ื ่อตรวจสอบผลการดำเน ินงานตาม
กระบวนการคัดกรองการจ่ายเงินให้กับนักเรียน
ทุนเสมอภาค และการเบิกจ่ายตามแผน/ผลการใช้
จ่ายเงินให้แก่ กสศ. 

กันยายน 2564  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

อุดหนุนนักเร ียนยากจนพิเศษแบบมีเง ื ่อนไข (ด้าน
กระบวนการและการใช้ระบบแอปพลิเคชั่น) 
- ประชุมคณะดำเนินงานฯ 
- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 

จำแนกเป็น  
ค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 100 คนๆละ 1 มื้อๆละ 60 บาท (60 X 
100 X 1) 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 100 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 
บาท (35 X 100 X 2) 
ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ  
1.30ชม.ๆละ 600. บาท  

 
 
 
 
6,000.- 
 
 
7,000.- 
 
 
1,800.- 

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ กำกับติดตาม การดำเนินงาน
ของสถานศึกษา  
- การสุ่มลงพื้นที่เพ่ือตรวจสอบผลการดำเนินงาน

ตามกระบวนการคัดกรองการจ่ายเงินให้กับ
นักเรียนทุนเสมอภาค และการเบิกจ่ายตาม
แผน/ผลการใช้จ่ายเงินให้แก่ กสศ. 

  
 
6,200.- 

  
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 21,000.-    
** (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง   
              1. เวลาและสถานที่ดำเนินงาน อาจมีเปลี่ยนแปลง 
              2. งบประมาณท่ีได้รับไม่สอดคล้องกับที่กิจกรรมที่กำหนดไว้   
     3. การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการต่อผู้รับผิดชอบอาจไม่ทั่วถึง   
  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    1. ประสานสถานที่ พร้อมกำหนดวัน เวลา ให้ชัดเจน 
              2. ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
    3. การจัดประชุม/อบรมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการต่อผู้รับผิดชอบโดยตรง 

8.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช ้
เชิงปริมาณ   

  ผ ู ้ ด ู แ ล ร ะ บ บ ค ั ด ก ร อ ง  ( Admin 
โรงเรียน) จำนวน 85 โรงเรียน มีความรู้ความ

ร้อยละ 100 - การสังเกต 
- การประเมิน 
 

-  แบบประ เมิน
ความพึงพอใจ 
 



 
297 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช ้
เข ้าใจเก ี ่ยวก ับข ั ้นตอนการดำเน ินงานของ
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเง ื ่อนไข (ด้านกระบวนการและการใช้
ระบบแอปพลิเคชั่น) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

 
เชิงคุณภาพ   
            ผ ู ้ ด ู แ ล ร ะ บ บ ต ั ด ก ร อ ง  ( Admin 
โรงเรียน) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน
การดำเนินงานของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน
น ักเร ียนยากจนพิเศษแบบมีเง ื ่อนไข (ด ้าน
กระบวนการและการใช้ระบบแอปพลิเคชั ่น) 
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านระบบสารสนเทศของ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
และสามารถนำไปต่อยอดให้ครูคัดกรองหรือครู
ประจำชั้นในสถานศึกษาได้ 

ร้อยละ 100 - การสังเกต 
- การสอบถาม 
 

-  แบบราย งาน
ข้อมูลผ่านระบบ
ป ั จจ ั ยพ ื ้ น ฐ าน
นักเรียนยากจน 
- การสัมภาษณ์  
  

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน

นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ด้านกระบวนการและการใช้ระบบแอปพลิเคชั่น)  อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
ผ่านระบบสารสนเทศของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และสามารถนำไปต่อยอดให้ครูคัด
กรองหรือครูประจำชั้นในสถานศึกษาได้ 

