


คำนำ 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ฉบับนี้ เพ่ือให้สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน เพ่ือขับเคลื่อน
การบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และจุดเน้น ที่เก่ียวข้อง  

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไดมี้ส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบาย
และจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงานประจำปี  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ  
เขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายที่เกี ่ยวข้อง และกำหนดแนวทางการดำเนินงานประจำปี  
เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีพลวัตร ส่งผลให้การดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการติดตาม 
ประเมินผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด  
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ส่วนที่ 1 
สภาพการจัดการศึกษา 

1. สภาพทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2553 หมวด 2 มาตรา 10 กล่าวถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ว่า การศึกษาต้องจัดให้บุคคล มีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร
และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส 
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ กอปรกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)  
ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อประชากรวัยเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  

สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษาช ัยภ ูม ิ   เป ็นหน ่วยงานที่ จ ัดต ั ้ งข ึ ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ลำดับที่ 30 
ได้แก ่จังหวัดชัยภูมิ ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ รวม 16 อำเภอ จำนวน 37 โรงเรียน ให้สามารถจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
เพื่อบริการประชาชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตรงตามจุดเน้นและ
เป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของชุมชน
และของประชาชนจังหวัดชัยภูมิ บริหารจัดการในรูปแบบองค์คณะบุคคลบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

กระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2560 
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561  ดังนี้   
(1) กลุ่มอำนวยการ (2) กลุ่มนโยบายและแผน (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (9) หน่วยตรวจสอบภายใน
และ (10) กลุ่มกฎหมายและคดี 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 38 ง ลงวันที่  
17 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
จำนวน 62 เขต กำหนดให้ลำดับที่ 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  ประกอบด้วยท้องที่
จังหวัดชัยภูมิ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองชัยภูมิ และให้สถานศึกษาที่ 
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเดิม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื ่อง การกำหนดเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที ่ 17 สิงหาคม 2553 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใดตามประกาศฉบับนี้ ให้ไปสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตามประกาศฉบับนี ้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2. สถานที่ตั้ง 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภมูิ ตั้งอยู่เลขที่ 393/2 หมู่ที่ 9 ชุมชนขี้เหล็กใหญ่  
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044 - 056766, 044 - 056767   
โทรสาร  044 - 056768, 044-056769 E-mail : webmaster@sesao30.go.th 
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3. สถานศึกษาในสังกัด 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีอำนาจ หน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 37 แห่ง ดังนี้   
 1. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  2. โรงเรียนสตรีชัยภูม ิ
 3. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย ชัยภูมิ 
 5 .โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา   6. โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 
 7. โรงเรียนชีลองวิทยา   8. โรงเรียนภูพระวิทยาคม 
 9. โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน  10. โรงเรียนคอนสวรรค ์
 11. โรงเรียนสามหมอวิทยา  12. โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
 13. โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย  14. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 
 15. โรงเรียนคูเมืองวิทยา   16. โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
 17. โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม  18. โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 
 19. โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา  20. โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
 21. โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 22. โรงเรียนภเูขียว 
 23. โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 24. โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 
 25. โรงเรียนคอนสารวิทยาคม  26. โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก 
 27. โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา  28. โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 
 29. โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา  30. โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 
 31. โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม  32. โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 
 33. โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม  34. โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 
 35. โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม  36. โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 
 37. โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 
 

4. แผนที่เขตพื้นที่บริการของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ
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5. อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ
 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.
2553 กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
  1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
  2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
  3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
  4) กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 
  5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
  6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
  8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  9) ดำเนนิการและประสาน ส่งเสรมิ สนับสนนุการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นทีก่ารศกึษา 
  10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 
  11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  12) ปฏิบัติหนา้ที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

6. โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

นายชัยวฒัน์  ตั้งพงษ์ 
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

ก.ต.ป.น. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

กลุ่ม
อำนวยการ 

กลุ่มส่งเสริม
การจัด 

การศึกษา 

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ 
รอง ผอ.สพม.ชัยภูม ิ

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ 

รอง ผอ.สพม.ชัยภูม ิ

กลุ่มกฎหมายและคดี 

นายประทีปแสง พลรักษา 

รอง ผอ.สพม.ชัยภูม ิ

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 
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7. จำนวนบคุลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ
7.1 จำนวนข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิจำแนกตามกลุ่มดังนี้ 
 

ที่ ตำแหน่ง/กลุ่ม ข้าราชการ ลูกจ้าง 

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 - 
2. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 - 
3. กลุ่มอำนวยการ 5 8 
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 - 
5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   7 2 
6. กลุ่มนโยบายและแผน 3 2 
7. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 - 
8. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 16 1 
9. หน่วยตรวจสอบภายใน 2 - 

10. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 1 
11. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 - 
12 กลุ่มกฎหมายและคด ี 2 - 

รวมทั้งสิ้น 56 14 
 

ท่ีมา กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.ชัยภูมิ ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2564 
 

7.2 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 

ที่ ตำแหน่ง จำนวน(คน) 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 84 
2. ข้าราชการคร ู 1,662 
3. พนักงานราชการ 148 
4. ครูอัตราจ้าง 39 

รวม 1,933 
 

ที่มา   กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.ชัยภูม ิข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2564 
 

 7.3 การจำแนกขนาดของสถานศึกษา 
 

ที่ ขนาดสถานศกึษา จำนวน(โรง) 

1. 
2. 
3. 
4. 

โรงเรียนขนาดเล็ก < 500 คน  
โรงเรียนขนาดกลาง 500 - 1,499 คน 
โรงเรียนขนาดใหญ่ 1,500 - 2,499 คน 
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ > 2,500 คน 

18 
13 
1 
5 

รวม 37 
 

           ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม.ชัยภูม ิข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
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8. ข้อมูลนักเรียนและห้องเรียน 
 

ที ่ ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน(คน)/จำนวนห้องเรียน(หอ้ง) 

นักเรียนชาย นักเรียนหญิง นักเรียนรวม ห้องเรียน 
1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
    ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 2,811 3,101 5,912 180 
    ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2 2,664 3,070 5,734 179 
    ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 2,726 3,047 5,773 176 
 รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 8,201 9,218 17,419 535 

2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     
    ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 1,932 3,088 5,020 158 

    ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5 1,890 2,883 4,773 153 
    ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 1,621 2,827 4,448 148 
 รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5,443 8,798 14,241 459 
 รวมทั้ง 2 ระดับ 13,644 18,016 31,660 994 

 

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม.ชัยภูม ิข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 

9. รายชื่อโรงเรียนมัธยม จำนวน 20 โรงเรียน 
 

ที่ โรงเรียน อำเภอ 
1 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เมืองชัยภูมิ 
2 โรงเรียนคอนสวรรค์ คอนสวรรค ์
3 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม คอนสาร 
4 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคม จัตุรัส 
5 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ภักดีชุมพล 
6 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา เทพสถิต 
7 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา แก้งคร้อ 
8 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา คอนสวรรค ์
9 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม บำเหน็จณรงค ์

10 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน บ้านเขว้า 
11 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา เมืองชัยภูมิ 
12 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา บ้านแท่น 
13 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย คอนสวรรค ์
14 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น ภูเขียว 
15 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ภักดีชุมพล 
16 โรงเรียนภูพระวิทยาคม เมืองชัยภูมิ 
17 โรงเรียนสามหมอวิทยา คอนสวรรค ์
18 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ภูเขียว 
19 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา หนองบัวแดง 
20 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร หนองบัวระเหว 
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10. รายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 21 โรงเรียน 
 

ที่ โรงเรียน อำเภอ 
1 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เมืองชัยภูมิ 
2 โรงเรียนสตรีชัยภูม ิ เมืองชัยภูมิ 
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูม ิ เมืองชัยภูมิ 
4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา แก้งคร้อ 
5 โรงเรียนภูเขียว ภูเขียว 
6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จัตุรัส 
7 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน บ้านเขว้า 
8 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก คอนสาร 
9 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา เมืองชัยภูมิ 

10 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา หนองบัวแดง 
11 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก หนองบัวแดง 
12 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา บ้านแท่น 
13 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ภักดีชุมพล 
14 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา แก้งคร้อ 
15 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม คอนสาร 
16 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เมืองชัยภูมิ 
17 โรงเรียนคอนสวรรค์ คอนสวรรค ์
18 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ภักดีชุมพล 
19 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร หนองบัวระเหว 
20 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา เทพสถิต 
21 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม เทพสถิต 

 

11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี ้

          1. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประเมินตรวจเยี่ยมวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2562 
          2. โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประเมินตรวจเยี่ยมวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2562 
มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) ดังนี ้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โรงเรียน 
ระดับคณุภาพ 

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ด้านที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ด้านที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ด้านที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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นอกจากนี้ ทั้งสองโรงเรียนได้เสนอขอรับการประเมินความโดดเด่น โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 
โรงเรียน ความโดดเดน่ ระดับคณุภาพ 

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาการ
เรียนรู้เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต ์

C2 (เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น 
ได้รับการยอมรับระดับชาติ) 

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณติศาสตร์ ด้วย
การศึกษาช้ันเรียน และวิธีการแบบ
ปิดในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ (PLC) 

C1 (เป็นต้นแบบ หรือโดดเด่น
ระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค) 

 
 
12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) 1/2564 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

 

 

ลำดับที ่

      

โรงเรียน 

 
ระดับคุณภาพ 

 
มาตรฐานที่             

1 
 

 
มาตรฐานที ่

2 

 
มาตรฐานที ่

3 

1 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ดี ดี ดี 
2 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ดี ดี ดี 
3 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ดี ดี พอใช ้
4 โรงเรียนสตรีชัยภูม ิ ดี ดี ดี 
5 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ดี ดี พอใช ้
6 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม ดี ดี ดี 
7 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม ดี ดี ดี 
8 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ดี ดี ดี 
9 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา ดี ดี ดี 

10 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ดี ดี ดี 
11 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ดี ดี ดี 
12 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ดี ดี ดี 
13 โรงเรียนคอนสวรรค์  ดี ดี ดี 
14 โรงเรียนสามหมอวิทยา ดี ดี ดี 
15 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ดี ดี พอใช ้
16 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ดี ดี ดี 
17 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ดี ดี ดี 
18 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ ดี ดี ดี 
19 โรงเรียนภูเขียว ดี ดี ดี 
20 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ดี ดี ดี 
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13. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

ลำดับ 

รหัสถาน

ศึกษา 

(รหัส 10 

หลัก) 

ชื่อสถานศึกษา 

(ชื่อเต็มของ

สถานศึกษา ไม่ต้อง

ใส่คำว่าโรงเรียน) 

จังหวัด 

สำนักงานเขต

พื้นที่

การศึกษา 

มาตรฐาน

การศึกษา

ภาพรวม

ระดับขั้น

พื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 

 1 

มาตรฐานที่ 

2 

มาตรฐาน

ที่ 3 

มาตรฐาน

ที่4 

1 1036100757 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ   

2 1036100758 สตรีชัยภูม ิ ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ    ดีเลิศ 
 

3 1036100759 เมืองพญาแลวทิยา ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ   

4 1036100760 กุดตุ้มวิทยา ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ดี ดี ดี ดี   

5 1036100761 บ้านค่ายวิทยา ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ดี ดี ดี ดี   

6 1036100764 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

ชัยภูม ิ
ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ดี ดี ยอดเยี่ยม ดี   

7 1036100765 ภูพระวิทยาคม ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ดี ดี ดี ดี   

8 1036100767 ชีลองวิทยา ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ดี ดี ดี ดี   

9 1036100769 บ้านเขว้าวิทยายน ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ   

10 1036100772 คอนสวรรค ์ ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม   

11 1036100773 สามหมอวิทยา ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ   

12 1036100774 โนนสะอาดวทิยา ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ   

13 1036100775 ปู่ด้วงศึกษาลัย ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ   

14 1036100781 หนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ   

15 1036100782 
นางแดดวังชมภูวิทยา 

รัชมังคลาภิเษก 
ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม   

16 1036100783 คูเมอืงวิทยา ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ   

17 1036100817 ภักดีชุมพลวิทยา ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ดี ดี ดี ดี   

18 1036100818 เจียงทองพิทยาคม ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ   

19 1036100799 ภูเขียว ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม   

20 1036100802 
หนองคอนไทยวิทยาคม ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ดี ดีเลิศ ดี ดี   
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ลำดับ 

รหัสถาน

ศึกษา 

(รหัส 10 

หลัก) 

ชื่อสถานศึกษา 

(ชื่อเต็มของ

สถานศึกษา ไม่ต้อง

ใส่คำว่าโรงเรียน) 

จังหวัด 

สำนักงานเขต

พื้นที่

การศึกษา 

มาตรฐาน

การศึกษา

ภาพรวม

ระดับขั้น

พื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 

 1 

มาตรฐานที่ 

2 

มาตรฐาน

ที่ 3 

มาตรฐาน

ที่4 

21 1036100803 พระธาตุหนองสามหมื่น ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ   

22 1036100805 บ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

23 1036100807 แก้งคร้อวทิยา ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม   

24 1036100809 นาหนองทุ่มวิทยา ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ   

25 1036100810 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ   

26 1036100814 คอนสารวทิยาคม ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ   

27 1036100815 
โนนคณูวิทยาคาร รัชมัง

คลาภิเษก 
ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ยอดเยี่ยม   

28 1036100784 จัตุรัสวิทยาคาร ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ดี ดีเลิศ ดี ดี   

29 1036100786 หนองบัวบานวิทยา ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ดี ดีเลิศ ดี ดี   

30 1036100787 ละหานเจริญวทิยา ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ดี ดี ดี ดี   

31 1036100790 บางอำพันธ์วิทยาคม ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ   

32 1036100791 เพชรพทิยาสรรค ์ ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ   

33 1036100792 เริงรมย์วิทยาคม ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ดี ยอดเยี่ยม ดี ดี   

34 1036100793 หนองบัวระเหววทิยาคาร ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ดีเลิศ ดี ยอดเยี่ยม ดีเลิศ   

35 1036100794 ห้วยแย้วทิยา ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม   

36 1036100795 เทพสถิตวิทยา ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม   

37 1036100796 นายางกลักพิทยาคม ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม   
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12. โรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
โรงเรียนในโครงการตามประเด็นนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ภายใต้การขับเคลื่อนของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนในโครงการ ดังนี้ 
ที ่ โครงการ จำนวนโรงเรียน 
1 การจดัการเรยีนการสอนสะเตม็ในสถานศึกษา 37 
2 โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี (โรงเรียนประชารัฐเดิม) 3 
3 โรงเรียนสุจริต 37 
4 การทดสอบความรู้ภาษาองักฤษ ร่วมกับศูนย์ HCEC 

(ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ) 
37 

5 โรงเรียนคุณภาพ สพฐ. (โรงเรยีนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยม) 20 
6 ทวิศึกษา 5 
7 โรงเรียนมัธยมดสีี่มุมเมือง 1 
8 โรงเรียนวถิีพุทธ 30 
9 โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 5 

13. ผลการดำเนินงาน 
 จากการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปผลได้ดังนี้  
 1. ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
  จากการดำเนินงานที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ และการงานอาชีพ อย่างเข้มข้น 
มีการพัฒนาครู พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง แต่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ของวิชาหลักมีค่าเฉลี่ยยังไม่เป็นที่น่าพอใจ อันเนื่องมาจากกระบวนการการจัดการเรียนรู้และการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ขาดทักษะการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย มีคุณภาพ และขาดทักษะการเลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนส่วนหนึ่งที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และไม่มีนิสัยรักการอ่าน
ส่งผลให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562– 2563 มีค่าคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
 

1) ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (4 กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 

 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ปีการศึกษา  

2562 2563 ผลตา่ง ระดับประเทศปี 63 
1 ภาษาไทย 54.74 53.87 - 0.87 54.29 
2 คณิตศาสตร์ 25.87 25.03 - 0.84 25.46 
3 วิทยาศาสตร์ 29.97 29.83 - 0.14 29.89 
4 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 31.71 33.48 + 1.77 34.38 
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2) ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (5 กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ปีการศึกษา   

ที ่ 2562 2563 ผลตา่ง ระดับประเทศปี 63 
1 ภาษาไทย 39.12 40.72 + 1.60 44.36 
2 คณิตศาสตร์ 21.80 22.14 + 0.34 26.04 
3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 33.97 34.38 + 0.41 35.93 
4 วิทยาศาสตร์ 27.38 30.27 + 2.89 32.68 
5 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 25.29 25.31 + 0.02 29.94 

ท่ีมา :  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 

จากตารางดังกล่าวเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบพัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา พบว่า ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการพัฒนาสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา คือ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ) แต่ยังมี
ค่าคะแนนต่ำกว่าคะแนนของประเทศ ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการพัฒนาสูงกว่า
ปีการศึกษาที่ผ่านมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ) แต่ยังมี
ค่าคะแนนต่ำกว่าคะแนนของประเทศ โดยในปีการศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกำหนดวิชาใน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เหลือเพียง 4 กลุ่มสาระ          
การเรียนรู้ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เหลือเพียง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ส่วนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
เหลือให้สถานศึกษาเป็นผู้ออกข้อสอบและจัดสอบเอง  
 

2. ด้านโอกาสทางการศึกษา 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม้ว่าจะเปิดโอกาสให้สามารถจัดการศึกษาได้หลากหลายรูปแบบ  
ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย รวมถึงมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคม หรือภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินงานดังกล่าว พบว่าไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
การเทียบโอนความรู้ระหว่างการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยยังมีความยุ่งยาก ซับซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้ประชากรวัยเรียน ผู ้ด้อยโอกาสบางส่วน ไม่สามารถเข้าถึงการรับบริการทางการศึกษา 
โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร ยากจน ถูกทอดทิ้ง 
  
            3. ด้านประสิทธภิาพการบริหารจัดการ 
  การกระจายอำนาจการบริหารจัดการสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พบว่า การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาผู้บริหาร
การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา การสร้างความเข้มแข็งต่อองค์คณะบุคคล ทั้ งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา ตลอดจนความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จึงเป็นสิ่งจำเป็น  
ต่อการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งจะเป็นกลไกนำไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  ยังพบว่า 
จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถสะท้อนให้เห็นการจัดการศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่  2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย  

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย  การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถานบันหลักของชาติ และปราศจากภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่งคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกัน
ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศร ี

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทาง
การทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมืองเช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลาง
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสูก่ารบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง และโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต   
มีการออมสำหรับวัยเกษยีณ มีความมั่นคงของอาหารและพลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งคั่ง  หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่ 
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ ้น และมีการพัฒนาอย่างทั ่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู ่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจาก
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบท 
การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปและประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า
อย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้า การลงทุน  และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง
การพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคม  
และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและ
เยียวยาของระบบนิเวศน์การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ
เอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
ในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง 

ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศข้างต้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบ 
และทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนากลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้าง 
และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและการกระจาย
ผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย คำนึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ "รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง 
สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการและกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 

การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ”โดยประกอบด้วย  
6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้ างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส  
และความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมาย
และประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน  

มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือเทคโนโลยีและระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความ
รุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  
ใช้กลไกในการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึง
ประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการ
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืนๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด  

3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต 
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้ เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ 
นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับ
ยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนั บสนุน
จากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนใน
เวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำ
ของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
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3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มีเป้าหมาย การพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ  

โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น 
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม 

ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม  
การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่ น การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของคนไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบรกิารและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมาย การพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน 
ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะ
นำไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
มีเป้าหมาย การพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน  

และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐ  
ที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน  
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ระบบ
การทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต  
ความมัธยัสถ์และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ ้นเชิง นอกจากนั้น 
กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่  
การลดความเหลื่อมล้ำ และเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรม  
ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่12 (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หลักการพัฒนาประเทศที่สำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 

การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วง วัย มุ ่งเน้น 
การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน
และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในทศวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความ
พร้อมของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลด
ปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำให้ความสำคัญ  
กับการจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล 
การจัดสรรที่ดินทำกิน สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ ผู้ด้อยโอกาส  
สตรี และผู้สูงอายุ รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 
สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย โครงสร้างประชากรไทย เปลี ่ยนแปลงเข้าส ู ่ส ังคม                

สูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยปี 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจำนวนสูงสุดและเริ่ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพของคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ใน
ระดับค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความสำคัญ
ของระเบยีนวินัย ความซื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี  

มีจิตสาธารณะ และมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถ
และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละ

ช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ำ การพัฒนาความรู้ และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับ
ตลาดแรงงาน ในขณะที่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ 12 วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสำคัญ
กับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดี
ขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและ
นอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มี
ทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทาง
สมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (3) ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกัน
ให้มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และมีชีวิต 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
ตัวชี ้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม 

จริยธรรมเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด 1.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 

ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 4 ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรยีนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 500 
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85 ตัวชี้วัด 

แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ 

- ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพึ่งพาตัวเอง มีความซื่อสัตย์ มีวินัย  
มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจำวัน และให้พ่อแม่
หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเปน็ต้นแบบในการดำเนินชีวิต 

- ส่งเสรมิใหม้ีกจิกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม ความมีวินัย 
จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 

2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
- ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม พัฒนาหลักสูตร

การสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการ
พัฒนาทักษะสำคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะ
การวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากร ในถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มี
รูปแบบหลากหลายที่ให้ความรู้ในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยแม่และเด็ก 
วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการ
พัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู ่ระบบการศึกษาการพัฒนาสุขภาพอนามัยให้ มีการ
พัฒนาการที่สมวัย และมีการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมหีมีพัฒนาการอย่างรอบด้าน 

- พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์  
มีทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง สอดคล้องกับการพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาต่างประเทศ สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนา ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน 
การบำเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต สร้างแรงจูงใจให้
เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
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3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและจำนวนผู้เรียนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสมตามความจำเป็นของพื้นที่ และโครงสร้างประชากร
ที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง 

- ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนำ และสามารถ
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบ ประเมิน วิทยฐานะทาง
วิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 

- พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา 

- ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้าร่วมระบบทวิภาคี
หรือสหกิจศึกษา สร้างความรู ้ความเข้าใจให้กับผู ้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี ่เลี ้ยงให้ ร่วมการวางแผน                   
การจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 

- ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญทั้ง
ในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี ่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู่
นวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดทำและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น 

- จัดทำสื่อการเรียนรู้ ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่
ให้ทุกคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจ  
ให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 

ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 90 
โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพื้นที่ 

ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 
มีจำนวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง 

แนวทางการพัฒนา ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย การดูแลนักเรียน
ยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยัง
สถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน 
2.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 

สำนักงานเลขาธิการการศึกษาได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 เพื่อใช้เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนา
และเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตโดยจุดมุ่งหมายที่สำคัญของแผน คือ การมุ่งเน้น 
การประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างงานได้ ภายใต้บริบท
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร 
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน  
5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาส ทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพทางการศึกษา 
(Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี ้
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วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือ

ผนึกกำลังมุ่งสู่การพฒันาประเทศอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง 

ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จ 
การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ

จะประสบผลสำเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานทั้งระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความสำเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละ
พื้นที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัย ต้องดำเนินการ ดังนี้ 

1. การสร้างการรับรู ้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมในการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่ง เน้นที่การจัดระบบการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 

2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของแผนฯ ของผู ้ปฏิบัติ  
ทุกหน่วยงานทุกระดับ เพื ่อให้การขับเคลื ่อนแผนฯ ไปสู ่การปฏิบัติ มีการบริ หารจัดการและการเชื ่อมโยง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการกำกับ
ดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 

3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการจัด
การศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive Education) 
ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคุณ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals)  

4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบการ
จัดสรรงบประมาณประจำปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนา ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ และแนว
ทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางและ
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนากำลังคนตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ  
เพื่อการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่กำหนด 

5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงานให้มีความ
ชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอำนาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคและสถานศึกษา 
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รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงาน ต่อสาธารณชนจะเป็นกลไกใน
การสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความรับผิดชอบ
ต่อผู้เรียน ผ่านระบบการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินในการ
กำกับการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 
 
2.4 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ตามประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563) 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการดำเนินงาน ซึ่งมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี ้
 - นโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคนโดยมุ่งปฏิรูป
องค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้าน
กฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการ
บริหารงานและการจัดการศึกษา 

2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการ
จัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒ ิและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาบการศึกษายกกำลัง
สอง (Thailand Education Eco – System: TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand โดยให้
ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอนและ
วิธีการดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน 

 
- จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

1.1 ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1)  Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(คลังข้อมูล การนำข้อมูลมารวมกัน) (3) Platform (e-library, e-learning และ Teaching Resource Platform) 
(4) e-book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School และ Classroom 
Management และ (7) โครงสร้างพ้ืนฐาน Infrastructure (Internet)  

1.2 การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จำเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital 
Literacy )  สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM Coding 
เป็นต้น 

1.3 การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพการเสริม
ทักษะใหม่ (Up Skill) และการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย (1) ผู้อยู่ใน
ระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา  (3) วัยแรงงาน และ (4) 
ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพที่เกิดขึ้น
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ใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพิ่มบทบาทของ กศน. ในการ Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1.4 พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็น
ขั้นตอน 

1.5 การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติ  
ให้แก่สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดการการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้านหลัก ๆ 
ได้แก่ (1) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

1.6 กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย 

เรื ่องที ่ 1: การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู ้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ 

- การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... และมีการทบทวน จัดทำ แก้ไข และปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพื่อการจัดการการศึกษา 
- การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต

เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
- การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาต ิ
- การจัดต้ังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาต ิ

 เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น 
ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุง
โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ  

1.7 ระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายและใช้ประโยชน์
จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นหน่วยงาน
กลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้บริหารหน่วยงานทุก
ระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอื่น ๆ) รวมทั้งพัฒนายกระดับให้เป็น
สถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาต ิ

1.8 การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการผลิตสื่อและจัดทำเนื้อหา (Content) เพื่อเผยแพร่ผลงาน กิจกรรม
และการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ ศธ.  