 
   ลงชื่อ  ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวแก้วตา  ปัญญายงค์) 
         นักจิตวิทยาโรงเรียนปรำจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
   ลงชื่อ    ผู้ตรวจโครงการ 
     (นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ) 
        ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
   ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายบุญชาย  โชยรัมย์) 
   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 
   ลงชื่อ            ผู้อนุมตัิโครงการ 
            (นายสำเริง  บุญโต) 
   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
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โครงการ : ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา  
             ประจำปีงบประมาณ 2564  
แผนงานพื้นฐาน ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กิจกรรมหลัก การเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกัน 
                 คุณภาพที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
สนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
สนองแผนแม่บทย่อย  12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายของแผนย่อย   เป้าหมาย 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น          
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
งบประมาณทั้งสิ้น  5,000 บาท  
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่  
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม 2563  – กันยายน 2564 
ผูร้บัผิดชอบ/เบอรโ์ทรศพัท ์
 นางนาถสุดา จินดาศรี เบอร์โทรศัพท์  08 9848 0524 
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………  
1. หลักการและเหตุผล  

ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดทำ 
โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 ที่สมัครใจและเต็มใจ
เป็นสถานศึกษาแกนนำ สถานศึกษาแกนนำ สพม.33 ได้แก่ โรงเรียนสิรินธร และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุก
ประเภทที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่สนใจจะเรียนรู้นวัตกรรมคุณภาพ และขอรับการหนุนเสริมจากสถานศึกษา
ต้นแบบ เพ่ือนำมาเป็นแบบอย่างหรือปรับใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการให้ผ่านมาตรฐานต่ำ 
สมัครใจเป็นสถานศึกษาร่วมพัฒนา สพม.33 มีสถานศึกษาที่สมัครใจเป็นสถานศึกษาร่วมพัฒนา ได้แก่ โรงเรียน 
ศรีรามประชาสรรค์, พญารามวิทยา และ นาดีวิทยา โดยกำหนดให้สถานศึกษาแกนนำของเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา ทำหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง ให้คำแนะนำช่วยเหลือ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาร่วมพัฒนา และกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงาน
ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและสถานศึกษาในเครือข่าย ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 – 2566 
  เพ่ือส่งเสริมให้การดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ในการพัฒนา
สถานศึกษาร่วมพัฒนา ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นไปตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  

2) เพื่อพัฒนาสถานศึกษาร่วมพัฒนามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด 
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3) เพื่อให้สถานศึกษาร่วมพัฒนาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) หรือหน่วยงานภายนอก 

 

3. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 
              1) สถานศึกษาร่วมพัฒนาทุกแห่งดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  
     2) สถานศึกษาร่วมพัฒนาทุกแห่งมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด 

    3) สถานศึกษาร่วมพัฒนาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก และได้ระดับคุณภาพ 
ดีขึ้นไป ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
             1) สถานศึกษาร่วมพัฒนาดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  
     2) สถานศึกษาร่วมพัฒนามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด 

    3) สถานศึกษาร่วมพัฒนาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก และมีผลการประเมินระดับดี 
ขึ้นไป 
กลุ่มเป้าหมาย (52 คน) 
 1. ทีมท่ีปรึกษา IQA  จำนวน 4 คน 
 2. คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่ 13 คน 

3. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 คน  
4. ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสถานศึกษาเครือข่ายร่วมพัฒนา จำนวน 3 คน   
5. รองประธานคณะทำงานของสถานศึกษาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพคุณภาพ 4 คน 
6. ครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษาเครือข่าย 
    ร่วมพัฒนา จำนวน 4 คน   
7. ครูคณะทำงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา จำนวน 4 คน 

 8. ศึกษานิเทศก์ 8 คน 
 9. คณะทำงานจัดการประชุม 9 คน 
 

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
วันเดือนปี 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานของเครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 1) การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
แกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนา  

20 มกราคม 
2564 

ณ ห้องประชุม
สมาคม
ผู้บริหาร สพม.
33   

2 การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา 
1. การนิเทศ ช่วยเหลือ กำกับติดตาม ให้คำปรึกษาและแนะนำ การ
ดำเนินงานสถานศึกษาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ของ

 
 

เมษายน 
2564 

 
 
สถานศึกษา
แกนนำ และ
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ที ่ กิจกรรมหลัก 
วันเดือนปี 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

คณะทำงานส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 
1) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2651 (7 องค์ประกอบ) 
2) การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3) การประกันคุณภาพระดับห้องเรียน (กระบวนการ PLC ผ่าน Lesson 
study โดยใช้แนวการสอนแบบ Active learning : Co-5step) 
4) การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือหน่วยงาน
ภายนอก 
5) สถานศึกษาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษานำเสนอการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
2. การสะท้อนผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานของ
เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป 

สถานศึกษา
ร่วมพัฒนา 

3 การส่งเสริมการเผยแพร่และการขยายเครือข่าย 
1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา 
2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
สิงหาคม – 

กันยายน 2564 
กันยายน 2564 

 
ณ สถานศึกษา
เครือข่ายฯ 
 

จัดในงาน
มหกรรม
วิชาการเขต
พื้นที่การศึกษา 

4 การประเมินผลและรายงานผล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
1) ประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
ระดับสถานศึกษาแกนนำ และระดับสถานศึกษาร่วมพัฒนา 
2) การจัดทำรายงานผลการนิเทศและผลการดำเนินงานของเครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

 
สิงหาคม 2564 

 
กันยายน 2564 

 

5 การประเมินผลและรายงานผล ระดับเครือข่ายสถานศึกษา 
1) ประเมินผลการดำเนินงาน ระดับเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา 
2) การจัดทำรายงานผลการนิเทศและผลการดำเนินงาน ระดับเครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

 
สิงหาคม 2564 

 
กันยายน 2564 

 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระหว่าง มกราคม 2563  – กันยายน 2564 
6. งบประมาณ   งบดำเนินงาน 5,000 บาท 

(ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564) รายละเอียดดังนี้ : 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
ดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

- - - - 

2.การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของ
เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 
1) การประชุมปฏิบัติการนิเทศ ช่วยเหลือ 
กำกับติดตาม ให้คำปรึกษาและแนะนำ 
การดำเนินงานสถานศึกษาเครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ของ
คณะทำงานส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 
2) การสะท้อนผลการดำเนินงาน เพื่อ
นำไปปรับปรุงการดำเนินงานของเครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป 
หมายเหตุ 
1) ค่าตอบแทนการประชุมฯ สำหรับ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพ้ืนที่ 
จำนวน 5 คน ๆ ละ 500 บาท 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
สำหรับ 50 คน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
2.1 คณะทำงานส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  13 คน 
2.2 คณะทำงานดำเนินงานเครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 5 คน 
2.3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 3 คน 
2.4 รองประธานคณะทำงานของ
สถานศึกษา 4 คน 
2.5 ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา 4 คน 
2.6 ครูคณะทำงานประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา 4 คน 
2.7 ศึกษานิเทศก์ 8 คน 
2.8 คณะทำงานจัดการประชุมฯ 9 คน 

 
 

4,250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,500 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,750 

 
 
- 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3. การส่งเสริมการเผยแพร่และการขยาย
เครือข่าย 
2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
สถานศึกษาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

บูรณาการใช้
งบประมาณ
ของเขตพ้ืนที่
การศึกษาใน
งานมหกรรม

วิชาการ 

- - - 

4. การประเมินผลและรายงานผล  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
1) ประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาระดับ
สถานศึกษาแกนนำ และระดับสถานศึกษา
ร่วมพัฒนา 
2) การจัดทำรายงานผลการนิเทศและผล
การดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา 

- - - - 

รวมงบประมาณ 4,250 2,500 1,750 - 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ: ) 
  
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของสถานศึกษาร่วม
พัฒนามีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเป็นไปตาม
กฎกระทรวง     

ร้อยละ 100 
 

ติดตามตรวจสอบระบบ 
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

เครื่องมือติดตาม
ตรวจสอบระบบ 
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

2. ร้อยละของสถานศึกษาร่วม
พัฒนามีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีสถานศึกษากำหนด 

ร้อยละ 100 
 

ประเมินคุณภาพ 
 

แบบประเมิน
คุณภาพ 
 

3. ร้อยละของสถานศึกษาร่วม
พัฒนามี ทีร่ับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
ร้อยละ100 

ร้อยละ 100 
 

ตรวจสอบผลการประเมิน 
 

แบบตรวจสอบ 
 

เชิงคุณภาพ 
1) สถานศึกษาร่วมพัฒนา
ดำเนินการตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นไปตาม