1.9 การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 

1.10 การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
1.11 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ

บริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) การวาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 
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1.12 การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
1.13 การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีวิชาชีพที่สูงขึ้น 
1.14 การศึกษายกกำลังสอง โดย 

- พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที ่จำเป็น เพื่อทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The 
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื ่อความเป็นเลิศ ( Human Capital 
Excellence Center: HCEC)  

- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชน
สามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ ที่หลากหลาย 
และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform: DEEP)  

- ให้ผู้เรียน ครู ผุ้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็น
เลิศ (Excellence Individual Development Plan: EIDP)  

- จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานที่จำเป็น 
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

- มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา และ
เติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ  

- มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตกำลัง
แรงงานนที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศและสถานประกอบการ  

- มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (TVET Excellence 
Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการนำนวัตกรรม Digital เพื่อมุ่งสู่การอาชีวศึกษาดิจิทัล 
(Digital College)  

- มุ่งเน้นศักยภาพผู้เรียนอาชีวสึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพื่อการ
ดำรงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที ่จำเป็นในศตวรรษที ่ 21 (Technical Vocational 
Education and Training: TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาต ิ

- มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อ
ดึงดูดให้ผู้สนใจเข้ามาเรียน 

- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย   

3. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 

4. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
- ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์

ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
- ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
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2.5 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – 2565 โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80 ดังนี ้

 

วิสัยทัศน์ 
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 

 

พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs) 
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู ่Thailand ๔.๐ 
 

เป้าหมาย 

๑. ผู ้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่นๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่  ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่
สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

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

๕. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน

การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
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นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน
การศึกษา กำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มุ ่งมั ่นในการพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 – 2565 ดังนี ้ 

นโยบายที่ ๑ ด้านความปลอดภัย 
นโยบายที่ ๒ ด้านโอกาส 
นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ 
นโยบายที่ ๔  ด้านประสิทธิภาพ 

 

นโยบายที่ ๑ ด้านความปลอดภัย 
เป้าประสงค์ 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

แนวทางการดำเนินการ 
สร้างความตระหนักในการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา พัฒนาความรู้และทักษะในการคุ้มครอง 

ป้องกัน ด้านความปลอดภัยของตนเองและผู้รับบริการ เป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างความปลอดภัยในวิชาชีพของตน
และการแสดงออกที่ถูกต้องทั ้งในระดับสถานศึกษาและชุมชน สร้างกลไกและมาตรการรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบ รูปแบบ แนวทาง การป้องกันและแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนปลอดภัยจาก
การถูกคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที พัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความปลอดภัยในทุกระดับ 
 
นโยบายที่ ๒ ด้านโอกาส 
เป้าประสงค์ 

1. สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาให้สมกับวัย 

2. ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม 

4. ส่งเสริมให้เด็กพิการและด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการดำเนินชวีติ 
มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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แนวทางการดำเนินการ 
1. สร้างความเสมอภาคเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การศึกษาให้ทันสมัย สามารถนำมาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้มีเวทีที่เปิดกว้างที่เข้าถึงและแสดงศักยภาพได้
ตลอดเวลาและต่อเนื่อง 

2. พัฒนาระบบและช่องทางในการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำและอาชีพตามความต้องการและ
ความถนัดของตนเอง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมทั่วถึง ครบทุกพื้นที่ เกิดการเรียนรู้เชิง
รุก มีการพัฒนาอาชีพ การมีงานทำและสร้างรายได้ ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างภาคภูมิ 
 
นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษ

ที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดชั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อ
การมีงานทำ 

3. ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ  
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่ งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิ จิทัล มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

แนวทางการดำเนินการ 
แนวทางดำเนินการคุณภาพองค์กร 
ใช้ระบบสารสนเทศที ่ทันสมัยเพื ่อประกอบการตัดสินใจในการกำหนดทิศทาง นโยบายและการ

ขับเคลื่อนในการจัดการศึกษา ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการตามบริบท
ของพ้ืนที่และชุมชน มีกลไกในการบริหารจัดการ การติดตาม ควบคุม กำกับ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

แนวทางดำเนินการคุณภาพบุคลากร 
มีระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร ตามความจำเป็นและความต้องการของหน่วยงาน มีระบบการ

พัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน และบุคคล มีระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผล สร้างเสริม
ขวัญกำลังใจที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรสามารถขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การฝึกปฏิบัติ 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยจัดการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
เทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

แนวทางดำเนินการอาชีพการมีงานทำและรายได้ 
เสริมทักษะการเรียนรู้ มุ่งสู่อาชีพ และการมีงานทำ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ผู้เรียนมีสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร เป็นบุคคลที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเลือกเรียนเพื่อการต่อยอด
ในการประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพ องค์กรภายนอกและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนในการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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นโยบายที่ ๔  ด้านประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน

ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2. พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่

สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
3. บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 น้อย

กว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งใน

พื้นที่ลักษณะพิเศษ 
5. สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพิ่มความ

คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
แนวทางการดำเนินการ 

บริหารจัดการโดยใช้เขตพื้นที่เป็นฐาน และใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่
ส่วนภูมิภาค ทั้งในระดับคลัสเตอร์ เขตพื้นที่ สหวิทยาเขต เครือข่าย และสถานศึกษา บริหารจัดการโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาทุกระดับ ร่วมรับผิดชอบต่อผลของการจัดการศึกษาใน
ทุกระดับ และสามารถสะท้อนข้อมูลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการจัด
การศึกษา และเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
กลยุทธ์หน่วยงาน 
     1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาต ิ
     2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
     4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ 
          ทางการศึกษา 
     5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ / ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ 
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 

ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
85 

2 ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาต่อในโรงเรียนของรัฐเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 20 ของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 

20 

3 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในวิชาหลัก (O-NET) และ
ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 
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     2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพืน้ที่พิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับ 

การพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 
80 

 
     3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 80 
2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (*) 
3 

3 จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

29 , 125 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 1 
5 จำนวนสถานศึกษาที ่ได ้ร ับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้น 
200 

6 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

100 

7 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการ
อ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

100 

 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
8 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัด

การศึกษาเพื่อพฒันาพหุปัญญารายบุคคล 
 - 

9 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มขึ้น  - 
10 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ 

เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพ
ความต้องการ และบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 

80 

 
(*) เนื่องจากมีประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป้าหมายในการรายงานจึงรวมเฉพาะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น 
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   4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ 
          ทางการศึกษา 
 

ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศกึษาตอ่ประชากรกลุ่มอายุ 

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

 
100 
100 
100 
78 

2 จำนวนผู ้เรียนที ่เป็นผู ้พิการ ผู ้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น 

3,630,000 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 80 
 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 20 
 

     5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของนกัเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
80 

 
     6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 2 
2 โครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มขึ้น 20 
3 ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
90 

 
4 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 50 
5 ร้อยละของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระและความคล่องตัว

ในการบริหารและการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 
80 

2.5 ทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“สร้างคนดี  มีปัญญา  พึ่งพาตนเอง” 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ระชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร 

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่
หลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที ่

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ผ่านแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มีทักษะ
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การคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ
ผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

5. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
คุณภาพการศึกษา 

ค่านยิมองค์กร (Corporate Culture) 
“มุ่งผลสัมฤทธิ ์แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด” 

 
กลยุทธส์ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาชัยภูม ิ
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบบริหารและการจัดการ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
AIM Model ในการพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 
การเรียนการสอนของครู ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญของผุ้เรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษา สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางการพัฒนาการ
จัดการศึกษา สุขที่มี “ป้ายชัด” สนุกที่ได้ “ตัดหญ้า” สนานในการ “ทาสี” 
 ป้ายชัด การวิเคราะห์บริบท (Area analysis : A) หมายถึง ศึกษาวิเคราะห์บริบทของเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา เพื่อทราบปัจจัยนำเข้าในการบริหาร โดย SWOT Analysis ด้วยการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ใช้แผนคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและจัดการศึกษาที ่มี
ประสิทธิภาพ 

ตัดหญ้า การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษา (Internal Quality 
system : I) การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพ
ภายใน ด้วยการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (Coaching, Mentoring) 

ทาสี  ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ (Masterpiece : M) หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ และสถานศึกษานำเสนอผลงานที่สำเร็จเกิดจากการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ กำหนดกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด มาตรการและแนว
ทางการดำเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี ้
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นโยบายที่ ๑ ด้านความปลอดภัย 
นโยบายด้านความปลอดภัย มุ่งเน้นพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  เป็นการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนปลอดภัยจากการถูกคุกคามทุกรูปแบบ บุคลากรปลอดภัยในวิชาชีพและการแสดงออก องค์กรปลอดภัย
ด้วยหลักธรรมาภิบาล และมีเครือข่ายร่วมสร้างความปลอดภัย มีการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี เป็นผู้เรียนที่มีความพร้อมสามารถรับมือ
กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม 
เชื้อชาติ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี  สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ 
มีเหตุผลมีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนำเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 
๑๗ เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันดำเนินการเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุก
มิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ระหว่างกันทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย“เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐”  
 
เป้าประสงค ์

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง  
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 

4. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
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6. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที ่บ้านและชุมชนเช่น การส่งเสริมอาชีพที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

7. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

8. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

9. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการสร้าง
สำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

10. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

11. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น
สำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
สร้างความตระหนักในการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา พัฒนาความรู้และทักษะในการ

คุ้มครอง ป้องกัน ด้านความปลอดภัยของตนเองและผู้รับบริการ เป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างความปลอดภัยใน
วิชาชีพของตนและการแสดงออกที่ถูกต้องทั้งในระดับสถานศึกษาและชุมชน สร้างกลไกและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบ รูปแบบ แนวทาง การป้องกันและแก้ปัญหาให้กับ
ผู้เรียนปลอดภัยจากการถูกคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที พัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพในการ
เสริมสร้างความปลอดภัยในทุกระดับ 

1. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกระดับความรุนแรง 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบ
ใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี ้
  1.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตาม
มาตรการที่กำหนด 
  1.๒ สถานศึกษา 

(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการ
ป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 

(๒) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
(๓) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาใหม้ีความมั่นคงปลอดภัย 
(๔) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับคำปรึกษา

ชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมอืงดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
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  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ  
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 
มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี ้
  2.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตาม
มาตรการที่กำหนด 
  2.๒ สถานศึกษา  

(๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาโดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด 

(๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรัก  
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ  
ที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม  
ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ด ี
(1) พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภค

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูล
การลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลด
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 

(2) พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม 
เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน  

(3) สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื ้อจัดจ้างที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและยกระดับสำนักงานเขตพื้นที่ต้นแบบและสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 

(4) พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้าน
การผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบเช่นการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก
และสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสำนักงานและสถานศึกษา 

(5) ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

(6) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

(7) ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา     
(8) จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ

เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
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นโยบายที่ ๒  ด้านโอกาส 
นโยบายด้านโอกาส เป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน และ

การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศ  อยู่ในชุมชนเมือง 
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของ
ประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global 
Goals for Sustainable Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
องค์กรปกครองท้องถิ่นหรือตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐาน
สถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนอย่างเพียงพอ และ
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ 
และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจำเป็น ตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้ เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกัน
สิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน รวมทั้ง การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ ซึ่งต้องดำเนินการให้สอดคล้องกันโดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู ้ให้แก่ผู ้เรียนเชิงสมรรถนะ
รายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล 
(Digital Literacy) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชวีิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

 
เป้าประสงค์ 

1. ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม 

3. ส่งเสริมให้เด็กพิการและด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการดำเนิน
ชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
5. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็น

ผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
6. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาต ิ
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ตัวชี้วัด 
๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ

ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา  
และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ 

๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

๔. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่ 
๖. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
๘. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้

ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
10. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ด้านการรู้เรื ่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื ่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

11. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาต ิ

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
1. สร้างความเสมอภาคเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ให้ทันสมัย สามารถนำมาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้มีเวทีที่เปิดกว้างที่เข้าถึงและแสดงศักยภาพได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง 

2. พัฒนาระบบและช่องทางในการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำและอาชีพตามความต้องการและ
ความถนัดของตนเอง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมทั่วถึง ครบทุกพื้นที่ เกิดการเรียนรู้เชิงรุก  
มีการพัฒนาอาชีพ การมีงานทำและสร้างรายได้ ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างภาคภูมิ 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓   
มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรัก  
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
๑. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด

การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 
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(๒) จดัทำฐานขอ้มูลประชากรวยัเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห ์เพื่อวางแผน 
การจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

๑.๒ สถานศึกษา 
(๑) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจัด

การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ 
(๒) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ 

จัดทำแผนการรับนักเรียนทุกระดับ  
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการการเรียนรู้

ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 
(4) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการ

ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลได้เดินทางไปเรียน

อย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 
 

๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบท
ของพื้นที่ 

2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่างๆ เช่น  
(๑) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก  
(๒) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(๓) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา  
(๔) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลDigital Technology เป็นต้น การกำหนดมาตรฐาน

สถานศึกษาด้านต่างๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา 
เป็นสำคัญ 

2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตำบล ระดับอำเภอ 
ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเน้น
สถานศึกษาระดับตำบล โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  

2.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 

๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท  อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ 

เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
จำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี ้
3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุน

ให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นที่ 
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3.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษา
อย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

3.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
เพื่อจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

3.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุน
กระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ และติดตาม กำกับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และมีความโปร่งใส 

๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน 

4.1 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื ่อสาร
โทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 

4.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 

4.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็น
ห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

4.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียน
ทุกระดับอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

4.6 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล ( Digital Device) และ
พัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพื ่อเป็นเครื ่องมือในการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.7 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้สถานศึกษาใชเ้ทคโนโลยีการเรียนการสอน
ทางไกล เพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT) 

5. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ                                                                                                                      

5.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดทำแผนงาน โครงการ 

และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาต ิ

5.2 สถานศึกษา  
(1) สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี

ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพื่ อปรับเปลี ่ยน

กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ  
และความถนัดของผู้เรียน 

(3) ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

(4) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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นโยบายที่ ๓  ด้านคุณภาพ 
บทนำ 

นโยบายด้านคุณภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจน
การพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผน
ทางการเงินที ่เหมาะสมสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าโดยการพัฒนาระบบการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียน
สามารถกำกับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความ
ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายและการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญา
แต่ละประเภทเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยมีความรักในสุขภาพและพลานามัยและพัฒนาทักษะด้านกีฬา 
สู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อำนวยการการเรียนรู้ทำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้
และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนและมีบทบาทเป็น
นักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 
เป้าประสงค ์

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษ
ที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคดิช้ันสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 

3. ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ  
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (*) 
3. จำนวนผู ้เร ียนได้ร ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 
4. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
5. จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เพิ่มขึ้น 
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6. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

7. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

8. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุ
ปัญญารายบุคคล 

9. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มขึ้น 
10. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อการประกอบ

อาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการ และบริบทของแต่ละพื้ นที่ ตลอดจน
ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
1. แนวทางดำเนนิการคุณภาพองค์กร 
ใช้ระบบสารสนเทศที ่ทันสมัยเพื ่อประกอบการตัดสินใจในการกำหนดทิศทาง นโยบายและการ

ขับเคลื่อนในการจัดการศึกษา ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการตามบริบท
ของพ้ืนที่และชุมชน มีกลไกในการบริหารจัดการ การติดตาม ควบคุม กำกับ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี ้
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(๑) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่างๆ หนังสือแบบเรียนใน
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเน้ือหาหลักสูตรที่กำหนด 

(๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

(๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าถึง
องค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 

(๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 

สถานศึกษา 
(๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่างๆ หนังสือแบบเรียนใน

รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเน้ือหาหลักสูตรที่กำหนด 
(๒) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 

2. แนวทางดำเนนิการคุณภาพบุคลากร 
มีระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร ตามความจำเป็นและความต้องการของหน่วยงาน มีระบบการ

พัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน และบุคคล มีระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผล สร้างเสริม
ขวัญกำลังใจที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรสามารถขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การฝึกปฏิบัติ 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยจัดการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
เทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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 2.1 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องดำเนินการตั ้งแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื ่อง  

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู  
ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้ เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา 
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน  
และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้าน
การสอนมาเป็นผู้สร้างครรูุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

2.1.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ 
   การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ให้ผลิตครูที่มี
จิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

2.2.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน จะต้องดำเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่  
ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อำนวยการ 
การเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมในชั้นเรียน  
ทำหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้  ออกแบบกิจกรรม  
และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี ้

(๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการ
จำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

(๒) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู  
ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา
หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 

(๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้า
รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

(๖) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน(๗) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ 
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR)
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

(7) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัด 
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 

(8) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการ
เรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 

(9) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้าง
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
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(๑0) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๑1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่
มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(๑2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนา
ตนเองผ่านระบบ Online  

(๑3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ
และประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษา
ข้อกำหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 

(๑4) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

๑) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

๒) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 

๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 

๔) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ 

๕) พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 

3. แนวทางดำเนนิการอาชีพการมีงานทำและรายได ้
เสริมทักษะการเรียนรู้ มุ ่งสู่อาชีพ และการมีงานทำ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ผู้เรียนมี

สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร เป็นบุคคลที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเลือกเรียน
เพื่อการต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพ องค์กรภายนอกและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ส่งเสริม 
สนับสนุนในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี
วินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้  
ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ นำไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะ
พื้นฐานในการดำรงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขโดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 
     - เป็นไปตามหลักสูตร  
     - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
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     - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
     - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
     - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื ่องมือในการเรียนรู ้ มีนิสัยรักการอ่าน  
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓      

(๒) ประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้
เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

(๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 

 
(๕) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้าน

วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัด
กิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ
ที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

(๖) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
สถานศึกษา    

(๑) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
(๒) ส่งเสริมครใูห้จัดการเรยีนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขัน้ตอน หรือบนัได ๕ ขั้น 

(Independent Study : IS) 
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และ

ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
     - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม 
     - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
     - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา 
     - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
     - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ ์

(๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ  
นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และ
สนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจเมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ  
ได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 

(๕) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL) 
(๖) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ 
 นโยบายด้านประสิทธิภาพ มุ่งเน้นบริหารจัดการโดยใช้เขตพื้นที่เป็นฐาน และใช้นวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค ทั้งในระดับคลัสเตอร์ เขตพ้ืนที่ สหวิทยาเขต เครือข่าย และ
สถานศึกษา บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาทุกระดับ ร่วม
รับผิดชอบต่อผลของการจัดการศึกษาในทุกระดับ และสามารถสะท้อนข้อมูลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างกลไกใน
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการจัดการศึกษา และเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

2. พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่
สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

3. บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 น้อยกว่า 
20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้ง      
ในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 

5. สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพิ่ม       
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6. เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
3. โครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มขึ้น 
4. ร้อยละของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี ่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                

ของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
5. ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 
6. ร้อยละของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระและความคล่องตัวในการบริหาร              

และการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
บริหารจัดการโดยใช้เขตพื้นที่เป็นฐาน และใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนกระจายอำนาจจากส่วนกลาง  

สู่ส่วนภูมิภาค ทั้งในระดับคลัสเตอร์ เขตพื้นที่ สหวิทยาเขต เครือข่าย และสถานศึกษา บริหารจัดการโดยการ      
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาทุกระดับ ร่วมรับผิดชอบต่อผลของการจัด
การศึกษาในทุกระดับ และสามารถสะท้อนข้อมูลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินการจัดการศึกษา และเช่ือมโยงฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษาเป็นมาตรการ
กระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป  
โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรอืกลุม่สถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้านหรอืทุกด้านได้ 
  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี ้
  (๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อำนาจ และโครงสร้าง
การกำกับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา 
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  (๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่และอำนาจ องค์ประกอบ จำนวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา 
หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา 
ให้มีความหลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่ 
  (๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหา
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล 
เพื่อมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  (๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้
สอดคล้องกับการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
  (๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (๖) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหาร
จัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 
  (๗) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน  
ในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
  (๘) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผน 
การปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  (๙) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา
รูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (๑๐) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ 
และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ 
  (๑๑) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจให้อย่างเป็นอิสระในการบริหารและ
จัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน 
การบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได ้
  (๑๒) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

๒. พัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานทั้งระดับสำนักงานส่วนกลาง และ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี ้

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย 
มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรม
และความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 
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(๔) ส ่งเสร ิมการบร ิหารจ ัดการเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาโดยใช ้พ ื ้นท ี ่ เป ็นฐาน ( Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs” 

(๕) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
(๖) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตกลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
(๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนและพื้นที่ 
(๘) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม

รับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
(๙) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

๓. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 

เป็นมาตรการที่เน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
ผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียน 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื ่องมือสำคัญในการดำเนินการเพื ่อให้บรรลุเป้าประสงค์
ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้ำซ้อนในการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถกำหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี ้

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียนและ
สถานศึกษาโดยตรง  

(๒) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  

(๓) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนเพื่อลด
ความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย  

(๔) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรยีน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบธนาคาร 
๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา

ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู ่การนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ( Big Data Technology)   
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่นๆ 
ที่จำเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และ
ความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนำ Cloud 
Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaSPaaSและ SaaSและพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) ระบบบริหารงานสำนักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ 
ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร 
 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี ้

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดในรูปแบบ Private 
Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaSPaas และ SaaS 

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ในการเชื ่อมโยงข้อมูลของนักเรียนใน
ฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ 
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(๓) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษาทั้ง
ระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอก
สังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลต่างๆ 

(๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อ มูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และ
ศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

(๕) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา 
ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ
นโยบายที่ ๑  ด้านความปลอดภัย 
          กลยุทธ์หน่วยงาน : ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาต ิ
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ งบ สพม.