 
ดีเยี่ยม 

 
ตรวจสอบผลการติดตาม 

 
แบบตรวจสอบ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 
2) สถานศึกษาร่วมพัฒนามี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ี
สถานศึกษากำหนด 

ดีเลิศ 
 

ตรวจสอบผลการประเมิน 
 

แบบตรวจสอบ 
ผลการประเมิน 

 
3) สถานศึกษาร่วมพัฒนาพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก และ
มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

ดี ตรวจสอบผลการประเมิน 
 

แบบตรวจสอบ 
ผลการประเมิน 

 
  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) สถานศึกษาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและสถานศึกษาร่วมพัฒนา ดำเนินการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  
 2) สถานศึกษาร่วมพัฒนามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด 

3) สถานศึกษาร่วมพัฒนาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก และมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 
                                           

              ลงชื่อ                ผู้เสนอโครงการ 
(นางนาถสุดา จินดาศรี) 

ศึกษานิเทศก์ 

                                            ลงชื่อ                ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายวัชรา  สามาลย์) 
                            ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
                                            ลงชื่อ             ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                       (นายสำเริง  บุญโต) 
                             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
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ส่วนที่ 4  
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 4  
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ   เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบผลผลิต 
การให้บริการการศึกษาที ่เช ื ่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล  แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580  แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี ่ยวข้อง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)  นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้อง    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33   
และได้กำหนดปัจจัยความสำเร็จและกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ   ดังนี้ 
 
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจ  พันธกิจ   
กลยุทธ์  ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ดังนี้ 

1. งบประมาณในการบริหารสำนักงาน   ค่าสาธารณูปโภค   ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
โรงเรียนในสังกัด  ตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 2. งบประมาณเพ่ือดำเนินการจัดการศึกษาตามภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  
ปัจจัยความสำเร็จ 
 1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และการทำงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์    ปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้  ตามแนวทางวิสัยทัศน์ประเทศไทย    ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   นโยบาย
รัฐบาล  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จังหวัด กลุ่มจังหวัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  บริบทของพ้ืนที่  
และนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ เป้าหมาย 
และตัวชี้วัด ให้สถานศึกษาในสังกัด 
 3. สถานศึกษา  องค์คณะในสำนักงานเขตพ้ืนที่  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการบริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
 4. กำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 
                 5. ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  33  เรื่อง  แนวทางการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   
                6. ขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยทีม สพม.33 (SMART TEAMS) 
                    คุณลักษณะของผู้บริหาร สพม.33  (SMART DIRECTORS)  : “CHANGS” 
                    คุณลักษณะของครู สพม. 33        (SMART TEACHERS)   : “KRUDEE” 
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                    คุณลักษณะของบุคลากร สพม.33  (SMART  EDUCATIONAL PERSONNEL) : “PRASAN” 
                    คุณลักษณะของนักเรียน สพม.33  (SMART STUDENTS)   :  “DEKSAREN” 

                 7. การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา สพม.33 โดยใช้ TPS Model 
                 8. การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา  สำหรับการบริหารระดับสถานศึกษา  
TPS Model for Schools  
                 9. เชื่อมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคล 
                 10. บริหารจัดการโดยยึดหลักการส่วนร่วม และยึดหลักธรรมาภิบาลตามศาสตร์พระราชา  
                11. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา นำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการ
บริหารจัดการ และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
                 12. การดำเนินการวางแผนจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนด้วย Big Data Technology 
                13. กลยุทธ์การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC) และการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน (Lesson Study)     

กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ 
 1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ในทิศทาง
องค์กร นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ตัวชี ้วัดความสำเร็จเป้าหมายการให้บริการ  
ให้บุคลากรทุกระดับ เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน  
 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบ ทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง  
พร้อมกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน 
 3. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันขององค์กร เพ่ือกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมายในการพัฒนา และจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 4. การสร้างความตระหนักในหน้าที่ให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 
 5. การนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกำหนด  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 7. การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เพ่ือให้การนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
 8. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีสู่
สาธารณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 9. มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รายไตรมาส   
 10. นำผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ 
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 ทั้งนี้การบริหารงบประมาณคำนึงถึงความคุ้มค่า  คุ้มทุน  ประหยัด  และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
สูงสุด  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  จุดเน้นของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   และดำเนินการด้วยความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและ
ระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การคลัง 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

                                                           ที ่ 485 /๒๕63 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------- 

   ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามกรอบการจัดสรรงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน  
จัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อดำเนินการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  จึงกำหนดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
๒๕64 เพื ่อเป็นกรอบและทิศทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕64  สำหรับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายของรัฐบาล  แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  กลยุทธ์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  และแก้ปัญหาคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการดังกล่าว  ดังต่อไปนี้ 

ที่ปรึกษา            
 1. นายสำเริง  บุญโต     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 
 2. นางปติมา  กาญจนากาศ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
            3. นายบุญชาย โชยรัมย์       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33  
            4. นางสุเนตร ขวัญดำ             รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33         
            5. นายชวลิต เจนเจริญ            รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33                              
 6. ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต                                  

คณะกรรมการดำเนินงาน 
          ๑. นายสำเริง  บุญโต                  ประธานคณะกรรมการ 
              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓   
 2. นางปติมา  กาญจนากาศ                                                   คณะกรรมการ 
              รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33  
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3. นายบุญชาย โชยรัมย ์             คณะกรรมการ 

              รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33                          
 4. นางสุเนตร ขวัญดำ                           คณะกรรมการ 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33         
5. นายชวลิต เจนเจริญ             คณะกรรมการ      

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33                   
          6. นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ             คณะกรรมการ 
        ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                               

7. นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช                คณะกรรมการ 
    ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ            

  8. นายวัชรา  สามาลย์                   คณะกรรมการ 
               ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                    

9. นายเสนอ ประพันธ์              คณะกรรมการ 
     ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  

10. นายสุชาติ คำบุญฐิติสกุล           คณะกรรมการ 
                ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

11. นางปฤษณา  อรรถเวทนิ                                        คณะกรรมการ 
                ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

12.  นางประดิษฐา  ธนรุ่งเรืองทวี            คณะกรรมการ 
        ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา             

13. นางสาวลัดดาวัลย์  ไชยยา             คณะกรรมการ 

          ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                       
 14. นางปาณิศา  นิเลิศรัมย์                 คณะกรรมการ 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

15. นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์                  คณะกรรมการและเลขานุการ             
       ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน             
       ๑6. นางจุไรภรณ์   สิริไสย                        คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ            

 มีหน้าที ่  
1. วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณประจำปี มาตรการแนวทาง 

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจากสพฐ. และหน่วยงานอื่น     
2. วิเคราะห์หลักเกณฑ์ เกณฑ์การจัดสรร กรอบวงเงิน ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำปี และข้อมูลการบริหารงบประมาณในรอบปีที่ผ่านมา    
3.วิเคราะห์โครงการที่แต่ละกลุ่มภารกิจนำเสนอมาว่า มีความสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ 

หรือไม่ แล้วพิจารณาจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน 
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4. จัดสรรงบประมาณให้แต่ละโครงการตามความเหมาะสมตามภาระความจำเป็นของเขตพ้ืนที่ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  นโยบายรัฐบาล   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ  แผนปฏิรูปประเทศ  
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ดำเนินการให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

5. จัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล  แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

6. จัดทำรายละเอียดเอกสารฉบับร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕64  
และตรวจสอบความถูกต้องให้แล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพ 

 

คณะกรรมการสรุปรวบรวม จัดทำรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 
๑. นางนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน    ประธานคณะทำงาน                                                                                                  
2. นางปาณิศา  นิเลิศรัมย์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ          คณะทำงาน 
4. นางจุไรภรณ์  สิริไสย        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   คณะทำงานและเลขานุการ 

  ทั้งนี้   ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ   หากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ ้น  ให้รีบรายงานผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ โดยด่วน  เพ่ือจะได้เร่งแก้ไขต่อไป 

สั่ง  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63 

                                
                         
                         (นายสำเริง บุญโต)  

                             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