ชัยภูมิ 
งบ สพฐ. / 

หน่วยงานอื่น 
1. การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) 
ครั้งที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2564 

169,000 - 1. นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ 
2. นายกันต์ชย ธุลีจันทร์ 

2. สร้างจิตสำนึกวิถีใหม่และนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา 
สู่ชุมชน 

13,000 - นายกันต์ชย ธุลีจันทร์ 

3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรมที่ 1  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
กิจกรรมที่ 2 องค์กรคุณธรรม 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning (โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ)  " 

- 80,000 นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภูมิ 

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
กิจกรรมที่ ๒ ค่ายทักษะชีวิต" 

- 185,000 1. นายยุทธศักดิ์ ผลกอง 
2. นายวสันต์ ตั้งฐานะสกุล 
3. นางรุ่งเรือง รักษ์มณี 

5. ส่งเสริมทักษะชีวิตให้แข็งแรง เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลง - 74,800 1. นายวสันต์ ตั้งฐานะสกุล 
2. นายยุทธศักดิ์ ผลกอง 
3. นางรุ่งเรือง รักษ์มณี 

6. ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 สร้างการรับรู้ (ประกวดผลงานนักเรียนคลิปวิดีโอต่อต้านการบุลลี่
ของนักเรียน) 
กิจกรรมที่ 2 อบรมการนำเข้าข้อมูลระบบ NISPA และระบบ CATAS" 

 - 
 
 
 

- 1. นายยุทธศักดิ์ ผลกอง 
2. นายวสันต์ ตั้งฐานะสกุล 
3. นางรุ่งเรือง รักษ์มณี 

7. กีฬาสานสัมพันธ์สามัคคี 4 เขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565  - - นายกันต์ชย ธุลีจันทร์ 
8. สร้างจิตสำนึกและการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business 
Continuity Plan) พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “วิถีใหม่ วิถี
คุณภาพ” 

 20,000 - 1. นายชาตรี ทวีนาท 
2. นายพฤกษชาติ กองพันธ์ 

9. ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ลดพุง สุขภาพดี ไม่มีโรค” ของ
บุคลากร และลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

 - - นายวสันต์  ต้ังฐานะสกุล 

10. โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  - - นางกัญญาณัฐ สมบตัิธีระ 
11. พัฒนากระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม  - - 1. นางรุ่งเรือง รักษ์มณี 

2. นายยุทธศักดิ์ ผลกอง 
3. นายวสันต์ ตั้งฐานะสกุล 

 202,000 339,800  
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นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
          กลยุทธ์หน่วยงาน : ด้านการสร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาที่มคีุณภาพ มีมาตรฐาน  
                                  และการลดความเหลื่อมลำ้ทางการศึกษา 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ งบ สพม.

ชัยภูมิ 
งบ สพฐ. / 

หน่วยงานอื่น 
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม - 100,000 นางปิยะนันท์  มโนธรรม 
2. การจัดการระบบข้อมูลนักเรียนยากจนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา - 50,000 นางปิยะนันท์  มโนธรรม 
3. ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา 9,000 16,000 นางสาวธัญพร ตรีมูรติ 
4. พัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียน แข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ - 22,000 นางปิยะนันท์  มโนธรรม 
 9,000 188,000  
 
 
นโยบายที่ 3 ด้านคณุภาพ 
     กลยุทธ์หน่วยงาน : - ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
                            - ด้านการพัฒนาและสรา้งเสรมิศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ งบ สพม.

ชัยภูมิ 
งบ สพฐ. / 
หน่วยงาน

อื่น 
1. ส่งเสริมเวทีทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครู-นักเรียน สังกัด สพม.ชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ 2565    

173,000  - 1. นางวนิชา  ประยูรพันธุ์ 
2. นางสาวอรัณฌญา  รักษาพันธุ์ 
3. นางสาวเขมิกา สาทัน 
4. นางสาววชิรา  บุญเกื้อ 

2. พัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับ
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

10,000  - 1. นางวนิชา ประยูรพันธ์ 
2. นางสาวกาญจนา ประทุมวงศ์ 

3. พัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ 
   ศตวรรษที่ 21 

10,000  - นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์ 

4. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR 10,000  - 1. นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม 
2. นางสาววชิรา  บุญเกื้อ 
3. นางสาวอรัณฌญา  รักษา
พันธุ ์

5.การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 10,000 - นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี 
6. การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูสังคม
ศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

10,000  - 1. นายคมสันต์  หลาวเหล็ก 
2. นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภูมิ 
3. นางสาวปภาวรา  ประเสริฐ 

7. โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในการออกแบบการสอนเพื่อส่งเสริม 
ทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ของนักเรียน 

5,000  - นางวิริยะสมร  บัวทอง 

8. การพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเชื่อมโยงอาชีพและเป็นผู้ประกอบการ
ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 

5,000 - นางปรียารัตน์ ขาวปั้น 

9. การพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาและศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

5,000 - 1. นายปรีดา นิตยารส 
2. นายสุรเชษฐ์ ภักดีจิตร 

10. ลูกเสือจิตอาสาน้อมนำหลักปรัชญาสู่สถานศึกษาพอเพียง 5,000  - 1. นายสุรเชษฐ์  ภักดีจิตร 
2. นางวิริยะสมร บัวทอง 
3. นางจิโรบล เคาภูเขียว 
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โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ งบ สพม.

ชัยภูมิ 
งบ สพฐ. / 

หน่วยงานอื่น 
11. การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาแบบ Balanced Scorecard (BSC) ๑๐,๐๐๐  - นางวิริยะสมร บัวทอง 
12. การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 10,000 163,830 1. นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์ 

2. นางสาวกาญจนา ประทุมวงศ์ 
13. นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 80,000  - นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี 
14. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ google workspace for education 10,000  - นางสาวเขมิกา สาทัน 
15. การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้วยการพัฒนา
ต้นแบบ "เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาแห่งการเรียนรู้" 

- 370,000 นางสาวกาญจนา ประทุมวงศ์ 

16. พัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ( - ) 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ (76,000 บาท) 
กิจกรรมที่ 3  การพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
                                                                              (43,500 บาท) 
กิจกรรมที่ 4 การยกย่องเชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา                                                    (60,000 บาท) 

179,000 
 
 
 
 
 
 

- นางสาวปรียาภรณ์ อุดมเศรษฐ์ 

17. การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  

3,000 10,000 นางสาวธัญพร ตรีมูรติ 

18. โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนและทักษะการ
พัฒนาระบบสารสนเทศประจำโรงเรียนด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการ  
ทั้ง 4 ด้าน 

7,310 - 1. นายชาตรี ทวีนาท 
2. นายพงศธร ซุยสี 

19. โครงการอบรมพัฒนาผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำโรงเรียนเพื่อ
ป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ 

29,390 - 1. นายชาตรี ทวีนาท 
2. นายพงศธร ซุยสี 

20. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่มีจิตวิญญาณความเป็นครู 20,000  - สิบตำรวจเอกสมพร ฟุ้งสกุล 
21. อบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา (ระบบ Online) 6,000 - นายกันต์ชย ธุลีจันทร์ 
22. พัฒนาครูแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน - 20,000 นางปิยะนันท์ มโนธรรม 
23. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 - - นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภูมิ 

24. พัฒนาความร่วมมือการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับความสามารถครู -นักเรียน  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

- - นางปรียารัตน์ ขาวปั้น 

25. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาของผู้เรียน 

- - นางวิริยะสมร บัวทอง 

26. การขับเคลื่อนหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ลงสู่สถานศึกษา - - นางวิริยะสมร บัวทอง 
27. การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

- - 1. นางสาวเขมิกา สาทัน 
2. นางสาวอรัณฌญา รักษาพันธุ์ 

28. การพัฒนาครูผู้สอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent  Study 
: IS) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

- - นางสาวกาญจนา ประทุมวงศ์ 

29. การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน 

-  - 1. นายปรีดา นิตยารส 
2. นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์ 

30. โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่  - นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี 
31. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  

- - นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี 

32. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล (DLTV) และ (DLIT) 

- - 1. นายปรีดา นิตยารส 
2. นางวิริยะสมร บัวทอง 
3. นางจิโรบล เคาภูเขียว 

33. จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. - - นายกันต์ชย ธุลีจันทร์ 
       617,200 563,830  
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นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธภิาพ 
       กลยุทธ์หน่วยงาน :  - ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
                                - ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ งบ สพม.

ชัยภูมิ 
งบ สพฐ. / 

หน่วยงานอื่น 
1. การพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบภายใน 

35,000 
 

- 1. นางสาวสมจิตร ตั้งเพียร 
2. นางสาวนุชนาฎ พจน์มณีรัตน์ 

2. ประชุมพัฒนาขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                    

10,000 - 1. นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม 
2. นางวชิรา บุญเกื้อ 

3. พัฒนาบุคลากรด้านระบบการบริหารจัดการศึกษา 30,000 - 1. นายชาตรี ทวีนาท 
2. นางจรุงจิต ฝางชัยภูมิ 
3. นายพฤกษชาติ กองพันธ์ 

4. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10,000 - นางบังอร ชมเกษร  
5. บริหารงานบุคคลและอัตรากำลังในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 65,000 - 1. นางศุลีพร ประการแก้ว 

2. นายธวัชชัย เต็งชัยภูมิ 
6. การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ด้านที่ 3 คุณภาพ) 

 -  - นางสาวธัญพร ตรีมูรติ 

7. พัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ 20,000 - 1. นายชาตรี ทวีนาท 
2. นางจรุงจิต ฝางชัยภูมิ 
3. นายพฤกษชาติ กองพันธ์ 

8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 10,000 - นางสาวปภาวรา  ประเสริฐ 
9. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรมที่ 1  การขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต 
กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
กิจกรรมที่ 3 การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) 
กิจกรรมที่ 4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสุจริต 

- 350,000 1. นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ 
2. นางวิริยะสมร บัวทอง 
3. นางจิโรบล เคาภูเขียว 

10. โรงเรียนคุณภาพ ๑๘๐,๐๐๐ - นางสาวปภาวรา  ประเสริฐ 
11. พัฒนาบุคลากรสารสนเทศทางการศึกษาระบบ Data Management 
Center “DMC” 

11,300 - 1. นายชาตรี ทวีนาท 
2. นายพงศธร ซุยสี 

12. การพัฒนาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

- - นางวนิชา ประยูรพันธุ์ 

13. โครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถี
ใหม่ วิถีคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ 

- - นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี 

 191,300 530,000  
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1. ชื่อโครงการ การแข่งขันกฬีานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหบุเขา) ครั้งที่ 46  
                   ประจำปีการศึกษา 2564 
 

                     โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ นางกัญญาณัฐ  สมบัติธีระ, นายกันต์ชย  ธุลีจันทร์ และคณะ  
โทรศัพท ์0 – 4405 – 6766 ต่อ 24 
โทรสาร 0 – 4405 - 6768  E-mail tum_kaset@hotmail.com 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 กีฬาเป็นกิจกรรมที ่ก่อให้เกิดการพัฒนาทั ้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม         
สร้างบุคคลให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรัก ความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบและรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ การเล่นกีฬายังมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาระบบและ
กลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู บุคลาการทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัย
คุกคามทุกรูปแบบ ส่งผลต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  โดยเฉพาะการนำ
กิจกรรมกีฬามาเป็นการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านระเบียบวินัย การเคารพกฎ กติกาและความมีน้ำใจ
เป็นนักกีฬาควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะกีฬาแต่ละชนิด แต่ละประเภทด้วย และในมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตัว
บ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดไว้ว่า
ผู้เรียนมีความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ เช่น การปลูกฝังให้ผู้เรียนชอบดูกีฬา เล่นกีฬา
เป็น เปิดโอกาสให้โรงเรียนและผู้เรียน มีผลงานด้านกีฬาและนันทนาการ ฝึกให้ผู้เรียนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  มีน้ำใจ
นักกีฬา ช่วยให้ห่างไกลจากอบายมุข และห่างไกลจากยาเสพติดทุกชนิด สร้างเสริมสุขนิสัยสุขภาพที่ดีแก่นักเรียน 
นักศึกษา ต่อไป 
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิร่วมกับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 37 โรงเรียน จึงจัด
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 46 ประจำปี
การศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา พัฒนาระบบและกลไกในการ

ดูแลความปลอดภัยให้กับผู ้เรียน ครู บุคลาการทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคาม         
ทุกรูปแบบ ส่งผลต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
       3.2 เพื ่อสร้างเสริมสุขภาพ ให้นักเรียน มีพลานามัยแข็งแรง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม           
สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักความสามัคคี ปลูกฝังการเป็นนักกีฬาที่ดีให้แก่นักเรียน มีระเบียบ           
มีวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา   
       3.3 เพื ่อพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดให้ได้มาตรฐานสากล ทั ้งนักเรียน นักกีฬา           
ครูผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม และการบริหารจัดการร่วมกัน ให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นนักกีฬาที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

3.4 เพื่อระดมทรัพยากรภาครัฐ เอกชน ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนานักเรียนและเยาวชน ให้เป็น 
นักกีฬาตัวแทนของจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป 
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4. ผลผลิต (Output)    
     4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 
   ผู ้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี แสดงออกถึง
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา ให้เป็นนักกีฬาที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
     4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.2.1 นักเรียน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและความพร้อมด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย 
ความสามัคคีและ สุขภาพจิตที่ร่าเริง แจ่มใส เหมาะสมกับช่วงวัย 

4.2.2 นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา จากโรงเรียนในสังกัด 37 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  
 

5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
5.1 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา เกิดการพัฒนาระบบและกลไกใน

การดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู บุคลาการทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุก
รูปแบบ ส่งผลต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
      5.2 นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีระเบียบวินัย มีความรัก ความสามคัคี 
มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและห่างไกลจากยาเสพติด  

5.3 นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นนักกีฬาที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
5.4 นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แต่ละชนิดกีฬาได้ฝึกทักษะ มีประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬา     

ที่สูงขึ้น สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขต ระดับประเทศ และระดับนานาชาติได ้
 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ  

6.1.1 สถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวน 37 โรงเรียน 
            6.1.2 มีนักเรยีนเข้าร่วมการแข่งขัน          จำนวน  5,000  คน 

6.1.3 มีกรรมการเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน          จำนวน    500  คน 
  6.1.4 มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน      จำนวน  1,000  คน 
 

6.2 เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคี และเป็นการออกกำลังกาย
หรือเล่นกีฬาเพื่อสร้างภูมิต้านทานโรค ตลอดทั้งให้เกิดทักษะทางการกีฬาให้มากขึ้น และเพื่อเป็นการนันทนาการให้
ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันหว่างโรงเรียนมากขึ้น 

 

7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนเมษายน 2565 
 

8. ความสอดคล้อง 
 

8.1  เป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ (ลำดับแรก) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

                   -  เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
                   -  ประเด็น การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
     8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน – 

8.4 แผนการปฏิรปูประเทศด้าน การศึกษา 
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 8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ 
     8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
     8.7 นโยบายรัฐบาล ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
     8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการ
ดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลาการทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุก
รูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ 
 

9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  169,000 บาท  บาท ประกอบด้วย 
 

             งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน .......... 169,000......... บาท 
 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุชื่อหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่..............................................................             
 

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 169,000    169,000   

รวมทั้งสิ้น  (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 169,000   

 

11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ     
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ            
(กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 46 ประจำปี 2564 

169,000   
 

 1.1 ค่าจ้างทำเหรียญรางวัล จำนวน 1,779 เหรียญๆ ละ 65 
บาท 
1.2 ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 80 ถ้วยๆ ละ 500 บาท 
1.3 ค่าจา้งทำเกียรติบัตร จำนวน 3,000 แผ่นๆ ละ 4 บาท 
1.4 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 

 

 
 
 

 

115,635 
40,000 
12,000 

 

 
 
 

1,365 

 รวมงบประมาณ (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 169,000  167,635 1,365 

 * ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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12. วิธีดำเนนิการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 

 

13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
         13.1 ปัจจัยความเสีย่ง 

          13.1.1 เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 อาจส่งผลให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินการ
จัดการแข่งขัน 
  13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  13.2.1 ให้ทุกประเภทกีฬาดำเนินการจัดการแข่งขัน ตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด 
 
 

14. ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

     14.1 เชิงปริมาณ 
นักเรียนในสังกัด สพม.ชย. จำนวน 37 โรงเรียน  

 
ร้อยละ 80 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
แบบสำรวจ และแบบสอบถาม 

     14.2 เชิงคุณภาพ 
ผู ้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ  สังคม สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่
การเรียนในระดับที่สูงขึ้น สอดคล้องกับหลักสูตร 
ตามความจำเป็นและความต้องการของผู ้เร ียน 
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

 
ร้อยละ 80 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
และการสังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต 

 

  
 

  

ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
1 ขั้นเตรียมการ (P) 1.1 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 

1.2 ประชุมผู้บริหารวางแผนการแข่งขัน 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

ต.ค. 64 
พ.ย. 64      ห้องประชุม 1 สพม.ชย. 
พ.ย. 64  

2 ขั้นดำเนินการ (D) 
  

2.1 รับสมัครนักกีฬาแต่ละชนิด 
2.2 ดำเนินการจัดการแข่งขัน 

ธ.ค. 64 – กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ชย. 
ม.ค. 65 -  สนามโรงเรียนสังกัด สพม.ชย. และอื่นๆ     

3 ขั้นติดตาม/ประเมินผล (C) 
 

3.1 ประเมินผลโครงการ และสรุปการ   
     จัดกิจกรรมโครงการ 

ก.พ. 65 
 

4 ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (A)  4.1 เขียนรายงานสรุปการจัดกิจกรรม ก.พ. – มี.ค. 65 
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1. ชื่อโครงการ สร้างจิตสำนกึวิถีใหม่และนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาสู่ชุมชน                             
  โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ นายกันต์ชย  ธุลีจันทร์ และคณะ โทรศัพท ์0 – 4405 – 6766 ต่อ 24 
โทรสาร 0 – 4405 - 6768  E-mail tum_kaset@hotmail.com 
 

2. หลักการและเหตุผล 
          สถานการณ์ขยะมูลฝอยที ่มีแนวโน้มเพิ ่มขึ ้น สะท้อนให้เห็นถึงต้นเหตุของปัญหาขยะที ่เกิดจาก
ชีวิตประจำวันของทุกคน การกำจัดขยะจากหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการกำจัดที่กลางทาง
และปลายทาง ทั้งๆที่ความจริงควรแก้ที่ต้นทาง โดยต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเป็นหลัก เช่น การคัดแยก
ขยะต้องเริ่มจากหน่วยสังคมเล็กๆ นั่นคือในครัวเรือน โดยสถานศึกษาต้องเป็นต้นแบบให้ความรู้ที่ถูกต้อง รวมถึง
บริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างวินัยด้านการลดใช้รวมทั้งนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ทำ
ให้เกิดขยะน้อยลง ซึ่งถือเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว โดยต้องทำให้เป็นระบบเพ่ือความยั่งยืน  

 

ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกวิถีใหม่และ
นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาสู่ชุมชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID–19) เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียนที่เป็นเยาวชนไทยรุ่นใหม่ น้อมนำศาสตร์
พระราชาสู่การแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ หรือ New 
Normal มุ่งเน้นการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี มีความปลอดภัยจากโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการลด คัดแยกปริมาณขยะและนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงสร้างนวัตกรรมที่ลดหรือ
กำจัดขยะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการลดใช้
พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือขยายผลสู่ชุมชนต่อไป 
  

3. วัตถุประสงค ์
     3.1 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกวิถีใหม่ในการบริหารจัดการขยะให้นักเรียน ที่ถูกต้อง 
ปลอดภัย มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
     3.2 เพื่อเป็นเวทีการแสดงความคิดสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการขยะที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาสู่ชุมชน 
     3.3 เพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม 
 

4. ผลผลิต (Output)    
     4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 
   นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเกิดจิตสำนึกวิถีใหม่ด้านการจัดการปัญหาขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่
ถูกต้อง ปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด-19 และมีความรู ้ความเข้าใจการลด คัดแยกขยะและนำกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ รวมถึงสร้างสื่อนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนมีการขยายผลสู่ชุ มชน 
จนสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบได้ 
     4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.2.1 มีความเข้าใจวิถีชีวิตใหม่ในการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องและปลอดภัย ฯลฯ 
 4.2.2 มีการใช้ศาสตร์พระราชาในการสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการขยะ 
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 4.2.3 มีการผลิตสื่อนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาสูชุ่มชนที่สร้างสรรค์ ใช้วัสดุทีห่า
ง่าย ประหยัด และเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
 
5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
     5.1 เกิดความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกวิถีใหม่ในการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาที่ถูกต้อง ปลอดภัย มี
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ด ีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
     5.2 เกิดการแสดงความคิดสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการขยะ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาสู่การพัฒนาชุมชน 
     5.3 สามารถน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

6. เป้าหมาย 
     6.1 เชิงปริมาณ นักเรียนจากโรงเรียนสังกัดทุกโรงเรียน  
     6.2 เชิงคุณภาพ ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกิดจิตสำนึก มีความรู้ ในการลดคัดแยกขยะ และนำ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างถูกต้อง มุ่งเน้นความปลอดภัยต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ เกิดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถสร้างสื่อนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้โรงเรียนและขยายผลสู่
ชุมชนได ้
 

7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ เมษายน - กันยายน 2565  
 

8. ความสอดคล้อง 
 8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                   -  เป้าหมาย อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้
ใช ้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
                   -  ประเด็น สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
   

     8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน - 

8.4 แผนการปฏิรปูประเทศด้าน การฟื้นฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
     8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
     8.7 นโยบายรัฐบาล ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน 
     8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) 1.ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความ
ปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและ และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ, 
3. ด้านคุณภาพ 3.2) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิตอล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 
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9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ 13,000 บาท ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน 
             งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน ............ 14,000........... บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณจากหน่วยงานอื่น          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุชื่อหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 

11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ     
  
ท่ี 

กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 : การประกวดคลิปวิดีโอ/สารคดีสั้น ผลงาน

นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาสู่ชุมชน 14,000 
   

1.1 ประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆละ 30 
บาท x 17 คน 
     - ค่าอาหารแบบกล่อง 1 มื้อๆละ 60 บาท x 17 คน 

  

 
 

1,020 
1,020 

 

1.2 เงินรางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 5 รางวัล ดังนี้ 
     - รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล 
     - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล 
     - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล 
     - รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆละ 1,000 บาท 

 

 
2,000 
1,500 
1,000 
1,000 

  

1.3 ค่าจา้งเหมาทำโล่รางวัล     4,500 
 1.4 ค่าวัสดุ    1,960 
 รวมงบประมาณ 14,000 5,500 2,040 6,460 
* ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 
12.  วธิีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
1 การเตรียมจัดทำโครงการ 1.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.2 ขออนุมัติโครงการ 
1.3 แต่งตั้งคณะทำงาน 

ม.ค. – ก.พ. 65 /กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา สพม.ชย. 

2 การดำเนินงานตามโครงการ 2.1 แจ้งโรงเรียนในสังกัด 
2.2 เตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ 
2.3 ประชุมคณะทำงาน 
2.3 ดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ 

มี.ค. – ก.ย. 65 /ห้องประชุม 2   
สพม.ชย 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565   14,000  14,000 
รวมทั้งสิ้น   (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 14,000 
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3 การกำกับติดตามโครงการ 3.1 กำกับติดตามผู้เข้าร่วมโครงการ ก.ย. 65 /กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สพม.ชย. 

4 การทบทวน สะท้อนผล ประเมินผล 4.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
4.2 รายงานผลโครงการต่อผู้บริหาร 

ก.ย. 65 / กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา สพม.ชย. 

 

13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
         13.1 ปัจจัยความเสีย่ง 

          13.1.1 สถานศึกษาในสังกัดส่งผลงานเข้าร่วมโครงการน้อย 
13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

        13.2.1 ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง และสร้างแรงจูงใจด้านรางวัลหรือผลตอบแทนที่ดี 
 

 

 14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
วิธีประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

   14.1 เชิงปริมาณ 
- โรงเรียนส่งคลิปสื่อนวัตกรรมในการจัดการขยะ เพื่อเข้าร่วม
โครงการฯ 

 
ร้อยละ 80 

 
- การสังเกต 

 

 
- ใบสมัคร 

 
   14.2 เชิงคุณภาพ 
- เกิดจิตสำนึก มีความรู้ในการนำศาสตร์พระราชามาบริหาร
จัดการขยะอย่างถูกต้อง มุ่งเน้นความปลอดภัยตามแนววิถีชีวิต
ใหม่ เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
- เกิดสื ่อนวัตกรรมการจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนและขยายผลสู่ชุมชนได้ 

 
ร้อยละ 80 

 
- การให้คะแนน 
- การติดตาม 

 

 
- เกณฑ์การตัดสิน 

- แบบรายงาน 
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1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ  
                   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                         √   โครงการต่อเนื่อง                        โครงการใหม่   

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
                      ชื่อ-นามสกุล นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภูมิ  โทรศัพท ์081-9998115 
                      โทรสาร 044-056768                    E-mail Supaphan30@esdc.go.th 

ชื่อ-นามสกลุ นางสาวปภาวรา  ประเสริฐ โทรศัพท ์084-2981046 
โทรสาร 044-056768    E-mail papavarha@gmail.com 
ชื่อ-นามสกลุ นายคมสันต์  หลาวเหล็ก โทรศัพท ์062-9649915 
โทรสาร 044-056768    E-mail Komson.laowlek@gmail.com 

2. หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ในการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับเยาวชน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะเป็นองค์กรหลักที่มีหน้าที่จัด
การศึกษาให้เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ได้ดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน และเป็นการ
ดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พล  อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ 10 เป็นการเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรม ในรอบรั้วสถานศึกษา การก้าวทันยุคโลกา-ภิวัตน์ การใช้
ภาษาต่างประเทศที่มีความไพเราะถูกต้อง การส่งเสริมความกตัญญูกตเวทิตา และความซื่อสัตย์ ตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณธรรม ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านนักเรียน เพื่อให้
เยาวชนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่าง
ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา  
 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) เมื่อวันที่ 
12 กรกฎาคม 2559 โดยกำหนดให้ทุกภาคส่วนใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บท และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ซึ ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายตามภารกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้กำหนดให้ทุกจังหวัด ดำเนินการ
ขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม 
 โรงเรียนวิถีพุทธเป็นหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยผักดันให้เด็กและเยาวชนไทย สามารถพัฒนา
ตามศักยภาพ ให้เด็กเป็นคนดีได้นั้น โรงเรียนจะต้องมีการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความสามารถที่แตกต่างกัน
ของบุคคล เพื่อนำพาเด็กและเยาวชนไทย ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไร้ขีดจำกัด ประกอบกับการจัด
สภาพทุกๆ ด้าน เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักสูตรพุทธธรรมอย่างบูรณาการ ดังนั้น เพื่อสอดคล้องกับ
แนวทางการประเมินผลการดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ด้านกายภาพให้เป็นรูปแบบเชิ ง
ประจักษ์ที่เป็นอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธไปในทิศทางเดียวกัน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาตใิห้กับเยาวชนของชาติ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
 



-58- 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าใจ และมีกระบวนการการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดี สร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 
 3.2 เพื ่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้โรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ รู้และเข้าใจในการดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ประกวด
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
     3.3 เพื่อกำกับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกดั 
 

4. ผลผลิต (Output)    
     4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 
 นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึม
ซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีรวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม 
     4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   
  4.2.1 ร้อยละของผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนคุณธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. 
 4.2.2 ร้อยละของโรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว, ระดับ 4 ดาว 
 4.2.3 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีภาวะผู้นำด้านคุณธรรมสู่สังคม ได้เรียนรู้โครงงานพัฒนาจริยธรรม           
รู้และเข้าใจผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี การเข้าค่ายยุวชนคนคุณธรรม และสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชน 
   4.2.4 ผู้บริหารและครู ที่เข้าร่วมโครงการมีนวัตกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ได้รับการ
นิเทศ กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
          4.2.5 ผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ และนักเรียนแกนนำ มีความรู้ และเข้าใจแนวทางดำเนินการ 29 
ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  และกระบวนการทำโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ได้แนวทางในการพัฒนาใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ 37 โรงเรียน ทั้ง 5 ด้าน คือด้านกายภาพ  ด้านกิจกรรมวันพระ    ด้านการ
เรียนการสอน  ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหาร นักเรียน และด้านการส่งเสริมวิถีพุทธสามารถ บูรณาการเข้ากับ  
นโยบายค่านิยมหลักของคนไทย  12 ประการ  และลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
 

5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 5.1  จำนวนนกัเรียนที่ได้รับการพัฒนามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น 
 5.2  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับพัฒนาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น 
 5.3 ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู
ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม 
          5.4  มีเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที ่ทำงาน                 
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 
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6. เป้าหมาย 
     6.1 เชิงปริมาณ 
        1.  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแกนนำโรงเรียน และนักเรียนแกนนำ โรงเรียนในสังกัดจำนวน 37 โรงเรียน 
เข้าร่วมโครงการสร้างคนดีให้บ้านเมือง กิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยธรรม กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม (ระดับโรงเรียน) และกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม 
          2.  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแกนนำโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดจำนวน 37 
โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ นักเรียน ครู ได้เข้าร่วมการประกวดประกวดโครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
          3. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวน 37 โรงเรียน ได้รับการนเิทศ 
กำกับ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนวิถีพุทธ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับเขต
ตรวจราชการ 
     6.2 เชิงคุณภาพ 
                ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความตระหนักรู้ เข้าใจ และคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี และร่วมกัน
สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 
 

7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565  
 

8. ความสอดคล้อง 
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิ  

                     การพัฒนาและเสรมิศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

     8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
                   -  เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาต ิ 
         1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
                  2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
                   -  ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 
        1. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
            1.1การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21  
   

     8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัรอง)  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน   - 

8.4  แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา 
8.5  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
     8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
     8.7 นโยบายรัฐบาล ดา้นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
     8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)  
         นโยบายที 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลัก
คิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิต
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สาธารณะ มีจิตอาสารับผิดอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวมซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 
มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 

9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ   80,000 บาท  ประกอบด้วย 
             งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน ………………………........... บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..........80,000............. บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณจากหน่วยงานอื่น          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบตัิงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 
  กิจกรรมที่ 1  
  กิจกรรมที่ 2 
  กิจกรรมที่ 3  

  
 

10,000 
 

 
40,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
50,000 
10,000 
20,000 

รวมทั้งสิ้น 80,000 
 

11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ     

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ

ที่ใช ้
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
1. กิจกรรมที่ 1  ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
1.1 การข ับเคลื ่อนโรงเร ียนคุณธรรม 
สพฐ. 
1.2 การดำเนินงานการกำกับ ติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ระดับ 2 ดาว, 3 ดาว และ 4 ดาว 

(50,000) 
 

20,000 
 
 

10,000 

 
 

3,600 

 
 

11,400 
 
 

10,000 
 

 
 

5,000 
 
 
 

 

     1.3 การส่งเสริมและคัดเลอืกคุรุชนคน
คุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  1.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
นิเทศ ติดตามหรือการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

10,000 
 
 

10,000 

 10,000 
 
 

10,000 

 

2 กิจกรรมที่ 2 องค์กรคณุธรรม 
  2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
  2.2 รายงานผลการพัฒนาเป็นองค์กร
คุณธรรม 

(10,000) 
10,000 

 
3,600 

 
6,400 
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3 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
แนวพุทธ ด้วยการจัดการเร ียนรู ้แบบ 
Active Learning ( โ ค ร งการ โ ร ง เ ร ี ยน       
วิถีพุทธ)   
 3.1 จัดการอบรมการขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ 
 3.2 ประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิม   
พระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายใน
หลวง” 

(20,000) 
 
 
 

10,000 
 

10,000 

 
 
 
 

3,600 
 

3,500 

 
 
 
 

6,400 
 

6,500 

 

 รวมงบประมาณ 80,000 14,300 60,700 5,000 
  หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกกิจกรรม 

12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
      12.1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ  
                            ในโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ)  
 

ที ่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนนิงาน 

1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์และคา่นิยม
ของชาติในโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) 
  - ประชุมชี้แจงคณะทำงานโครงการ 
 
  
 

 
 
 
- ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
- กำหนดความรับผิดชอบโครงการ 
   /กิจกรรม 
- เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

 
 
 
มีนาคม 2565 
 

ที ่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนนิงาน 

 1.1 การอบรมและพ ัฒนาคร ู และ
บุคลากรทางการศึกษาเพื ่อส ่งเสริม 
“โครงงานคุณธรรม” ในโรงเรียนอย่าง
ยั่งยืน 
 
 
 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2) ประชุมคณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบ 
3) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมและพัฒนาคร ูและบ ุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม “โครงงาน
คุณธรรม” ในโรงเรียนอย่างยั่งยืน 
4) สรุปและรายงานผล 

 

มีนาคม 2565 
เมษายน 2565 
เมษายน - สิงหาคม 
2565 
 
 
กันยายน 2565 

 
1.2 การดำเนินงานการกำกับ ติดตาม
และตรวจสอบค ุณภาพโ ร ง เ ร ี ยน
คุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว, 3 ดาว 
และ 4 ดาว (กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่
ยืน) 
 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2) ประชุมคณะกรรมการประเมิน 
3) ดำเนินการการกำกับ ติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.ระดับ 2 ดาว 3 ดาว และ 4 ดาว 
4) สรุปและรายงานผล 

พฤษภาคม 2565 
พฤษภาคม 2565 
มิถุนายน - สิงหาคม 
2565 
 
กันยายน 2565 
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  1.3 การส่งเสริมและคัดเลอืกคุรุชนคน
คุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   

1) แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2) ประชุมคณะกรรมการ/ผู้รบัผิดชอบ 
3) จัดกิจกรรมคัดเลือกคุรุชนคน
คุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4) สรุปและรายงานผล 
 

พฤษภาคม 2565 
พฤษภาคม 2565 
พฤษภาคม - สิงหาคม 
2565 
 
กันยายน 2565 

 
1.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
นิเทศ ติดตามหรือการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2) ประชุมคณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบ 
3) จัดกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการนิเทศ ติดตามหรือการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
4) สรุปและรายงานผล 
 

เมษายน 2565 
เมษายน 2565 
พฤษภาคม - สิงหาคม 
2565 
 
กันยายน 2565 
 
 

 
 
        12.2 กิจกรรมที่ 2 องค์กรแห่งคณุธรรม  
 

ที ่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนนิงาน 

2. 
 
 

กิจกรรมที่ 2 องค์กรแห่งคณุธรรม 
  2.1 วางแผน จัดทำโครงการและ 
       ขออนุมตั ิ
 
 

2.2 อบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนา  
     ส่งเสรมิ สร้างความรู้ความเข้าใจ  
     และแนวทางแห่งองค์กรคุณธรรม 
 

2.3 รายงานผลการพัฒนาเป็นองค์กร 
     คุณธรรม 

 
- จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
- จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจและ
แนวทางแห่งองค์กรคุณธรรม 
 

- จัดทำเอกสารรายงานประเมินตนเอง 
   ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   มัธยมศึกษาชัยภูมิ  
  

 
มกราคม - กุมภาพันธ์ 
2565 
 
 

มีนาคม - สิงหาคม 
2565 
 
 

สิงหาคม- กันยายน 
2565 
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 12.3 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ 

ที ่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนนิงาน 

3. 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
(โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ)   
 3.1 จัดอบรมการขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ 
   

 
 
- ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
- กำหนดความรับผิดชอบโครงการ 
   /กิจกรรม 
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
- จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ 
- รายงานผลการดำเนินงาน  

 
 
ตุลาคม - พฤศจิกายน 
2565 
 
พฤษภาคม 2565 
พฤษภาคม 2565 
มิถุนายน 2565 
 
กันยายน 2565 
  

 3.2 ประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลมิ
พระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายใน
หลวง” 

- ประชุมวางแผนกิจกรรมการประกวด 
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
- จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
- จัดการประกวดโครงงานคุณธรรมฯ 
- รายงานผลการดำเนินงาน 
 

พฤษภาคม 2565 
พฤษภาคม 2565 
มิถุนายน 2565 
กรกฎาคม 2565 
กันยายน 2565 
 

 
13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
         13.1.1 ความร่วมมือของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
              13.1.2 ระยะเวลาดำเนินการ 
 

      13.2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
         13.2.1 เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ         
    13.2.2 พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ ์
 

 14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 

14.1 เชิงปรมิาณ 
  1) ร้อยละของผู้บริหาร คร ู และ
นักเรียนโรงเรียนคุณธรรมทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรม  สพฐ. 
  2) ร้อยละของโรงเรียนผ่านการ
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 
2 ดาว 3 ดาวและระดับ 4 ดาว 

 
80 

 
 
 

80 
 
 

 
การสอบถาม/การ
ประเมิน 
 
 
การประเมิน 
 
 

 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมนิ 
 
 
แบบประเมิน 
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  3)  โรงเรียนวิถีพุทธ ผ่านการประเมิน           
อัตลักษณ์ 29 ประการ ระดับ 3 ขึ้นไป 
 
 

80 การประเมินตนเอง 
 
 

แบบประเมิน 
 
 

7.2 เชิงคุณภาพ 
  1) นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ภาวะผู้นำด้านคุณธรรมสู่สังคม ได้
เรียนรู้โครงงานพัฒนาจริยธรรม รูแ้ละ
เข้าใจผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี  
การเข้าค่ายยุวชนคนคุณธรรม และ
สร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชน 
  2) ผ ู ้บร ิหารและคร ู  ท ี ่ เข ้าร ่วม
โครงการม ีนว ัตกรรมการพ ัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ได้รับการ
นิเทศ กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

   
 

 
80 

 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

 
การสอบถาม/การ
ประเมิน 
 
 
 
 
การนิเทศ กำกบั  
ติดตาม 

 
 

 

 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมนิ 
 
 
 
 
แบบนิเทศ กำกับ 
   ติดตาม 
 
 
 

 
14. ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 

7.2 เชิงคุณภาพ (ต่อ) 
  3) ผู้บริหาร ครู บุคลากรในโรงเรีน
และน ั ก เ ร ี ยน  น ำหล ั ก ธ ร รม ใน
พระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการ
บร ิ ห า รและพ ัฒนาน ั ก เ ร ี ยน ใน
ชีวิตประจำวันตามหลักไตรสิกขา 

 

 
 

80 
 

 
 

การนิเทศ กำกบั  
ติดตาม 

 

 
 

แบบนิเทศ กำกับ  
ติดตาม 
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๑.ชื่อโครงการ  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

                     โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่  

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ นายยุทธศักดิ์  ผลกอง นายวสันต์  ตั้งฐานะสกุล, นางรุ่งเรือง รักษ์มณี, และคณะ  
โทรศัพท ์0 – 4405 – 6766 ต่อ 24              โทรสาร 0 – 4405 - 6768           
E-mail bear.polo33@gmail.com 

2. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดนโยบายในการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียนเพื่อให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓ ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด โดย
มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน มีแนวทางกิจกรรมคือ เป็นกิจกรรมเชิงลึกที่นำไปสู่
ผลสมัฤทธิ์ ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดมโนสำนึก รู้ผดิชอบช่ัวดี มีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง และมีส่วนร่วมกิจกรรมอย่าง
จริงจังให้ครอบคลุมผู้เรียนทกุกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระบบสถานศึกษาและการศึกษานอกระบบ พร้อมทั้งใช้
กระบวนการลูกเสือขยายผลไปยังกลุ่มผู้เรียนที่เป็นลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด และลูกเสือชาวบ้าน เพื่อให้เรียนรู้
และยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต โดยจัดทำเป็นหลักสูตรลูกเสือและคู่มือการฝกึอบรมตามหลกัสูตร ทั้ง ๓ เรือ่ง คือ 
หลักสูตรลูกเสือประชาธิปไตย หลักสูตรลูกเสือคุณธรรม และหลักสูตรลกูเสือต้านภัยยาเสพติดโดยผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถรับเครือ่งหมายวิชาพิเศษสำหรับลูกเสือแต่ละหลักสูตร และขยายผลจัดตั้ง
เป็นกองลูกเสือในสถานศึกษาได้ 

 

 ดังนั ้นเพื ่อให้การขับเคลื ่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรมสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิจึงจัดทำโครงการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์๓ ด้าน คือด้านประชาธิปไตย  มีคุณธรรมความเป็นไทย  และห่างไกลยาเสพติด 

3. วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจ  ถึงภัยอันตราย  และความเสี่ยง 

ต่อยาเสพติด  
 ๒. เพื่อสร้างตระหนักให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับพิษภัย และบทลงโทษ  ของผูท้ี่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
๔. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้มีความ 

เข้มแข็งและยั่งยืน 
4. ผลผลิต (Output)    

4.1. ผลลัพธ์ (outcome) 
    ๔.๑.๑ เพื่อสร้างตระหนักให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับพิษภัย และบทลงโทษ  ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ       
ยาเสพติด 

   ๔.๑.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
   ๔.๑.๓ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน 
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4.2. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    ๔.๒.๑   ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีภูมิคุม้กันมีความรู้ในการป้องกันและปฏิเสธยาเสพติด 
    4.2.๒ ร้อยละ 80 ของบุคลากรในโรงเรียนตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ แนวทางการปฏิบัติงาน 
การให้การปรึกษาเบื้องต้น การรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและรวดเร็ว และการเข้าถึงระบบ
ดูแลช่วยเหลือ และป้องกันสภาวะทางจิตใจของนักเรียนให้เข้มแข็งต่อสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน 
  

  4.2.๓ ร้อยละ 100 มีเครือข่ายครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างโรงเรียนกับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ 
 

5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
๕.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเขา้ใจ  ถึงภัยอันตราย  และความเสี่ยงต่อยาเสพติด 

 ๕.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรยีนรูเ้กี่ยวกับพิษภัย และบทลงโทษ  ของผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับยาเสพติด 
๕.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทกัษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
๕.๔การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

 

6. เป้าหมาย 
         6.1.เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจำนวน ๓๗ โรงเรียน  
         6.2.เชิงคุณภาพ  
                ๑.นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของ        
ยาเสพติด  
                 ๒.ร้อยละของลูกเสือ-เนตรนารี ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงภัยอันตราย  และความ
เสี่ยงต่อยาเสพติด เรียนรูเ้กี่ยวกับพิษภัย และบทลงโทษ  ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีความพร้อมสามารถ
รับมือภัยจากยาเสพติด และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและย่ังยืน 
 

7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ  

 
 
 
 
 
 

ที ่
ขั้นตอนการดำเนนิการ/

กิจกรรม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ 
หมาย
เหต ุ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอขออนุมัติโครงการฯ  
   

    
 
 

     

2. ดำเนินงานตามโครงการ              

3. รายงานสรุปผลโครงการฯ       
 
 

 
 
 

    

4. ติดตามผลการดำเนินงานฯ 
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8. ความสอดคล้อง  
     ๘.๑ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
     8.2. ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
                   -  เป้าหมาย  
    - คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
    - สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
                   -  ประเด็น  
    - 4.2.1. ช่วงการตั้งครรภ์ / ปฐมวัย 
    - 4.2.3. ช่วงวัยเรียน / วัยรุน่ 
    - 4.3.2. การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม ่
    - 4.5.1. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
    - 4.5.2. การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
 ๘.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   
 ๘.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
   - ยุทธศาสตร์ที ่1. การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์  
     8.๕ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็  
   - การพัฒนาการเรียนรู ้
   - การพัฒนาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     8.๖ นโยบายรัฐบาล ดา้น 
   - การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
     8.๗ แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)  
   - นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย  
    - พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัตซิ้ำ 
 

 
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ ๑๘5,000 บาท ประกอบด้วย 
         งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน ........................................ บาท 
                งบประมาณ สพฐ.                   จำนวนเงิน ............๑๘5,000.......... บาท 

 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
                  งบประมาณทีม่าจากหนว่ยงานอ่ืน    จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่..............................................................             

 
  
 
 
 
 
 
 



-68- 
 

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบตัิงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 256๕   ๑๙๖,๓๐๐  ๔๗,๐๐๐ ๒๔๓,๓๓๐ 
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสบิบาทถ้วน)  

 

11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ (ขอถวัจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมา

ณที่ใช ้

เงินงบประมาณ (บาท) 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ

1 กิจกรรมที่ 1 : ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 1๙๖,๓00    

 ๑.๑ - ค่าอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ๗ มือ้ๆละ ๕๕ บาท x ๓๓๐ คน   
 

๑๒๗,๐๕๐ 
 

 ๑.๒ ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ๕ มื้อๆละ ๒๕ บาท x ๓๓๐ คน  
 
 

๔๑,๒๕๐  

 ๑.๓ ค่าตอบแทนวิทยากร  ๒๐,๐๐๐   

 ๑.๔ ค่าวัสดุ     ๓,000 
 ๑,๕ ค่าสถานที่   ๕,๐๐๐  
 รวมงบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ ๑๗๓,๓๐๐ ๓,000 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมา

ณที่ใช ้

เงินงบประมาณ (บาท) 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ

๒ กิจกรรมที่ ๒ :ค่ายทักษะชีวิต ๔๗,๐๐๐    

 ๑.๑ - ค่าอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ๒ มือ้ๆละ ๑๐๐ บาท x ๑๐๐ คน   
๒๐,๐๐๐ 

 
 

 ๑.๒ ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ๔ มื้อๆละ ๓๕ บาท x ๑๐๐ คน  
 
 

  ๑๔,๐๐๐  

 ๑.๓ ค่าตอบแทนวิทยากร  ๕,๐๐๐   
 ๑.๔ ค่าวัสดุ     ๓,000 
 ๑,๕ ค่าสถานที่   ๕,๐๐๐  
 รวมงบประมาณ ๔๗,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
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12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 

 

ที่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ / ขั้นตอน 
ระยะเวลา  

/ สถานที่ดำเนินงาน 

1. การจัดเตรียมโครงการ 

1.1. จัดเตรียมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
1.2. แต่งต้ังคณะกรรมการฯ 
1.3. นำเสนอเพื่อขออนุมัติ 

ม.ค. – ก.ย. 256๕ 
/ สพม. ชัยภูม ิ

2. ดำเนินงานตามโครงการ 
2.1. วางแผนดำเนินงาน 
2.2. สถานที ่
2.3. รวบรวมข้อมูล 

ม.ค. – ก.ย. 256๕ 
/ สพม. ชัยภูม ิ

3. 
การทบทวน สะท้อนผล  
รายงานผล 

3.1. สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการฯ 
3.2. รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

ม.ค. – ก.ย. 256๕ 
/ สพม. ชัยภูม ิ

4. 
ระบบดูแลช่วยเหลือ / เฝ้าระวัง
ความเสี่ยง 

4.1. สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการฯ 
4.2. ติดตามข้อมูล 
4.3. รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

ม.ค. – ก.ย. 256๕ 
/ สพม. ชัยภูม ิ

   
 
13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
         13.1.1. เปน็ช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) 
    13.1.2. ผู้เข้าร่วมโครงการอาจจะยังไม่ทราบถึงข้อมูลและสามารถนำไปประยุกต์ในการดำเนินการ
จัดการช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาที่รบัผิดชอบ 
    
       13.2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
         13.2.1. มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน   
    13.2.2. ชี้ให้เห็นความสำคัญของโครงการฯ ประโยชน์ที่จะได้รับ สร้างตระหนักและเล็งเห็น
ความสำคัญของยาเสพติดและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    ๑๓.๒.๓ เชญิวิทยากรที่มปีระสบการณ์ และสามารถกระตุ้นจิตสำนึกของผู้เข้าอบรมได้ 
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14. ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

6.1. เชิงปริมาณ 
-ร้อยละของนักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติด 
- ร้อยละของการมเีครือข่ายครู
ผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระหว่างโรงเรียนกับสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ

100 สังเกต / ติดตาม 

การรายงานเหตุการณ์
ฉุกเฉินที่เกิดขึน้ หรือแบบ
ประเมิน หรือการมีส่วน
ร่วม หรือ อื่นๆตามความ
เหมาะสม 

6.2. เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนที่เข้ารับการ
อบรมมีการสรา้งภูมิคุ้มกันทางสังคม 
- ร้อยละของครูและบุคลากรตระหนัก
และเล็งเห็นความสำคัญ แนวทางการ
ปฏิบัติงาน การให้การปรึกษาเบ้ืองต้น 
การรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และการเข้าถึง
ระบบดูแลช่วยเหลือ และป้องกันสภาวะ
ทางจิตใจของนักเรียนให้เข้มแข็งต่อ
สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน 

80 สังเกต / ติดตาม 

แบบรายงาน หรือ 
แบบประเมิน หรือ 
กิจกรรม หรือ อื่นๆตาม
ความเหมาะสม 
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1. ชื่อโครงการ โครงการ ส่งเสริมทักษะชีวิตให้แข็งแรง เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  

                     โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่  

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(3) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ นายวสันต์  ตั้งฐานะสกุล, นางรุ่งเรือง รักษ์มณี, นายยุทธศักดิ์  ผลกอง และคณะ  
โทรศัพท ์0 – 4405 – 6766 ต่อ 24              โทรสาร 0 – 4405 - 6768           
E-mail bear.polo33@gmail.com 

2. หลักการและเหตุผล 
 สภาพสังคมยุคศตวรรษที่ 21 ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ผลจากการเปลี่ยนแปลงทำให้เด็ก

และเยาวชนมีโอกาสตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ต่างๆ และสังคมที่เปิดกว้างด้านข้อมูลข่าวสาร มีเทคโนโลยี
หลากหลายเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็วรุนแรง เต็มไปด้วย
สถานการณ์ปัญหาที่ซับซ้อน รวมถึงสถานการณ์ความรุนแรงของพฤติกรรมการกลั่นแกล้ง รังแกกัน (Bully) ของ
นักเรียนระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง หรือระหว่างนักเรียนกับบุคคลอื่นที่นักเรียนรู้จัก    และไม่รู ้จักทั้งใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา นักเรียนมีพฤตกิรรมใช้ความรนุแรงเลียนแบบต่อๆกันมา และนักเรียนเลียนแบบ
จาก Social Media ที่เรียกว่า Cyber Bully เป็นการระรานทางไซเบอร์ หมายถึง การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การ
ด่าว่า การข่มเหง หรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่างๆ เช่น Facebook twitter Instagram line และสื่อสังคม
ออนไลน์อื่นๆ มีการใช้ภาพประกอบ ตัดต่อ แต่งภาพให้ดูน่าเกลียดกว่าเดิม การล้อเลียนถ้อยคำ กลั่นแกล้งอย่าง
ต่อเนื่อง อาจมีคนมาเขียนความคิดเห็นซ้ำเติมแล้วมีการแชร์ไปใน Social Media เรียกว่าเป็น Cyberbullying 
เหมือนถูกทำร้ายจากคนเป็นจำนวนมากซ้ำแล้วซ้ำอีก และอาจแพร่กระจายไปในวงกว้าง โดยใช้เวลาไม่นาน การ
ทำร้ายยังคงอยู่อย่างนั้น เปิดไปเมื่อไรก็เจอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อนักเรียนผู้ถูกกระทำ นอกจากนี้แล้วยังพบความ
รุนแรงอื่น ที่นอกเหนือจากพฤติกรรมการกลั่นแกล้งรังแกกัน (Bully) เช่น ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากผู้
ใกล้ชิด ปัญหาการเสพสารเสพติด ปัญหาพฤติกรรมรุนแรง ปัญหาการด้านเรียน  ปัญหาครอบครัวของนักเรียน 
ปัญหาสังคม ชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดนักเรียน และอื่นๆ ทุกปัญหาล้วนส่งผลกระทบต่อนักเรียน ทั้งผู้ถูกกระทำหรือ
ผู้กระทำโดยตรง ทั้งนี้อาจมาจากสาเหตุ   ที่นักเรียนผู้ถูกกระทำและนักเรียนผู้กระทำบางคนขาดทักษะชีวิต ด้าน
สุขภาวะทางจิตใจ (Mental Health Literacy) ที่ดีที่เป็นภูมิคุ้มกัน ในการรองรับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น มีการ
ตัดสินใจ กระทำในสิ่งที่ผิดพลาดโดยลำพัง ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนที่รับรู้กันทั่วไปตามข่าวในหลาย
ช่องทางของ Social Media 
 

เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ดำเนินงานตอบสนองนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้ นฐาน  ในการด ูแลน ัก เร ียนท ี ่ เส ี ่ ยงต ่อป ัญหาพฤต ิกรรม อารมณ์                               
และท ักษะทางส ังคม จ ึง เล ็ง เห ็นถ ึงความสำค ัญในการพ ัฒนาท ักษะช ีว ิต ด ้านส ุขภาวะทางจ ิตใจ                    
(Mental Health Literacy) เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน ในการรองรับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น มีการตัดสินใจ  กระทำในสิ่งที่
ถูกต้อง และก้าวทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข  

 
 
 
 
 
 

mailto:bear.polo@gmail.com
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3. วัตถปุระสงค ์
 3.1. เพื่อสร้างความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ มีเจตคติในเชิงบวก  มีเทคนิคการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ในการสร้างบรรยากาศที่ดีในสถานการณ์ต่างๆในการรองรับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น 
 3.2. เพื่อการรู้จักตนเอง วางแผนชีวิตของตัวเองได้ รู้จักการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และพัฒนาตนเองสู่
ความสำเร็จในชีวิตอนาคตทันต่อสถานการณ ์
 3.3. เพื่อสามารถเลือกและตัดสินใจใช้เทคนิครูปแบบวิธีการอย่างสร้างสรรค์ การสร้างเจตคติเชิงบวกใน
สถานการณ์ต่างๆ การตระหนักในตนเอง การจัดการกับตนเอง การตระหนักรู้ทางสังคม และการยอมรับผิดชอบ
ต่อการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 
 
4. ผลผลิต (Output)    

4.1. ผลลัพธ์ (outcome) 
  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวน 37 โรงเรียน  
     4.2. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
  4.2.1. ร้อยละ 80 มีความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ มีเจตคติในเชิงบวก มีเทคนิคการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในการสร้างบรรยากาศที่ดีในสถานการณ์ต่างๆในการรองรับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น  

4.2.2. ร้อยละ 100 รู้จักตนเอง วางแผนชีวิตของตัวเองได้ รู้จักการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
พัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จในชีวิตอนาคตทันต่อสถานการณ์ สามารถเลือกและตัดสินใจใช้เทคนิครูปแบบวิธีการ
อย่างสร้างสรรค์ การสร้างเจตคติเชิงบวกในสถานการณ์ต่างๆ การตระหนักในตนเอง การจัดการกับตนเอง การ
ตระหนักรู้ทางสังคม และการยอมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 
 

5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
5.1. นักเรียนมีความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ มีเจตคติในเชิงบวก มีเทคนิคการสื่อสารอย่าง

สร้างสรรค์ในการสร้างบรรยากาศที่ดีในสถานการณ์ต่างๆในการรองรับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น  
5.2. นักเรียนรู้จักตนเอง วางแผนชีวิตของตัวเองได้ รู้จักการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และพัฒนาตนเองสู่

ความสำเร็จในชีวิตอนาคตทันต่อสถานการณ์ สามารถเลือกและตัดสินใจใช้เทคนิครูปแบบวิธีการอย่างสร้างสรรค์ 
การสร้างเจตคติเชิงบวกในสถานการณ์ต่างๆ การตระหนักในตนเอง การจัดการกับตนเอง การตระหนักรู้ทางสังคม 
และการยอมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 
 

6. เป้าหมาย 
         6.1. เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจำนวน 37โรงเรียน  
         6.2. เชิงคุณภาพ นักเรียนรู้จักตนเอง วางแผนชีวิตของตัวเองได้ รู้จักการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
พัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จในชีวิตอนาคตทันต่อสถานการณ์ สามารถเลือกและตัดสินใจใช้เทคนิครูปแบบวิธีการ
อย่างสร้างสรรค์ การสร้างเจตคติเชิงบวกในสถานการณ์ต่างๆ การตระหนักในตนเอง การจัดการกับตนเอง การ
ตระหนักรู้ทางสังคม และการยอมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 
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7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ  

 
8. ความสอดคล้อง  

8.1. เป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     8.2. ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
                   -  เป้าหมาย  
    - คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
    - สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
                   -  ประเด็น  
    - 4.2.1. ช่วงการตั้งครรภ์ / ปฐมวัย 
    - 4.2.3. ช่วงวัยเรียน / วัยรุน่ 
    - 4.5.1. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
    - 4.5.2. การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  

8.3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   
8.4 . แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

   - ยุทธศาสตร์ที ่1. การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์  
     8.5. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเดน็  
   - การพัฒนาการเรียนรู ้
   - การพัฒนาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     8.6. นโยบายรัฐบาล ดา้น 
   - การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
     8.7. แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)  
   - นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย  
    - พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัตซิ้ำ 
 
 
 

ที ่
ขั้นตอนการดำเนนิการ/

กิจกรรม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ 
หมาย
เหต ุ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอขออนุมัติโครงการฯ         
 
 

     

2. การลงพ้ืนที่รวบรวมข้อมูล               

3. รายงานสรุปผลโครงการฯ       
 
 

 
 
 

    

4. 
ระบบดูแลช่วยเหลือ /               
เฝ้าระวังความเสี่ยง 
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9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ 74,800 บาท ประกอบด้วย 
         งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน ........................................ บาท 
                งบประมาณ สพฐ.                   จำนวนเงิน .............74,800............ บาท 

 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
                  งบประมาณทีม่าจากหนว่ยงานอ่ืน    จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่..............................................................             

 10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบตัิงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565  74,800   74,800 
รวมทั้งสิ้น (เจด็หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 74,800 

 
11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ     
   

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่

ใช ้
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

1 

ออกเยี่ยมโรงเรียนส่งเสริม
ทักษะชีวิตให้แข็งแรง เพื่อก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลงใน 
นักเรียนระดับมัธยมศกึษาใน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ

74,800    

 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 10 คน 
คนละ 240 บาท จำนวน 22 
วัน  

 52,800   

 
- ค่าชดเชยน้ำมันเช้ือเพลิง 
เป็นเงิน 10,000 บาท 

  20,000  

 - ค่าวัสดุ    2,000 
 รวมงบประมาณ 74,800 52,800 20,000  

*ถัวจ่ายทุกรายการ 
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12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ / ขั้นตอน 
ระยะเวลา  

/ สถานที่ดำเนินงาน 

1. การจัดเตรียมโครงการ 

1.1. จัดเตรียมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
1.2. แต่งต้ังคณะกรรมการฯ 
1.3. นำเสนอเพื่อขออนุมัติ 

ต.ค. 2564 – ม.ค. 2565 
/ สพม. ชัยภูม ิ

2. 
การดำเนินงานลงพื้นที่รวบรวม
ข้อมูล 

2.1. วางแผนดำเนินงาน 
2.2. สถานที ่
2.3. รวบรวมข้อมูล 

พ.ย. 2564 – เม.ย. 2565 
/ สพม. ชัยภูม ิ

3. 
การทบทวน สะท้อนผล  
รายงานผล 

3.1. สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการฯ 
3.2. รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

ม.ค. – พ.ค. 2565 
/ สพม. ชัยภูม ิ

4. 
การดำเนินงานลงพื้นที่ / 
เฝ้าระวังความเสี่ยง 

4.1. สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการฯ 
4.2. ติดตามข้อมูล 
4.3. รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

มี.ค. – มิ.ย. 2565 
/ สพม. ชัยภูม ิ

  
13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
         13.1.1. เปน็โครงการใหมแ่ละยังไม่มีแนวทางการลงตรวจเยี่ยมด้านสุขภาวะโดยเฉพาะ 
    13.1.2. นกัเรียนผู้เข้าร่วมโครงการอาจจะยังไม่ทราบถึงข้อมูลและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตนเอง 
 

 13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
         13.2.1. มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง หรือจัดทำคู่มือการป้องกันปัญหา         
ด้านสุขภาพจิต  
    13.2.2. ชี้ให้เห็นความสำคัญของโครงการฯ ประโยชน์ที่จะได้รับ สร้างตระหนักและเล็งเห็น
ความสำคัญปญัหาด้านสุขภาพจิต 
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 14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

6.1. เชิงปริมาณ 
- ร้อยละของนักเรียนมีความตระหนัก
และเล็งเห็นความสำคัญ มีเจตคติในเชิง
บวก มีเทคนิคการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ในการสร้างบรรยากาศที่ดีในสถานการณ์
ต่างๆในการรองรับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น 

100 สังเกต / ติดตาม 
แบบประเมิน หรือการมี
ส่วนร่วม หรือ อื่นๆตาม
ความเหมาะสม 

6.2. เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละของนักเรียนรู้จักตนเอง วางแผน
ชีวิตของตัวเองได้ รู้จักการเปลี่ยนแปลง
ท า ง ส ั ง ค ม  แ ล ะ พ ั ฒ น า ต น เ อ ง สู่
ความสำเร ็ จ ในช ี ว ิ ตอนาคตท ันต่อ
สถานการณ์ สามารถเลือกและตัดสินใจ
ใช้เทคนิครูปแบบวิธีการอย่างสร้างสรรค์ 
การสร้างเจตคติเชิงบวกในสถานการณ์
ต่างๆ การตระหนักในตนเอง การจัดการ
กับตนเอง การตระหนักรู้ทางสังคม และ
การยอมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจได้
อย่างถูกต้อง 

80 สังเกต / ติดตาม 
แบบประเมิน หรือ 
กิจกรรม หรือ อ่ืนๆตาม
ความเหมาะสม 
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๑.ชื่อโครงการ  ส่งเสริมและพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

                     โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่  

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(4) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ นายยุทธศักดิ์  ผลกอง นายวสันต์  ตั้งฐานะสกุล, นางรุ่งเรือง รักษ์มณี, และคณะ  
โทรศัพท ์0 – 4405 – 6766 ต่อ 24              โทรสาร 0 – 4405 - 6768           
E-mail bear.polo33@gmail.com 

2. หลักการและเหตุผล 

 สภาพสังคมยุคศตวรรษที่ 21 ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ผลจากการเปลี่ยนแปลงทำให้เด็กและ
เยาวชนมีโอกาสตกเป็นเหยื ่อของสถานการณ์ต่างๆ และสังคมที่เปิดกว้างด้านข้อมูลข่าวสาร  มีเทคโนโลยี
หลากหลายเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็วรุนแรง เต็มไปด้วย
สถานการณ์ปัญหาที่ซับซ้อน รวมถึงค่านิยม วัฒนธรรมภายนอกที่เข้ามาทำให้วัฒนธรรมเดิมเริ่มอ่อนแอลงทำให้
เกิดผลกระทบต่อเด็กเยาวชนในวัยเรียน  โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็ก ความ
ปลอดภัยในชีวิต  ปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยรอบข้างสำหรับเด็กและเยาวชน  จึงจำเป็นต้องมีผู้ชี ้แนะ  ให้การ
ปรกึษา ให้ความรักความไว้วางใจและความเข้าใจแก่เด็กทุกคน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้
จัดให้มีนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด เพื่อให้ช่วยเหลือ สนับสนุน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ทางจิตวิทยากับครู นักเรียน และผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะ ความ
เข้าใจ แนวทางการช่วยเหลือ การสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้น การค้นหาคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีเรื่องพฤติกรรมยา
เสพติด หรือการใช้ยาในทางที่ผิด นักเรียนที่ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวในเมือง การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เช่น การรั งแก
กัน ความรุนแรง การแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม การพัฒนาทักษะชีวิต ฯลฯ และขั้นตอนการติดต่อประสานงาน
กับเครือข่ายสหวิชาชีพในการช่วยเหลือเด็กนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ได้ถูกต้องเหมาะสมทันต่อสถานการณ์ มีการรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้ถูกต้อง 
รวดเร็ว เพื่อหวังให้เด็กและเยาวชนเติบโต อย่างมีคุณภาพ  เป็นคนดีมีพฤติกรรมที่ดี อยู่ในสังคมอย่างปลอดภัย มี
ความสุข เป็นการพัฒนา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ให้
มีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 
 

เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ดำเนินงานตอบสนองนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดูแลนักเรียนที่เสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด ปัญหาพฤติกรรม อารมณ์                              
และทักษะทางสังคม จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะระบบดูแลช่วยเหลือ ยกระดับการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน พร้อมทั้งหาแนวทางการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  
 

3. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของ ยาเสพติด 
 3.๒ เพื่อสร้างความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ แนวทางการปฏิบัติงาน การให้การปรึกษาเบื้องต้น 
การรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและรวดเร็ว การเข้าถึงระบบดูแลช่วยเหลือและป้องกันสภาวะ
ทางจิตใจของนักเรียนให้เข้มแข็งต่อสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน 
 3.๓ เพื ่อสร้างเครือข่ายครูผู ้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
  ๓.๔ เพื่อให้ครูที่ดูแลรับผิดชอบงานยาเสพติดนำข้อมูลเข้าระบบ NIAPA และ ระบบ CATAS ได ้
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 4. ผลผลิต (Output)    
4.1. ผลลัพธ์ (outcome) 

  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวน ๓๗ โรงเรียน  
     4.2. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
  ๔.๒.๑   ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีภูมิคุ้มกนัมีความรู้ในการป้องกันและปฏิเสธยาเสพติด 
  4.2.๒ ร้อยละ 80 ของบุคลากรในโรงเรียนตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ แนวทางการ
ปฏิบัติงาน การให้การปรึกษาเบื้องต้น การรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและรวดเร็ว และการ
เข้าถึงระบบดูแลช่วยเหลือ และป้องกันสภาวะทางจิตใจของนักเรียนให้เข้มแข็งต่อสถานการณ์ต่างๆใน
ชีวิตประจำวัน   

4.2.๓ ร้อยละ 100 มีเครือข่ายครูผู ้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระหว่าง
โรงเรียนกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ 

4.2.๔ ร้อยละ 100 ครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดนำข้อมูลเข้าระบบ NIAPA และระบบ CATAS ได ้
 

5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
          ๕.๑  นักเรียนมภูีมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของ ยา
เสพติด 

5.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ แนวทางการปฏิบัติงานการให้การ
ปรึกษาเบื้องต้น การรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและรวดเร็ว และการเข้าถึงระบบดูแลช่วยเหลือ 
และป้องกันสภาวะทางจิตใจของนักเรียนให้เข้มแข็งต่อสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน 

5.๓ มีเครือข่ายครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างโรงเรียนกับสำนักงาน เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

๕.๔ ร้อยละ 100 ครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดนำข้อมูลเข้าระบบ NIAPA และระบบ CATAS ได ้
 

6. เป้าหมาย 
         6.1.เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจำนวน ๓๗ โรงเรียน  
         6.2.เชิงคุณภาพ  
                ๑.นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของ        
ยาเสพติด  
                 ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญแนวทางการ
ปฏิบัติงาน การให้การปรึกษาเบื้องต้น การรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและรวดเร็ว และการ
เข้าถึงระบบดูแลช่วยเหลือ และป้องกันสภาวะทางจิตใจของนักเรียนให้เข้มแข็งต่อสถานการณ์ต่างๆใน
ชีวิตประจำวัน มีเครือข่ายครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างโรงเรียนกับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
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7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ  

 
8. ความสอดคล้อง  

8.1. เป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     8.2. ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
                   -  เป้าหมาย  
    - คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
    - สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
                   -  ประเด็น  
    - 4.2.1. ช่วงการตั้งครรภ์ / ปฐมวัย 
    - 4.2.3. ช่วงวัยเรียน / วัยรุน่ 
    - 4.3.2. การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม ่
    - 4.5.1. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
    - 4.5.2. การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  

8.3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   
8.4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

   - ยุทธศาสตร์ที ่1. การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์  
     8.5. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเดน็  
   - การพัฒนาการเรียนรู ้
   - การพัฒนาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     8.6. นโยบายรัฐบาล ดา้น 
   - การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
     8.7. แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)  
   - นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย  
    - พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัตซิ้ำ 
 

 
 

ที ่
ขั้นตอนการดำเนนิการ/

กิจกรรม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ 
หมาย
เหต ุ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอขออนุมัติโครงการฯ  
   

    
 
 

     

2. ดำเนินงานตามโครงการ              

3. รายงานสรุปผลโครงการฯ       
 
 

 
 
 

    

4. ติดตามผลการดำเนินงาน 

         
             



-80- 
 

9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ ๑๘,๙๙0 บาท ประกอบด้วย 
        งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน .............๑๘,๙๙0…....... บาท 
               งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 

 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
                 งบประมาณที่มาจากหนว่ยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุชื่อหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่..............................................................             

         
          10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 

แผนการปฏิบตัิงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 256๕     ๑๘,๙๙๐ ๑๘,๙๙๐ 
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสบิบาทถ้วน) ๑๘,๙๙๐ 

11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ (ขอถวัจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมา

ณที่ใช ้

เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

1 
กิจกรรมที่ 1 : สร้างการรับรู้ (ประกวดผลงานนักเรียนคลิป
วิดีโอต่อต้านการบุลลี่ของนักเรียน) 

12,990    

 
๑.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ จำนวน ๒ 
มื้อๆละ 35 บาท (7 คน x ๗๐ บาท) 

 
  

 
490 
 

 

 

1.๒. เงินรางวัลและเกียรติบตัร จำนวน ๕ รางวัล 
   - รางวัลชนะเลิศระดับทอง จำนวน  1 รางวัล 
   - รางวัลชนะเลิศระดับเงิน จำนวน  1 รางวัล 
   - รางวัลชนะเลิศระดับทองแดง จำนวน  1 รางวัล 
   - รางวัลชมเชย จำนวน  ๒ รางวัล 

 

 
๒,๕00 
๒,๐00 
๑,๕๐0 
๒,000 

  

 ๑.๓ ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน ๗ คนๆละ 500 บาท  3,500   
 ๑.๔ ค่าวัสดุ     1,000 
 รวมงบประมาณ 12,990 ๑๑,๕00 490 1,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมา
ณที่ใช้ 

เงินงบประมาณ (บาท) 
ตอบ
แทน ใช้สอย วัสด ุ

2 
กิจกรรมที่ 2 : อบรมการนำเข้าข้อมูลระบบ NISPA และระบบ 
CATAS 

6,000    

 ๓.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชม.ๆละ 600 บาท  3,600   
 ๓.๒ ค่าอาหารคณะกรรมการดำเนินงาน ๑๐ คนๆละ 60 บาท   600  

 
๓.๓ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการดำเนินงาน ๑๐ 
คน ๒ มื้อๆละ 35 บาท  

  700  

 ๓.๔ค่าวัสดุ     1,100 
 รวมงบประมาณ 6,000 3,600 1,300 1,100 

 

12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 

 

ที่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ / ขั้นตอน 
ระยะเวลา  

/ สถานที่ดำเนินงาน 

1. การจัดเตรียมโครงการ 

1.1. จัดเตรียมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
1.2. แต่งต้ังคณะกรรมการฯ 
1.3. นำเสนอเพื่อขออนุมัติ 

ม.ค. – ก.ย. 256๕ 
/ สพม. ชัยภูม ิ

2. ดำเนินงานตามโครงการ 
2.1. วางแผนดำเนินงาน 
2.2. สถานที ่
2.3. รวบรวมข้อมูล 

ม.ค. – ก.ย. 256๕ 
/ สพม. ชัยภูม ิ

3. 
การทบทวน สะท้อนผล  
รายงานผล 

3.1. สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการฯ 
3.2. รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

ม.ค. – ก.ย. 256๕ 
/ สพม. ชัยภูม ิ

4. 
ระบบดูแลช่วยเหลือ / เฝ้าระวัง
ความเสี่ยง 

4.1. สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการฯ 
4.2. ติดตามข้อมูล 
4.3. รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

ม.ค. – ก.ย. 256๕ 
/ สพม. ชัยภูม ิ
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13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
         13.1.1. เปน็ช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) 
    13.1.2. ผู้เข้าร่วมโครงการอาจจะยังไม่ทราบถึงข้อมูลและสามารถนำไปประยุกรในการดำเนินการ
จัดการช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาที่รบัผิดชอบ 
    ๑๓.๑.๓  ครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด ไม่ทราบว่ามีการนำเข้าข้อมูลในระบบ NISPA  
 
 13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
         13.2.1. มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน   
    13.2.2. ชี้ให้เห็นความสำคัญของโครงการฯ ประโยชน์ที่จะได้รับ สร้างตระหนักและเล็งเห็น
ความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    ๑๓.๒.๓ เชญิวิทยากรที่มปีระสบการณ์ และสามารถกระตุ้นจิตสำนกึของผู้เข้าอบรมได้ 
14. ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

6.1. เชิงปริมาณ 
-ร้อยละของนักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติด 
- ร้อยละของการมเีครือข่ายครู
ผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระหว่างโรงเรียนกับสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ

100 สังเกต / ติดตาม 

การรายงานเหตุการณ์
ฉุกเฉินที่เกิดขึน้ หรือแบบ
ประเมิน หรือการมีส่วน
ร่วม หรือ อื่นๆตามความ
เหมาะสม 

6.2. เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนที่เข้ารับการ
อบรมมีการสรา้งภูมิคุ้มกันทางสังคม 
- ร้อยละของครูและบุคลากรตระหนัก
และเล็งเห็นความสำคัญ แนวทางการ
ปฏิบัติงาน การให้การปรึกษาเบ้ืองต้น 
การรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และการเข้าถึง
ระบบดูแลช่วยเหลือ และป้องกันสภาวะ
ทางจิตใจของนักเรียนให้เข้มแข็งต่อ
สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน 

80 สังเกต / ติดตาม 

แบบรายงาน หรือ 
แบบประเมิน หรือ 
กิจกรรม หรือ อ่ืนๆตาม
ความเหมาะสม 
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1. ชื่อโครงการ กีฬาสานสัมพันธ์สามัคคี 4 เขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูม ิครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 
                     โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ นายกันต์ชย  ธุลีจันทร์ และคณะ โทรศัพท ์0 – 4405 – 6766 ต่อ 24 
โทรสาร 0 – 4405 - 6768  E-mail tum_kaset@hotmail.com 

 

2. หลักการและเหตุผล 
เขตพื ้นที ่การศึกษา (Educational Service Area) เป็นระบบการจัดการแบ่งเขตพื ้นที ่การศึกษา             

ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดระบบและกระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้เกิด
การครอบคลุมมากขึ้น และต่อมาได้แบ่งเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็น เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในแต่ละเขต
พื้นที่ของตนเอง 
 การจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิได้ตระหนักถึงความสำคัญ  ของ
การเชื่อมความสัมพันธ์ในการทำงานของแต่ละเขตพื้นที่ เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ พัฒนาระบบและกลไกในการ
ดูแลความปลอดภัยให้กับบุคลาการทางการศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีการประสานสัมพันธ์
อันดีของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 4 เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชัยภูมิและยังส่งเสริมให้
บุคลากรในสำนักงานได้ออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ส่งผลให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการกีฬาสานสัมพันธ์สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 4 ประจำปี 
2565 ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
           3.1 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 4 เขต 
           3.2 เพื ่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ พัฒนาระบบและกลไกในการดูแล                
ความปลอดภัย จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
           3.3 เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของบุคลากร ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ พร้อมที่จะทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

4. ผลผลิต (Output)    
     4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 
   บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิทุกคน ได้ออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี รับผิดชอบต่อหน้าที่ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสัมพันธ์
อันดีแก่บุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ สามารถนำหลักการแข่งขันกีฬามาบูรณาการการทำงาน            
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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  4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.2.1 ร้อยละ 80 บุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีระเบียบวินัย มีความรัก
ความสามัคคี มีจิตใจเป็นนักกีฬา มีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

4.2.2 ร้อยละ 80 บุคลากรที่เข้าร่วม สามารถทำงานเป็นทีม มีประสิทธิภาพ และ  เสริมสร้างพัฒนา
ศักยภาพ พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับบุคลาการทางการศึกษา จากภัยพิบัติและ         
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 
5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

5.1 บุคลากรภายในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิทั้ง 4 เขต มีการประสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
5.2 บุคลากรภายในเขตพื้นที่การศึกษาได้พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ พัฒนาระบบและ

กลไกในการดูแลความปลอดภัย จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
5.3 บุคลากรภายในเขตพื้นที่การศึกษามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรค

อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ พร้อมที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิทุกคน ได้เล่นกีฬาและออก

กำลังกาย ดังนี้ 1. กีฬาพื้นบ้าน 2. ฟุตบอล(ชาย) 3. วอลเล่ย์บอล(หญิง) 4. กองเชียร์  5. กอล์ฟ และ  6. เปตอง
ทีมผสม  

6.2 เชิงคุณภาพ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ เชื่อมสัมพันธ์ มีร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจสดชื่นแจ่มใสมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัย มีความ
สามัคคี ส่งผลต่อการประสานงานระหว่างหน่วยงาน องค์กร ให้เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นยิ่งขึ ้น ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน   
 

7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2565  
 

8. ความสอดคล้อง 
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ (ลำดับแรก) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

                   -  เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
                   -  ประเด็น การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
     8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน – 

8.5  แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา 
 8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย ์

     8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
     8.7 นโยบายรัฐบาล ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
     8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการ
ดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลาการทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุก
รูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ 
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9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ 40,000 บาท ประกอบด้วย 
        งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน .............40,000…....... บาท 
               งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 

 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
                 งบประมาณที่มาจากหนว่ยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุชื่อหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่..............................................................             
 

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 

11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ     

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 : การประชุมวางแผนเตรียมความพร้อม และแบ่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ รายงานผลการฝึกซ้อมกีฬา เชียร์ลีด
เดอร ์ขบวนพาเหรด และกองเชียร์ จำนวน 4 วัน ตั้งแต่เวลา 
9.00 – 14.00 น. 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน 4 มื้อ ๆละ 
35 บาท   (60 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)  
1.2 ค่าอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ห์ จำนวน 60 คน 4 มื้อ ๆละ 
120 บาท   (60 คน x 120 บาท x 4 มื้อ) 
1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

8,400 
 

28,800 

 
 
 

 
 
 
 
 

2,800 
 รวมงบประมาณ (สี่หมื่นบาทถ้วน) 40,000 - 37,200 

 

2,800 

 * ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565    40,000 40,000 

รวมทั้งสิ้น (สี่หม่ืนบาทถ้วน) 40,000 
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12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 

13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
         13.1 ปัจจัยความเสีย่ง 

          13.1.1 เนื่องจากเป็นกิจกรรมเสริมจากการทำงานประจำ อาจมีบุคลากรที่ให้ความรว่มมือเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่มาก 
  13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  13.2.1 กระตุน้การเข้าร่วมกิจกรรมโดยการช้ีให้เห็นผลดีที่จะได้รับในการทำงาน 
  13.2.2 ผู้บรหิารสำนักงานให้ความสำคญั และเป็นผู้นำในการทำกิจกรรม 
 

14. ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

          14.1 เชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สพม.ชย. ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฯ 

 
ร้อยละ 80 
 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
แบบสำรวจ และ
แบบสอบถาม 
 

           14.2 เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สพม.ชย. ได้รับ
การส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงาน
และความพร้อมด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสุขภาพ
อนามัย ความสามัคคีและ สุขภาพจิตที่ร่าเริง 
แจ่มใส เหมาะแก่การปฏิบัติงาน 

 
ร้อยละ 80 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล และ
การสังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสัมภาษณ์ และ      
แบบสังเกต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
1 ขั้นเตรียมการ (P) 1.1 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 

1.2 ประชุมผู้บริหารวางแผนการแข่งขัน 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

ต.ค. 65 
ต.ค. 65      ห้องประชุม 2 สพม.ชย. 
ต.ค. 65 

2 ขั้นดำเนินการ (D) 
  

2.1 รับสมัครนักกีฬาแต่ละชนิด 
2.2 เตรียมอุปกรณ์ ประชุมวางแผน และ 
      ฝึกซ้อม 
2.3 ดำเนินการแข่งขัน 

ต.ค. 65 
ต.ค. 65      สพม.ชย. 
 
ต.ค. - ธ.ค 65        

3 ขั้นติดตาม/ประเมินผล (C) 
 

3.1 ประเมินผลโครงการ และสรุปการจัด 
     กิจกรรมโครงการ 

ธ.ค. 65 
 

4 ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (A)  4.1 เขียนรายงานสรุปการจัดกิจกรรม ธ.ค. 65 
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1. ชื่อโครงการ สร้างจิตสำนกึและการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan)  
                   พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “วิถีใหม่ วิถคีุณภาพ” 

                     โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ นายชาตรี ทวีนาท  โทรศัพท์ 08-1661-1757 
โทรสาร 040-056768 ถึง 9  E-mail taweenact@hotmail.com 
ชื่อ-นามสกลุ นายพฤกษชาติ กองพันธ์ โทรศัพท์08-0002-5528  
โทรสาร 040-056768 ถึง 9  E-mail budsober@gmail.com  

2. หลักการและเหตุผล 
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555  เห็นชอบแนวทางและ 

มาตรการที่กําหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจ
หลักหรืองานบริการที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤตและมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร.เป็นหน่วยงาน
หลักในการสนับสนุนการดำเนินการให้แก่หน่วยงานของรัฐ และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน 31มีนาคม 2563 
เห็นชอบมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะ
วิกฤต โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับ
การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) ให้เป็นปัจจุบัน โดยนํามาตรการเตรียม
ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (สพฐ.) ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด 
ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื ่อง หรือที ่เร ียกว่า  “ Business Continuity Plan (BCP)” สามารถ 
นําไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิ นต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเหตุอุทกภัย 
เหตุอัคคีภัย เหตุประท้วง/จลาจล เหตุการณ์โรคระบาด หรือเหตุภัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลให้ หน่วยงานต้องหยุดดําเนินงาน
หรือไม่สามารถให้บริการผู้รับบริการประชาชนทั่วไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยยึดแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ป้องกันภัยคุกคามภาวะวิกฤต ตามมาตรฐานสากล BS25999 Business Continuity Management  ถือเป็น
เครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้หน่วยงาน และบุคลากรในสังกัดสามารถนําเป็นแนวทางถือปฏิบัติรับมือกับเหตุการณ์
ฉุกเฉินไม่คาดคิด ทำให้กระบวนการสำคัญตามภารกิจของหน่วยงาน (Critical Business Process) สามารถ
ขับเคลื่อนการดำเนินการได้อย่างปกติ และช่วยลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงได้จำทำโครงการ/กิจกรรม นี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องในการ

ดำเนินการได้ 
3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต และลดผลกระทบ 

จากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการให้บริการสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ลดความรุนแรงของ
ผลกระทบตามภารกิจของหน่วยงานได้ และบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ 

3.3 เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเช่ือมั่นในศักยภาพของ
หน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดําเนินงานต้อง หยุดชะงัก 
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3.4 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด จัดทำเป็นแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ของหน่วยงานตนเอง  
3.5 เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากไฟป่า และหมอกควัน (PM2.5) 
3.6 เพื่อการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

4. ผลผลิต (Output)    
     4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 
 4.1.1 หน่วยงานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ทั้ง 37 แห่ง รวมสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา อีก 1 แห่ง (รวม 38 แห่ง) มีแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan)  ครบทุกแห่ง 
 4.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาชัยภูมิ มี
ส่วนร่วมในการวางแผน พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินหากเกินเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น 

     4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   
 4.2.1 หน่วยงานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ทั้ง 37 แห่ง รวมสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา อีก 1 แห่ง (รวม 38 แห่ง) นำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan)  ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 4.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา              
ชัยภูมิ มีความพร้อมและแก้ปัญหาหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินไม่คาดคิดขึ้นได้ อย่างมีประสิทธิผล 

5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 5.1 หน่วยงานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศกึษาชัยภูมิ ทั้ง 37 แห่ง รวมสำนักงาน            
เขตพ้ืนที่การศึกษา อีก 1 แห่ง (รวม 38 แห่ง) มีแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองสำหรับการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) ครบทุกแห่ง  
 5.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา              
ชัยภูมิ มีความรู้เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามแผนได้ หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินไม่คาดคิดขึ้นได้  

6. เป้าหมาย 
     6.1 เชิงปริมาณ 
          6.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  จำนวน     71  คน 
          6.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา            จำนวน 1,690  คน  
     6.2 เชิงคุณภาพ 
         6.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติได้ตามแผนที่วางไว้ 
          6.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจสามารถ
ปฏิบัติได้ตามแผนที่วางไว้ 

7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน 2565 
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8. ความสอดคล้อง 
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพภาพทรัพยากรมนษุย์  

     8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                   -  เป้าหมาย การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพภาพทรัพยากรมนุษย ์  
                   -  ประเด็น การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
     8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน   

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา  
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

     8.7 นโยบายรัฐบาล ดา้นการศึกษา 
     8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) 1 ด้านความปลอดภัย 

9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ   จำนวน 20,000 บาท ประกอบด้วย 
         √ งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน   20,000   บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณที่มาจากหนว่ยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

 

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565  650  19,350 20,000 

รวมทั้งสิ้น 20,000 
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11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ  (จำนวน 20,000 บาท) 

   

ท่ี กิจกรรม/รายการ งบประมาณที่ใช้ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1  

1.1 จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องสำหรับการบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
(Business Continuity Plan)  
ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

 
 
 

650 บาท 

  
(5คน)*

(35+35+60บ.) 
= 650 บาท 

 

2 กิจกรรมที่ 2  จัดทำป้ายรณรงค์
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย ไฟป่า
และหมอกควัน (PM2.5)/โควิด-19 

 
 
 
 

19,350 บาท 

   
 
 

19,350 บาท 

 
รวมงบประมาณ 20,000 บาท  650 บาท 

19,350 
บาท 

12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 

1 
 
 

กิจกรรมที่ 1  จัดทำแผนดำเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการ
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
(Business Continuity Plan) ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ระดับเขตพื้นที่ 

2. ประชุมคณะกรรมการ
จัดทำร่างแผน 

3. จัดทำแผน BCP 
4. รวบรวมแผนหน่วยงาน

ในสังกัด รายงาน สพฐ. 

 
 
มกราคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2565 
ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ 

2 กิจกรรมที่ 2  จัดทำป้ายรณรงค์
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย ไฟป่า
และหมอกควัน (PM2.5)/โควิด-19 

1. เสนอขออนุมัติจ้างทำ 
2. ประสานงานพัสดุ 
3. เนินการจัดทำป้าย 
4. รายงานผล 

 
 
กุมภาพันธ์ 2565- เมษายน 2565 
ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ 

 

13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
      13.1.1 บุคลากรผู้เข้าร่วมการอบรม ติดภารกิจราชการในห่วงเวลาการอบรม   
      13.2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
       13.2.1 แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลาที่กำหนด เต็มตามเวลาของการอบรม 
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14. ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 

กิจกรรมที่ 1  จัดทำแผนดำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business 
Continuity Plan)  ของสำนกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะกรรมการ
เข้าร่วม
ดำเนินการ
จัดทำแผน 
ร้อยละ  100  
 

-สอบถาม 

-สังเกต 

 

1. แบบสอบถาม 
2. สังเกต 
3.  รายงานผล 

 

กิจกรรมที่ 2  จัดทำป้ายรณรงค์
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  
ความปลอดภัย ไฟป่าและหมอกควัน 
(PM2.5) /การป้องกันการแพร่ระบาด
โควิด-19 

 ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา                
มีจิตสำนึก         
ร้อยละ100 

-สอบถาม 

- สังเกต 

 

1. แบบสอบถาม 
2. สังเกต 
3. รายงานผล 

 
 

 
  



-92- 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการ ส่งเสริมการออกกำลังกายเพือ่สุขภาพ “ลดพุง สุขภาพดี ไม่มีโรค”  
               ของบุคลากร และลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาชัยภูมิ 

                     โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่  

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(5) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
โทรศัพท ์0 – 4405 – 6766 ต่อ 24              โทรสาร 0 – 4405 - 6768           

2. หลักการและเหตุผล 

 จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการในการขับเคลื ่อนจังหวัดไปสู ่เป้าหมาย “ชัยภูมิเมืองแห่งความสุข”              
ตามแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ในช่วงระหว่างปี 2561 - 2565 ซึ่ง “สุขภาพ” เป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องใช้เป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย จังหวัดชัยภูมิได้กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนด้านสุขภาพ  เพื่อไปถึง
เมืองแห่งความสุขผ่านการพัฒนาคน เพื่อให้คนชัยภูมิ “ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค และบริโภคอาหารปลอดภัย” และ
ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ ก็ยังมีกลุ่มที่มีภาวะอ้วน และเริ่มอ้วนอยู่ในระดับต้นๆของประเทศ ยืนยันข้อมูลจากผล
การประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียนในจังหวัดชัยภูมิ ที่อยู่ในช่วงอายุ 6 – 14 ปี มีภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนร้อย
ละ 15.09 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ (ร้อยละ 13.06) เกินเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข (กำหนดให้ไม่เกิน ร้อย
ละ 10) ส่วนเด็กวัยเรียนที่มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี มีภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนมีร้อยละ 22.06 ซึ่งสูงกว่า
ระดับประเทศเช่นกัน (ร้อยละ 18.63) อำเภอที่อ้วนมากที่สุด คือ อำเภอคอนสาร (ร้อยละ 28.95) ส่วน
ประชาชนที่อยู่ในวัยทำงานอายุ 18 - 59 ปีของจังหวัดชัยภูมิที่มีการรายงานข้อมูลในระบบพบว่ามีค่าดัชนีมวล
กาย ระหว่างผู้ที่มีน้ำหนักเกิน (BMI >= 23 ถึง < 25) จนถึง อ้วนระดับ 1 (BMI - 25 ถึง <30) และ อ้วนระดับ 
2 (BMI >=30 ) จำนวน 119,873 คน คิดเป็นร้อยละ 47.6 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศ (จำนวน 
7,014,186 คน ร้อยละ 46.96) ส่วนข้อมูลในกลุ่มผู้สูงอายุ มีจำนวน 54,724 คน คิดเป็นร้อยละ 40.92 
(ระบบรายงานมาตรฐาน (HDC), 2563) 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้จัดทำโครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เป็น
วิธีที่เหมาะสม โดยการกระตุ้น ให้เกิดความ ตระหนักและตื่นตัวเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย  ยังช่วย
เสริมสร้างให้ร่างกาย แข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ เสริมสร้างความสามัคคี และที่สำคัญการออกกำลังกายยังลด
ความเสี ่ยงต่อการเกิดโรคทาง NCDs เช่น ความดัน ไขมัน เบาหวาน อ้วนลงพุง ฯลฯด้วยความตระหนักถึง
ความสำคัญ จึงได้จัดทำ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ลดพุง สุขภาพดี ไม่มีโรค” ของบุคลากร
และลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1. เพื่อสร้างความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ทาง NCDs เช่น ความดัน ไขมัน เบาหวาน อ้วนลงพุง ฯลฯ 
 3.2. เพ ื ่อกระต ุ ้น ให ้ เก ิดความ ตระหนักและต ื ่นต ัวเห ็นความสำค ัญของการออกกำล ังกาย                      
ช่วยเสริมสร้างให้ร่างกาย แข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ เสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร 
   
 
     
 
 



-93- 
 

4. ผลผลิต (Output)    
4.1. ผลลัพธ์ (outcome) 

  ผ ู ้บร ิหาร บ ุคลากร และล ูกจ ้างสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษาช ัยภ ูมิ                        
จำนวน 73 คน 
     4.2. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
  4.2.1. ร้อยละ 100 ผู้บริหาร บุคลากร และลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ลดพุง สุขภาพดี ไม่มีโรค” 

 

5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
5.1. ผู้บริหาร บุคลากร และลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

ทาง NCDs เช่น ความดัน ไขมัน เบาหวาน อ้วนลงพุง ฯลฯ 
5.2. ผู้บริหาร บุคลากร และลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เห็นความสำคัญของการ

ออกกำลังกาย ที่ช่วยเสริมสร้างให้ร่างกาย แข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ และการเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร 
  

6. เป้าหมาย 
         6.1. เชิงปริมาณ ผู ้บริหาร บุคลากร และลูกจ้างสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ                    
จำนวน 73 คน 
         6.2. เชิงคุณภาพ ผู้บริหาร บุคลากร และลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคทาง NCDs เช่น ความดัน ไขมัน เบาหวาน อ้วนลงพุง ฯลฯ และเห็นความสำคัญของการออกกำลัง
กาย ที่ช่วยเสริมสร้างให้ร่างกาย แข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ การเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร 
 

7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่
ขั้นตอนการดำเนนิการ/

กิจกรรม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ 
หมาย
เหต ุ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอขออนุมัติโครงการฯ         
 
 

     

2. ดำเนินกิจกรรม               

3. รายงานสรุปผลโครงการฯ       
 
 

 
 
 

    

4. ติดตามผลการดำเนินงาน              
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8. ความสอดคล้อง  
8.1. เป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     8.2. ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
                   -  เป้าหมาย  
    - คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
    - สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
                   -  ประเด็น  
    - ๔.๕.๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
    - ๔.๕.๒ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
    - ๔.๕.๕ การสง่เสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ 
    - ๔.๗.๑ การสง่เสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวติ 

8.3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข 
8.4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

   - ยุทธศาสตร์ที ่1. การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์  
     8.5. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเดน็  
   - การพัฒนาการเรยีนรู้ 
   - การพัฒนาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     8.6. นโยบายรัฐบาล ดา้น 
   - การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
     8.7. แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)  
   - นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย  
    - พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัตซิ้ำ 
   - นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
    - ส่งเสรมิการจดัการศึกษาใหผู้้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ
โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มคีวามรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถกูต้องต่อบ้านเมือง 
 

9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ 15,000 บาท ประกอบด้วย 
         √ งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน   15,000   บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณที่มาจากหนว่ยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
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      10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบตัิงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2564  15,000   15,000 
รวมทั้งสิ้น ( หนึ่งหมืน่ห้าพนับาทถ้วน )  

11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ     

   

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่

ใช ้
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

1 
กิจกรรมส่งเสรมิการออกกำลัง
กายเพ่ือสุขภาพ “ลดพุง 
สุขภาพดี ไม่มีโรค” 

15,000    

 - ค่าวิทยากร  12,000   
 - ค่าใช้สอย   3,000  
 รวมงบประมาณ     

*ถัวจ่ายทุกรายการ 

12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 

 

ที่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ / ขั้นตอน 
ระยะเวลา  

/ สถานที่ดำเนินงาน 

1. การจัดเตรียมโครงการ 

1.1. จัดเตรียมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
1.2. แต่งต้ังคณะกรรมการฯ 
1.3. นำเสนอเพื่อขออนุมัติ 

ต.ค. 2564 – ม.ค. 2565 
/ สพม. ชัยภูม ิ

2. การดำเนินกิจกรรม 
2.1. วางแผนดำเนินงาน 
2.2. สถานที ่
2.3. รวบรวมข้อมูล 

ธ.ค. 2564 – เม.ย. 2565 
/ สพม. ชัยภูม ิ

3. 
การทบทวน สะท้อนผล  
รายงานผล 

3.1. สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการฯ 
3.2. รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

ก.พ. – ก.ย. 2565 
/ สพม. ชัยภูม ิ
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13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
         13.1.1. เปน็โครงการใหมแ่ละยังไม่มีแนวทางการลงตรวจเยี่ยมข้อมูลการช่วยเหลือ 
    13.1.2. ผู้เข้าร่วมโครงการอาจจะยังไม่ทราบถึงข้อมูลและสามารถนำไปประยุกรในการดำเนินการ
จัดการช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาที่รบัผิดชอบ  
 

 13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
         13.2.1. มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน หรือจัดทำแผนการปฏิบัติรวบรวมผล  
    13.2.2. ชี้ให้เห็นความสำคัญของโครงการฯ ประโยชน์ที่จะได้รับ สร้างตระหนักและเล็งเห็น
ความสำคัญการดูแลสุขภาพ 
 
14. ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

6.1. เชิงปริมาณ 
- ผู้บริหาร บุคลากร และลูกจ้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ 

100 สังเกต / ติดตาม 

การรายงานเหตุการณ์
ฉุกเฉินที่เกิดขึน้ หรือแบบ
ประเมิน หรือการมีส่วน
ร่วม หรือ อื่นๆตามความ
เหมาะสม 

6.2. เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ ผู้บรหิาร บุคลากร และลูกจ้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสรมิการออก
กำลังกายเพื่อสุขภาพ “ลดพงุ สุขภาพดี 
ไม่มีโรค” 

100 สังเกต / ติดตาม 

แบบรายงาน หรือ 
แบบประเมิน หรือ 
กิจกรรม หรือ อ่ืนๆตาม
ความเหมาะสม 
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1. ชื่อโครงการ  โครงการป้องกันการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                                           โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม ่ 
   (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   (2) ผู้ประสานงานโครงการ (contact person) 
    ชื่อ-สกุล นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    
      โทรศัพท ์0-4405-6766 ต่อ 24 
    โทรสาร 034405-6768 E-mail. Ka1179@hotmail.com 
2. หลักการและเหตุผล 
  สังคมไทยในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตในสังคมจากครอบครัวขยาย กลายเป็นครอบครัว
เดี่ยว อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ทำให้พ่อแม่ต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน ส่งผลให้สภาพ  ครอบครัวขาด
ความอบอุ่น เยาวชนในครอบครัวขาดการดูแลและชี้แนะในสิ่งที ่เหมาะสม ประกอบกับ  ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์และวัฒนธรรมข้ามชาติ ทำให้เยาวชนถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้า เช่น  สื่อลามกในโลก
อินเตอร์เน็ต สิ่งเหล่านี้มีผลทำให้เยาวชนเกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ด้วยการขาดวุฒิ ภาวะและทักษะใน
การควบคุมอารมณ์ทางเพศของตนเอง เยาวชนจึงมีเพศสัมพันธ์ในเวลาที่ไม่เหมาะสม และ  ขาดความเข้าใจเรื่อง
เพศศึกษา จึงส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  แม่วัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ นับเป็นปัญหาที่สำคัญใน
สังคมปัจจุบันที่ต้องได้รับการแก้ไขเนื่องจาก วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมมีอายุน้อยลงมาก วัยรุ่นเหล่านี้จึงขาดวุฒิ
ภาวะในการจัดการกับปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้น วัยรุ่นบางคนไม่ทราบว่าตนเองตั้งครรภ์ ทำให้ไม่ได้ดูแลสุขภาพร่างกาย 
และไม่ได้รับอาหารเสริม บุตรของแม่ วัยรุ่นมักประสบปัญหาสุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรง น้ำหนักน้อย บางราย
หาทางออกโดยวิธีการทำแท้ง ผลจาก การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย อาจทำให้ตกเลือด ติดเชื้อ รุนแรงจนอาจเสียชีวิต
ได้ บางรายก็ต้องออกจากโรงเรียน เนื่องจากอับอายส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของแม่วัยรุน่ในอนาคต  
  ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการ
แก้ไข ปัญหาดังกล่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงจัดทำโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  เพื่อให้
ความรู้กับเยาวชนในโรงเรียน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และพัฒนาการทางเพศของตนเอง  โดยให้
เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม ในการคิดมีการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเพื่อน เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ฝึกให้
เยาวชนได้คิดถึงปัญหาทางเพศ การแก้ไขและการป้องกนัปัญหา  
3.วัตถุประสงค์  
  ๑. เพื่อลดอัตราการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร  
  ๒. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  
4. ผลผลิต (Output) 
  4.1 ผลลัพธ์ (outcome)  
   นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเพศศึกษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น 
  4.2 ดัชนี้ความสำเร็จ (KPls) 
   นักเรียนทกุคนได้รับความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้ชีวิต และลดอัตราการต้ังครรภ์ก่อน
วัยอันควร 
5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  
  1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความรู้เรื่องเพศศึกษา และการป้องกัน 
  2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะการป้องกันการต้ังครรภ์   
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6. กลุ่มเปา้หมาย  
  1. นักเรียนช้ัน ม.1 – ม.3  จำนวน    70   คน  
  2. นักเรียนช้ัน ม.4 – ม.6  จำนวน    70   คน  
      รวมทั้งหมด   140   คน  
7 .ระยะเวลาดำเนนิการ  ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565  

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
64 64 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

1.จัดทำโครงการ และขอ เสนออนุมัติ
โครงการ 

            

2.ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

            

3.ประชุมชี้แจงโครงการ และประสานงาน
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

            

4.จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1-3  และนกัเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เรื่องเพศศึกษา และ
วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ 

            

5.สรุปผลการดำเนินงาน             
8. ความสอดคล้อง 
  8.1 เป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ (ลำดับแรก) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
  8.2 ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
    - เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
    - ประเด็น การเสริมสร้างศักยภาพในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
  8.3 ยุทธศาสตร์ชาติ (ลำดบัรอง) (ถ้ามี) - 
  8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา 
  8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ 
  8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ การพฒันาคนตลอดช่วงชีวิต 
  8.7 นโยบายรัฐบาล ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
  8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไก    
ในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัย
คุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ำ 
9. วงเงนิงบประมาณที่ดำเนนิการ   22,500 บาท   ประกอบด้วย 
             งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน    22,500     บาท 
    งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน .....................................  บาท 
  หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
                 งบประมาณที่มาจากหน่วยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                 ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
          หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
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10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบตัิงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565  22,500  
 

 22,500 

รวมเป็นเงินทัง้สิ้น (บาท) 22,500 
 

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที่   

กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
1 กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ความเข้าใจ 

และทักษะในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
22,500    

 1.1 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม จำนวน 140 คนๆละ  
60 บาท                            

  8,400  

 1.2 อาหารว่างและเครื่องด่ืมผู้เข้า อบรม จำนวน 140 
คนๆละ 60 บาท  (เช้า-บ่าย) 

  8,400  

 1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรในหน่วยงานสาธารณสุข 1 คน 
คนละ 6 ชั่วโมงๆละ 600บาท   

 3,600   

 1.4 ค่าวัสดุในการอบรม จำนวน 140 คนๆละ 15 บาท     2,100 
 รวมเป็นเงิน 22,500    

หมายเหตุ :ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถวัเฉลี่ยได ้ 

12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
1 ขั้นเตรียมการ (P) ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ระหว่าง

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ต.ค. 64/ห้องประชุม สพม.ชย. 

2 ขั้นเตรียมการ (P) ประชุมชี้แจงโครงการ และประสานงาน
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

พ.ย.-ธ.ค. 64/ ห้องประชุม สพม.
ชย. 

3 ขั้นดำเนินการ (D) จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1-3  และนกัเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เรื่องเพศศึกษา และ
วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ 

ม.ค.-ก.พ.65/ห้องประชุม สพม.ชย. 

4 ขั้นติดตาม/ประเมินผล (C) สรุปผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.พ.65 

 

13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
         13.1.1 นักเรียนขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันการต้ังครรภ์  
     13.1.2 นักเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง  
      13.2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
         13.2.1 ให้นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้ชีวติ และลดอัตราการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
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 14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

1.ร้อยละของนักเรียนมีความรู้เรื่อง
เพศศึกษา และการป้องกัน 

100 ประเมินความพึงพอใจ เมื่อ
สิ้นสุดโครงการ  

ประเมินความพึงพอใจ 

2.ร้อยละของนักเรียนมีทักษะการ
ป้องกันการต้ังครรภ์   

100 ประเมินจากแบบประเมิน
ความรู้ ก่อนและหลังอบรม 

แบบประเมินความรู้ 
ก่อนและหลังอบรม 
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1.ชื่อโครงการ    พัฒนากระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมสี่วนร่วม 
                                         โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม ่

(1) หน่วยงานรบัผิดชอบ สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาชัยภูมิ 
                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (Contact person)   
          ชื่อ-นามสกุล  นางรุ่งเรือง  รักษ์มณี   นายยุทธศักดิ์  ผลกอง นายวสันต์  ตัง้ฐานะสกุล            
           และคณะ  โทรศัพท์ 094 2895291  โทรสาร  044 056768  
           E-mail   Rakmanee.r@gmail.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.หลักการและเหตุผล 

  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีแนวทางการดำเนินงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่การรู้จักนักเรียน 
เป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน ส่งเสรมิพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปญัหา และส่งต่อนักเรียน เพื่อให้นักเรียน 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้อย่าง
ปลอดภัย การดำเนินงานมีวิธีการ ขั้นตอน  เครื่องมือที่ชัดเจนและที่สำคญัคือ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
ทั้งในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ กรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน ผู้บริหาร คร ูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เช่น  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ตำรวจ ฝ่ายปกครอง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ  ประโยชน์และคุณค่าของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทำให้นกัเรียนได้รับ
การดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหา เกิดสัมพันธภาพที่ดีและมีความอบอุ่นระหว่างครูกับ
นักเรียน นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาความเก่ง IQ คุณธรรม
จริยธรรม MQ และมีความมุง่มั่นทีจ่ะเอาชนะอุปสรรค์ AQ มีทักษะในการดำเนินชีวิต เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
และความสุขในการดำเนินชีวิต 

  เพื่อให้การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและ
สามารถดูแลชว่ยเหลือนักเรียนในทุกปัญหา ทุกมิติ อย่างรอบด้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
      นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงและตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ 
  2. นักเรียนอยู่อย่างมีความสขุ และได้รับการส่งเสรมิพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  3. ภาคีเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
4. ผลผลิต (Output) 
              4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 
                   สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง สามารถดูแลช่วยเหลือพิทักษ์ปกป้อง
คุ้มครองนักเรียนในทุกมิติ ดว้ยกระบวนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตที่เหมาะสม นักเรียนรู้เท่า
ทันปัญหาและสถานการณ์พร้อมที่จะเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน 
             4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   
                    4.2.1 การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียน
สะท้อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
                    4.2.2 การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                  4.2.3 การมีส่วนร่วมระบบภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
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5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

                สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง นกัเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลอื ปกป้อง
และคุ้มครองในทุกมิติ ด้วยกระบวนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและเสริมสร้างทักษะชีวิต นักเรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพจบการศึกษาตามหลักสูตร อัตราการออกกลางคันลดลง ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
6. เป้าหมาย 

              6.1 เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิในสังกัด 37 โรงเรียน   
          6.2 เชิงคุณภาพ  
          1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู ้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกโรงเรียนเกิดความยั่งยืน  ซึ่ง
นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง
เหมาะสมและทันเหตุการณ์  
          2. ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ 
3. ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเน้นเด็กกลุ่มที่ต้องการการ 
คุ้มครองและชว่ยเหลือเป็นพิเศษ 

7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ .......มกราคม 2565...... ถึง .........กันยายน 2565.........  
8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ   ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)  

           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน  ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 

                   -  เป้าหมาย ประชาชนอยู่ดีกินดี และมีความสุข 

                   -  ประเด็น การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิต ิ

 8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน   - 

8.4 แผนการปฏิรปูประเทศด้าน  การศึกษา  
     8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
     8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้ 
     8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
     8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)  นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย  -พัฒนาระบบและกลไกในการ
ดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศกึษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุก
รูปแบบนโยบายที่ 2  ด้านโอกาส ข้อ 2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ขอ้ 2.4  

9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ   .   91,110 บาท  ประกอบด้วย 
             งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน    91,110     บาท 
    งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน .....................................  บาท 
  หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
                 งบประมาณที่มาจากหน่วยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                 ระบุช่ือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
          หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
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            10. แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 
…2565…………. 

 42,110 บาท 49,000  91,110 

ปีงบประมาณ …………….      

รวมทั้งสิ้น 91,110 

11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ       

ที่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ    

ที่ใช้ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

1 กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน จำนวน  37 โรงเรียน 

42,110    

 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ
ประชุม 2 มื้อๆ ละ 35 บาท X 7 คน 
(2X35X7) 

  490  

 -อาหารเที่ยงแบบกล่องประชุมคณะกรรมการ     
7 คน ๆละ 1 วัน เป็นเงิน (7X60X1) 

  420  

 -ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 15 วัน ๆ ละ 1,000 บาท 
(15X1,000) 

  15,000  

 -ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมินโรงเรียน 7 
คน 15 วัน ๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน  

 25,200   

 -ค่าวัสดุ    1,000 
 รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 42,110 25,200 15,910 1,000 

2 กิจกรรมที่ 2  เยี่ยมบ้านนักเรียนในสังกัด      
                 จำนวน 37 โรงเรียน 
 

49,000    

 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 20 วัน ๆ ละ  1,000 บาท     
เป็นเงิน 12,000 บาท 

  12,000  

 -เบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 10 คน 15 วัน ๆ ละ 
240 บาท/คน  (10X15X240) 

 36,000   

 -ค่าวัสดุ    1,000 
 รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 49,000 36,000 12,000 1,000 
 รวมเงินงบประมาณทั้งสิน้ 

(42,110+49,000) 
91,110 61,200 27,910 2,000 

                 *ขอถัวจ่ายทกุรายการ 
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12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานทีดำเนินงาน 
1 
 

การจัดเตรียมโครงการ 
 

1.1จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
1.3 นำเสนอเพื่อขออนุมัต ิ

ม.ค.-กพ.65 /ห้องประชุม     
สพม.ชัยภูมิ 

2 การดำเนินงานตามโครงการฯ 2.1 แจ้งโรงเรยีน 
2.2เตรียมเอกสาร/สถานที ่
2.3 ดำเนินการประชุมปฏิบัติการ 
2.4 ประเมินผลการรายงานตามเอกสาร 
2.5 ดำเนินการประกวดคัดเลือก/ประเมิน/
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 

พค.-กย.65/หอ้งประชุม       
สพม.ชัยภูมิ 

3 การตรวจสอบ กำกับติดตาม
โครงการฯ 

-ประเมินผลผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ก..ย.65/ห้องประชุม           
สพม.ชัยภูมิ 

4 การทบทวน สะท้อนผล 
รายงานผล 

4.1 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ 
4.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 

ก.ย.65/สพม.ชัยภูมิ 

                             
13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

          13.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
          13.1.1 ผู้บริหารสถานศกึษา ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่รับผิดชอบงานระบบดูแล
ช่วยเหลือขาดความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงาน ทำให้งานไม่ประสบผลสำเร็จ                   
     13.1.2 นกัเรียนบางคนขาดทักษะชีวิตและมีพฤติกรรมเสี่ยง 
 13..2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      13.2.1 ควรมอบหมายงานให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นทีมงาน         
               13.2.2 ดำเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาระบบดูแล ช่วยเหลือ
นักเรียน 

     13.2.3 สร้างความตระหนักให้ความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับแนวทางการปฏิบัต ิงานระบบ                           
การรายงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และจัดทำคู่มือปฏิบัติงานระบบการดูและช่วยเหลือนักเรียน 
     13.2.4 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้ความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้กับ
นักเรียนแต่ละกลุ่ม 
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14. ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

14.1 เชิงปริมาณ 

      - ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกโรงเรียน 

      - นักเรียนในสังกัด สพม.ชัยภูมิ
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ    

 

ร้อยละ100 

 

ร้อยละ 100 

 

-การสังเกต 

 

-ประเมิน 

 

 

- แบบสอบถาม 

 -เกณฑ์การพิจารณา 

14.2 เชิงคุณภาพ 

- ครูที่ปรึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรมและหรือ
จัดทำ/ใช้แผนการเรียนรู้ที่มีการบูรณา
การการเสริมสร้างทักษะชีวิต 

- นักเรียนมภูีมิคุ้มกันทางสังคม และ
ได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง 

 

ร้อยละ 80 

 

 
 

ร้อยละ 100 

 

-การกำกับ ติดตาม 

 

-แบบรายงานผล 
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม 

                     โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(6) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ  นางปิยะนันท์  มโนธรรม    โทรศัพท ์061-4954543 
โทรสาร 044-056768   E-mail : nunnun_t@hotmail.com 

2. หลักการและเหตุผล 
             การจัดการเรียนรวมจึงถือได้ว่าเป็นการจัดการศึกษาเพื ่อสนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
เป็นการจัดการศึกษาให้นักเรียนทั่วไปและนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสเข้าถึง
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดการศึกษาเป็นพิเศษ
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องเพื่อเป็นการประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาโดยมีหน้าที่
หลักได้แก่ คัดกรอง และให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือส่งต่อแพทย์เพื่อวินิจฉัยนักเรียนที่มีแนวโน้มมีความ
บกพร่อง จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จัดทำ/จัดหา พัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควิธีการในการ
พัฒนานักเรียน จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ พิจารณาเห็นถึงความต้องการ
จำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาตามสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาสำหรับ
คนพิการ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเรียนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

      2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ที่
จัดการเรียนรวมในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดทำสื่อนวัตกรรม ให้มีเหมาะสมกับสภาพความพิการใน
แต่ละประเภท 

     3. เพื่อให้มีการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ครู 
ผู้ปกครอง สำนักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ 
เป็นเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 
4. ผลผลิต (Output)    
     4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 

  นักเรียนทีมี่ความต้องการพิเศษได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
     4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   
          ร้อยละ 100 ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาชัยภูมิที่มีนักเรียนพกิารเรียน
รวม มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพ่ือพัฒนานักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษให้มีคุณภาพการเรียนที่ดีขึ้น 
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5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
            นักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนทั่วไปทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
            โรงเรียนมีนวัตกรรมในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับประเภทความพิการของนักเรียน 
 

6. เป้าหมาย 
     6.1 เชิงปริมาณ  ครูผู้สอน มีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถของนักเรียน 
และนวัตกรรมการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถผู้เรียน 
     6.2 เชิงคุณภาพ ครูผู้สอน มีทักษะในการแก้ปัญหาและพัฒนาความสามารถของนักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนทั่วไป 
 

7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ .,มีนาคม...2565.. ถึง .สิงหาคม..2565  
 

8. ความสอดคล้อง 
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ  ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

  

     8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม..................... 
                   -  เป้าหมาย …สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ ………… 
                   -  ประเด็น สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศ 
                      ภาวะและทุกกลุ่ม 
   

     8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน .....-............................................................................................... 
  

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ...ด้านการศึกษา....................................................................  
การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  การจัดการศึกษาสำหรบับุคคลพิการ บุคคลที่มี
ความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
 

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรท์ี่ ......... 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 

8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .การพัฒนาการเรียนรู้............................. 
 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน…นโยบายเร่งด่วนด้าน  (8.) การปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย 

8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) ..นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถงึบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ มมีาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

         
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ   .....100,000................บาท ประกอบด้วย 
             งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน ………………………........... บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..........100,000.......... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณจากหน่วยงานอื่น          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
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 10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565.   100,000  100,000 

ปีงบประมาณ …………….      

รวมทั้งสิ้น 100,000 

11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ     

   

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่

ใช ้
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
1 กิจกรรมที่ 1       
   อบรมพี่เลี้ยงเด็กพิการ และครู

ที่รับผิดชอบนักเรียนพิการเรียน
รวม 

90,000 20,000 68,000 3,000 

2 กิจกรรมที่ 2      
   ติดตามการดำเนินงานของ

โรงเรียน 
10,000 7,000 3,000 - 

 รวมงบประมาณ 100,000 27,000 71,000 3,000 

12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
ที่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่

ดำเนนิงาน 
1 เขียนโครงการ กิจกรรม ทรัพยากร

และรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 

1.1 เขียนโครงการ พัฒนาการ
จัดการเรียนรวมในโรงเรียนทั่วไป 
1.2 ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน  

 
 

มีนาคม 2565 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2.1 ประชุม/แต่งตั้ง
คณะกรรมการในการดำเนินงาน 
 

 
เมษายน 2565 

3 อบรมโครงการพัฒนาการจัดการ 
เรียนรวมในโรงเรียนทั่วไป  การคัด
กรองนักเรียน การดูแลช่วยเหลือ และ
การส่งต่อนักเรียนในกรณีที่นักเรียน
ต้องการความช่วยเหลือ 

3.1 ดำเนินการอบรม 
3.2 ประเมินผลการอบรม  

พฤษภาคม – สิงหาคม 2565 
 
 

 

4 ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน 
โดยประสานขอความร่วมมือจากศูนย์
ศึกษาพิเศษจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้
ความรู้แก่ครู พี่เลี้ยงเด็กพิการ 

3.1 ติดตามการดำเนินงานของ
โรงเรียนในสังกัด  

สิงหาคม – กันยายน 2565 
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13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
         โรงเรียนเปลีย่นผู้รับผิดชอบนักเรียนเรียนรวมบ่อยครั้ง และบางโรงเรียนมอบหมายงานในหน้าที่พี่เลี้ยง
ไม่เหมาะสม 
      13.2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
         ให้โรงเรียนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ และครูที่รับผิดชอบนักเรียนพิการเรียน
รวมในโรงเรียน 
 
 14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

1.พี่เลี้ยงเด็กพิการและครูผู้รบัผิดชอบ 
มีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับการ
พัฒนาและทักษะในการจัดการศึกษา
สำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม 

2. โรงเรียนได้รับสื่อ สิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อบริการ และสามารถสร้าง
นวัตกรรมสื่อเพื่อเป็นเครื่องมือช่วย
สร้างศักยภาพในการเรียนการสอน  

ที่เหมาะสม  

ร้อยละ 
100 

 

 

 

ร้อยละ 
100 

1. ติดตาม 

 

 

 

2. สอบถาม 

แบบสอบถาม 

 

 

 

แบบสอบถาม 
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1. ชื่อโครงการ การจัดการระบบข้อมูลนักเรียนยากจนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

                     โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(7) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ  นางปยิะนันท์  มโนธรรม    โทรศัพท ์061-4954543 
โทรสาร 044-056768   E-mail : nunnun_t@hotmail.com 

2. หลักการและเหตุผล 
             ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) ได้ดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ซึ่งเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า นักเรียนทุน
เสมอภาค เพื่อให้นักเรียนที่มีความยากจนพิเศษที่สมควรได้รับการช่วยเหลือตามเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือทุกคน 
เพื่อสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนไทยทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความ
เหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน 
 
3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีข้อมูลนักเรียนยากจนและ
นักเรียนยากจนพิเศษครบทุกคน และได้นำข้อมูลนักเรียนไปขอรับการพิจารณารับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ของนักเรียนยากจนเป็นรายบุคคล และส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น  
 

4. ผลผลิต (Output)    
     4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 
   ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีข้อมูลนักเรียนยากจนและนักเรยีน
ยากจนพิเศษในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (https://cct.thaieduforall.org/) ครบถ้วนและถูกต้อง 
สามารถนำมาประมวลผลเพือ่ใช้พัฒนาและต่อยอดได้ 
     4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   
          ร้อยละ 100 ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาชัยภูมิ มีข้อมลูนักเรียนยากจน
และนักเรียนยากจนพิเศษในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (https://cct.thaieduforall.org/) ครบทุกคน
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 
 
5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
            ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีข้อมูลนักเรียนยากจนและนักเรียน
ยากจนพิเศษในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (https://cct.thaieduforall.org/) ครบทุกคนตามที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองได้รับเงินทุนเสมอภาคจาก
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ทุกคน 
 
 
 
 
 

https://cct.thaieduforall.org/)%20ที่
https://cct.thaieduforall.org/
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6. เป้าหมาย 
     6.1 เชิงปริมาณ  ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาชัยภูมิ มีข้อมลูนักเรียน
ยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขครบทุกโรงเรียน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกำหนด  
 

     6.2 เชิงคุณภาพ ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาชัยภูมิ มีข้อมลูนักเรียนยากจน
และนักเรียนยากจนพิเศษครบทุกโรงเรียน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และได้รับ
การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนและเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข
ครบทุกคน 
 
 

7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ .,มกราคม..2565.. ถึง .กนัยายน..2565 
 
8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ  ความเทา่เทียมและความเสมอภาคของสังคม  
  

     8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ...(ข้อ 4.4) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม..................... 
                   -  เป้าหมาย …(ข้อ 2.1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิต…ิ……… 
                   -  ประเด็น …(ข้อ 4.1) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
                                   (ข้อ 4.1.6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและ 
                                   กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
   

     8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน .....-............................................................................................... 
  

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ..(ข้อ 5.9)...ด้านสังคม............................................................................  
สถานการณ์และแนวโน้มภายใน (ข้อ 4) ประเด็นด้านความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ยังเป็นปัญหามาอย่าง
ต่อเนื่อง นำมาซึ่งความไม่เท่ากันของทุนในการพัฒนาศักยภาพคน ในการเข้าถึงบริการด้านการศึกษาและ
สาธารณสุข  
 

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ......... 
(1) ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
(2) ยทุธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลือ่มล้ำในสังคม............................................  
  

8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ .การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต............................. 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ข้อ 2.1  สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน…นโยบายเรง่ด่วนด้าน  (1.) การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 
 

8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) ..นโยบายที ่2 ด้านโอกาส  ข้อ 2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอื
เด็กและเยาวชนไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
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9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ   .....50,000.00................บาท ประกอบด้วย 
             งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน ………………………........... บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ...........50,000........... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณจากหน่วยงานอื่น          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุชื่อหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

 

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2564   40,000 10,000 50,000 

รวมทั้งสิ้น 50,000 

11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ     

   

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1       
   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลในระบบ CCT 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าอาหารกลางวัน (80 คน x 120 บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (80 คนx 2 มื้อ x 35 
บาท) 
- ค่าวัสดุในการอบรมและสรปุรายงาน 

45,000  
10,000 

 

 
 
 

9,600 
5,600 

 
 
 
 
 

4,800 

2 กิจกรรมที่ 2      
 -  ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน  

-  จัดสรรวัสดุให้โรงเรียน  
 

5,000 4,000 1,000  
 

15,000 

 รวมงบประมาณ 50,000 14,000 16,200 19,800 

  12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
 
 
 

- จัดทำโครงการ 
- ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ 
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
- สรุปงาน 
- ติดตามโรงเรียน 

 
จัดอบรมตามโครงการฯ 
 
 
ติดตามการดำเนินงาน
ของโรงเรียนในสังกัด 

 
พฤษภาคม 2565 
 
 
กรกฎาคม - สิงหาคม 2565 
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13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
         ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลจากการปฏิบัติงานและในระบบสารสนเทศ 
      13.2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
         จัดอบรมเพือ่ให้ผู้รับผิดชอบสามารถประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา 
 

 14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

นักเรียนทีคั่ดกรองเป็นนักเรียนยากจน ร้อยละ 100 
2. ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก กสศ. 

แบบสอบถาม 

แบบมีเงื่อนไข  
3. ได้รับการพัฒนาทุกด้านจาก

งบประมาณที่ได้รับ แบบสอบถาม 
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1. ชื่อโครงการ   ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา 
      โครงการต่อเนือ่ง   โครงการใหม ่
 (1) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 (2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
  ชื่อ-นามสกุล นางสาวธัญพร  ตรีมูรติ    โทร. 09 9141 4935 
  โทรสาร  044 056768    E-mail :  tantree2506@gmail.com 
  
2. หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                  

ขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                      

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  เล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคน

ได้รับการศึกษาจบจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษา เพื่ออาชีพ สามารถ
วิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงจัดทำ
โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค 

          3.2 เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนให้นักเรยีนทุกคนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. ผลผลิต (Output) 

4.1 ผลลัพธ์  (outcome) 
 เด็กในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนทุกคนไดเ้ข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียน 
     ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร ไดศ้ึกษาต่อทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  (KPls) 
 1) มขี้อมูลสารสนเทศสำมะโนนักเรียน และนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการรับนักเรียน  
              และการรับนักเรียน 
 2) มีการส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา ดำเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการรับ 
              นักเรียน  
 3) จำนวนร้อยละของประชากรวัยเรียนไดเ้ข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรยีนชัน้ 
              มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษาต่อทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 
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5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
    5.๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน ดำเนินงานการรับนักเรียน มีความบรสิุทธิ์ ยุติธรรม 

โปร่งใส เสมอภาค ตรวจสอบได้  
  5.๒ เด็กในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนได้เข้าเรียนครบทุกคน และนักเรียนจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีที ่3 เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 95 

6.  เป้าหมาย         
      6.๑  เชิงปริมาณ 
         โรงเรียนในสังกัด 37 โรง มีข้อมูลสารสนเทศสำมะโนนักเรียน มีแผนการรับนักเรียน                  
         6.๒  เชิงคุณภาพ 

      โรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่ตรวจสอบได้ โปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค เด็กในเขตพื้นที่
บริการได้เข้าเรียนครบทุกคน 

7. ระยะเวลาดำเนนิการโครงการ เดือน ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 

8. ความสอดคล้อง 

 8.1 เป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ :  สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 

 8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้าน  การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    - เป้าหมาย  สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ   
     - ประเด็น  การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิต ิ

 8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (สำรอง) (ถ้าม)ี 
 8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน (12 ดา้น) การศึกษา 
 8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ การพัฒนาการเรียนรู้ 
 8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน การศึกษา 
 8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)  ด้านโอกาส 
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ   25,000 บาท ประกอบด้วย 
             งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน …….….…9,000........... บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ...........16,000........... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณจากหน่วยงานอื่น          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
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10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบตัิงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 - 5,000 5,000 15,000 25,000 
      

11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ

ที่ใช ้

เงินงบประมาณ (บาท) 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ

๑ กิจกรรมที่ ๑   500    
 ประชุมผู้อำนวยโรงเรียนเตรียมความพร้อม   500  

๒ กิจกรรมที่ ๒   4,000 - - - 
 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ให้ความเห็นชอบ 

   - แนวปฏิบัติการรับนักเรียน/วิธีการ/สัดส่วน/
แผนการรับนักเรียน 
   - เงินบำรุงการศึกษา 
   - การเปิดห้องเรียนพิเศษ 
  - จัดหาที่เรียนรอบสอง  

  
 
 

4,000 
 

- 

3 กิจกรรมที่ 3 ติดตามการดำเนินการจัดสอบ ม.1,ม.4 9,800  5,800 4,000 
4 กิจกรรมที่ 4 10,700    
 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 10,700 - - 

 รวมงบประมาณ 25,000 10,700 10,300 4,000 

12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
ที่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
๑ ประชุมชี้แจงเตรียมความ

พร้อมในการรบันักเรียน 
1.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
1.3 จัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน 

พ.ย. – ธ.ค. 64 
 
สถานที่ ห้องประชุม สพม.ชย. 

๒ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
2.3 จัดประชุมคณะกรรมการให้
ความเห็นชอบ  
      - แนวปฏิบัติการรับนักเรียน 
      - การเก็บเงินบำรุงการศึกษา  
      - การเปิดห้องเรียนพิเศษ 
      - จัดหาทีเ่รียนรอบสอง 

ม.ค.- เม.ย. 65  
(ปฏิทิน สพฐ.) 

สถานที่ ห้องประชุม สพม.ชย. 

3 ติดตามการดำเนินการสอบ
นักเรียนช้ัน ม.1,ม.4 

3.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
3.3 กำกับติดตามการสอบ 

เม.ย.- พ.ค.65 (ปฏิทิน สพฐ.) 
โรงเรียนในสังกัด 

4 ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ 4.1 เสนอขออนุมัต ิ
4.2 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

เม.ย.- มิ.ย.65 
สถานที่  สพม.ชย. 
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 13. การวิเคราะห์ความเสีย่งของโครงการ 
    13.๑ ปัจจัยความเสี่ยง 
    13.1.1 นักเรียน ผู้ปกครอง มีความต้องการจะเข้าเรียนโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงเท่านั้น 
    13.1.2 นักเรียนไม่ทราบว่าเมื่อเรียนจบตัวเองต้องการประกอบอาชีพด้านใด 
    13.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    13.2.1 ทุกโรงเรียนเปิด Open house ให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เยี่ยมชมกิจกรรม เพื่อเป็นทางเลือกใน
การเข้าเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง 
    13.2.2 แนะแนวการศกึษาต่อทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ หาจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละสายงาน เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจวางแผนการเรียนต่อของนักเรียน 

14. ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
วิธีประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียน ร้อยละ 100 การรายงาน แบบรายงาน 
2. ร้อยละของนักเรียนที่จบช้ัน ม.3 เรียนตอ่
ชั้น ม. 4/เทียบเท่า 

ร้อยละ 95 การรายงาน 
 

แบบรายงาน 
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1. ชื่อโครงการ ...พัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียน แข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ........ 

                     โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ .นางปิยะนันท์...มโนธรรม...... โทรศัพท ์...061-4954543............................. 
โทรสาร ..044-056768....... E-mail …nunnun_t@hotmail.com…………………..…………  

2. หลักการและเหตุผล 
          การศึกษามีบทบาทสำคัญอันเป็นรากฐานการพัฒนาสังคมและมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์จำเป็นที่จะต้องมี
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งที่เป็นเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล กระบวนการศึกษาจึงเป็นกระบวนการส่งเสริมความร่วมมือทางปัญญา
ผ่านเครือข่ายโครงการความร่วมมือต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างนานาประเทศในการพัฒนา
จิตสำนึก ยอมรับในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ดังนั ้นการจัดการเรียนรู ้โดยผ่านท างหลักสูตรการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชาญฉลาด เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้กับผู้เรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็นในยุคปัจจุบัน ประกอบ
กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับเชิญจากกระทรวงและหน่วยงานทางการศึกษาต่างประเทศ
ในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ด้านคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการแข่งขันสอบคัดเลือก
ตั้งแต่ในระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ และคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ และเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
2. เพื ่อเปิดโอกาสให้ผู ้เร ียนได้พัฒนาด้านทักษะการคิดระดับสูง มีทักษะในการแก้ปัญหาและมี

ความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก และเป็นการสร้างเจตคติที่ดีให้
นักเรียนมคีวามสนใจในการเป็นนักคณิตศาสตร์ 

3. เพื่อใช้กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ เป็นสื่อกลางสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาเนื้อหาสาระให้มีความทันสมัย
เทียบเท่ามาตรฐานสากล 
 

4. ผลผลิต (Output)    
     4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 

  1. นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ และได้พัฒนาด้านทักษะการคิดระดับสูง มีทักษะในการแก้ปัญหาและมีความสามารถทางวิชาการอย่าง
เต็มตามศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก  

  2. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนรู้ มีนวัตกรรมการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาเนื้อหาสาระให้มีความทันสมัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล 
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 4.2 ดัชนีชี้วดัความสำเร็จ (KPIs)   
          ร้อยละ 100 ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาชัยภูมิ มีส่วนร่วมในการส่ง
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
  

5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ สามารถตอ่ยอดและพัฒนาความสามารถสู่ความเป็นเลิศ 
 

6. เป้าหมาย 
     6.1 เชิงปริมาณ  ครูผู้สอน มีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถด้านทักษะการ
คิดระดับสูงของผู้เรียน และนวัตกรรมการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
     6.2 เชิงคุณภาพ ยกระดับความสามารถผู้เรียนด้านทักษะการคิดระดับสูง มีทักษะในการแก้ปัญหาและพัฒนาขีด
ความสามารถผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์เท่าทัน
มาตรฐานสากล 
 

7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ .ธันวาคม...2564.. ถึง .พฤษภาคม..2565  
 

8. ความสอดคล้อง 
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

  

     8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั..................... 
                   -  เป้าหมาย …ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น………… 
                   -  ประเด็น …(ข้อ 4.2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                               
   

     8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน .....-............................................................................................... 
  

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ..(ข้อ 5.12)...ด้านการศึกษา....................................................................  
 

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ......... 
3. ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันได้อย่างยั่งยืน  
 

8.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .การพัฒนาการเรียนรู้............................. 
 

8.6 นโยบายรัฐบาล ด้าน…นโยบายเร่งด่วนด้าน  (1.) การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 
 

8.7 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) ..นโยบายที ่2 ด้านโอกาส ข้อ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนทีมี่
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ   .....22,000.00................บาท ประกอบด้วย 
             งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน …….….…………............. บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ...........22,000........... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณจากหน่วยงานอื่น          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 

                               หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
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10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2564.  22,000   22,000 

ปีงบประมาณ …………….      

รวมทั้งสิ้น 22,000 
 
11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ     
   

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่

ใช ้
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
   ดำเนินการสอบแข่งขัน

วิชาการระดับนานาชาติ (รอบ
แรก-ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
ดำเนินการวันที่ 25 เมษายน 
2564 จำนวน 2 สนามสอบ 
(สนามสอบโรงเรียนชัยภูมิภักดี
ชุมพล และสนามสอบโรงเรียน
ภูเขียว) 
   ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   ค่าสถานที่สอบ 
   ค่าวัสดุทำเอกสารการสอบ 
 

22,000  
 
 
 
 
 
 
 

18,500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 
1,500 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,400 

 รวมงบประมาณ 22,000 18,500 2,100 1,400 
 
12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/
สถานที่

ดำเนนิงาน 
1 เขียนโครงการ 

กิจกรรม ทรัพยากร
และรายละเอียด
ค่าใช้จ่าย 
 

1.1 เขียนโครงการ สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ และ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
1.2 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันและรับสมัครสอบ 
1.3 โรงเรียนรับสมัครนักเรียนและสมัครสอบผ่านระบบ Online   
1.4 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ  
      (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)  

 
 

เมษายน 
2565 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

2.1 ประชุม/แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการจัดสอบ 
2.2 ประสานขอใช้สถานที่ในการดำเนินการสอบ 

เมษายน 
2565 
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3 การสอบแข่งขนัทาง
วิชาการระดับ
นานาชาติ (รอบแรก) 

3.1 ดำเนินการการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ  
 
3.2 ประมวลผลการสอบแขง่ขันพร้อมประกาศผลสอบ  

เมษายน 
2565 

ภายในเดือน 
พฤษภาคม 

2565 
 
13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
         การประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุม โรงเรียน/ครูผู้สอนไมก่ระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนพัฒนา
ความสามารถ 
      13.2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
         เน้นการประชาสัมพันธ์ การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีสว่นร่วมในการสอบแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
ถึงความสำเร็จของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศเพื่อเป็นตัวแทนการแข่งขนัในระดับสูงต่อไป ให้เกียรติ
บัตรผู้เข้าร่วมแข่งขันเพ่ือเป็นกำลังใจและขยายฐานให้มผีู้สมัครสอบมากขึ้นทุก ๆ ปีการศึกษา 
 
 14. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

นักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขันได้รับการ
พัฒนาความสามารถทางวิชาการผ่าน
กระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับ
นานาชาติ 

ร้อยละ 
100 

4. ประเมินผลโดยการสอบ 
5. คะแนนสอบของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้น 
6. ตัวชี้วัดความสามารถค่าเป้าหมาย

และเกณฑ ์

แบบนับจำนวน 
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1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมเวททีางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครู-นักเรียน สังกัด สพม.ชัยภูมิ                                      
                   ประจำปีงบประมาณ 2565    
                       โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

(1) หน่วยงานรบัผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
                                           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (Contact person) 
                      ชื่อ-นามสกุล นางวนิชา  ประยูรพันธ์ุ  โทรศัพท์  082-5196935 
                      E-mail  wanicha@esdc.go.th 
                      ชื่อ-นามสกุล นางสาวอรัณฌญา  รักษาพันธุ์   โทรศัพท์ 090-292-5805 
                      E-mail   nosferatu.ks@gmail.com  
                      ชื่อ-นามสกุล นางสาวเขมิกา สาทัน   โทรศัพท์ 093-3272015 
                      E-mail   khemsatan4@esdc.com  
  ชื่อ-นามสกุล นางสาววชิรา  บุญเกื้อ โทรศพัท์ 092-584-0289 
                      E-mail   wachirajoom@gmail.com 
2. หลักการและเหตุผล  
         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทุกแห่ง ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาผู้เรียนใน
ทุกระดับการศึกษา  พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของเขตพื้นที่
การศึกษา  สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกลุ ่มสาระการเรียนรู้  
การศึกษาพิเศษเรียนร่วม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มศักยภาพทั้ง
ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ศิลปะ นาฏศิลป์ และงานอาชีพ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ใฝ่รู ้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนจึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นักเรียน  ครู และผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
พัฒนาตนเองที่ส่งผลให้การจัดการศึกษา ในสถานศึกษา มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

                          ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีความตระหนักและเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 
จึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมเวทีทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครู -นักเรียน สังกัด สพม.ชัยภูมิ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียน  ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา แสดงออกตามความสามารถของตนเอง
อย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพ
ติด ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาที่ครูผู้สอนสามารถนำไปประกอบการทำผลงานเชิงประจักษ์เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และขอเลื่อนวิทยฐานะเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษา
ต่อสาธารณชนทั้งในระดับเขตพืน้ที่ฯและระดับชาต ิ
3. วัตถุประสงค ์
       3.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนปกติและเด็กพิเศษเรียนร่วมได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้าน
วิชาการ ดนตรี กีฬา การแสดงวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมพื้นบ้าน และสิ่งประดิษฐ์ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ 
  3.2 เพื่อส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับนักเรียน  ครู ผู้บริหาร 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไป 
  3.3 เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการโครงการการแข่งทักษะวิชาการ ในระดับเขตพื้นที่ฯ                 
 

mailto:wanicha@esdc.go.th
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4. ผลผลิต (Output)    
     4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 
            4.1.1 ผู้เรียนทุกระดับมีความเป็นเลิศ มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21  ได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมและนำประสบการณ์มาพัฒนาตนเอง 
             4.1.2 ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจนำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ            
เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรมและเป็นนวัตกร 
             4.1.3 ผู้เรียนไดร้ับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
             4.1.4 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้นำประสบการณ์มาใช้พัฒนาผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพ นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ           
 

     4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   
            4.2.1 จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
            4.2.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาศเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
      5.1 นักเรียนตัวแทนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเวทีทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้สำหรับคร-ูนักเรียน สังกัด 
สพม.ชัยภูมิ  มีทักษะความรู้ทีส่อดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  ได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วม
กิจกรรม และนำประสบการณ์มาพัฒนาตนเองและกิจกรรมต่อไป 
      5.2  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้นำประสบการณ์มาใช้พัฒนาผู้เรียน 
      5.3  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีความภาคภูมิใจ
ร่วมกันในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเวทีทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้สำหรับคร-ูนักเรียน สังกัด สพม.ชัยภูมิ
ทุกระดับ 
      5.4 สถานศึกษาในสังกดันำผลการนิเทศ กำกับติดตาม การดำเนินกิจกรรมโครงการไปใช้ในการพัฒนาการ
ดำเนินกิจกรรมในปีต่อไป 
 
6. เป้าหมาย 
     6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวน 37 โรงเรียน เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมเวทีทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครู-
นักเรียน สังกัด สพม.ชัยภูมิทุกโรงเรียน 

           6.1.2  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเวทีทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครู -นักเรียน สังกัด 
สพม.ชัยภูมิที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
 
     6.2 เชิงคุณภาพ 
           6.2.1  นักเรียนมีความรู้  มีทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยีรวมทั้งกิจกรรมที่เป็นหนทางสร้างอาชีพใน
การดำรงชีวิต 
           6.2.2  น ักเร ียนมีสมรรถนะสำคัญตามที ่ระบุไว ้ในหลักส ูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน         
พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
           6.2.3  นักเรียนได้แสดงออกซึ ่งความสามารถทักษะในงานวิชาการ  ทักษะชีว ิต  และวิชาชีพ            
ตามความสนใจ 
7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ   ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564   
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8. ความสอดคล้อง 
    8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  
            เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
                   -  เป้าหมาย ประเทศไทยมขีีดความสามารถในการแข่งขนัสูงขึ้น 
                   -  ประเด็น การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    8.3 แผนการปฏิรูปประเทศดา้น การศึกษา 
    8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์  
     8.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ       
          ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต 
     8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
     8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
           3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรยีนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มวีินัย มีความรักในสถาบันหลกัของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ   ................ 173,000.....................บาท ประกอบด้วย 
             งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน …..….173,000......... บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน .................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณจากหน่วยงานอื่น          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                      หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
 
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ  2564 173,000 - - - 173,000 

รวมทั้งสิ้น  173,000 (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถว้น)  
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11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ     

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่

ใช ้
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
1 กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมการประชุมเพื่อเตรียมการ

จัดการแข่งขันงานส่งเสริมเวทีทางวิชาการเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครู-นักเรียน สังกัด สพม.
ชัยภูมิ 

48,000   48,000 

1.1 ค่าวัสดุ          48,000 
2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการดำเนินงานส่งเสริม 

เวทีทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับ 
ครู-นักเรียน สังกัด สพม.ชัยภูมิจัดสรรงบ 
ประมาณการดำเนินการให้กับศูนย์พัฒนา 
สาระการเรียนรู้ฯ 

135,000  135,000  

3.1 ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย 
3.2 ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3.3 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทย์) 
3.4 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     (คอมพิวเตอร์) 
3.5 ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
3.6 ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
3.7 ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) 
3.8 ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์) 
3.9 ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)   
3.7 ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพ 
3.8 ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
3.9 ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.10 ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม 
3.11 ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน 

  10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

 
      10,000 

5,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

 

 รวมงบประมาณ 173,000  135,000 48,000 
 
12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 

1 การประชุมเพื่อเตรียมการจัด
งานส่งเสริมเวทีทางวิชาการ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรบั
คร-ูนักเรียน สังกัด สพม.
ชัยภูมิ 

1.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
1.3 จัดประชุมคณะกรรมการฯ 

ตุลาคม   2564  
ตุลาคม   2564 
พฤศจิกายน  2564 /ห้องประชุม            
สพม.ชัยภูมิ 

2 การดำเนินงานจัดการแข่งขัน
งานส่งเสริมเวทีทางวิชาการ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรบั
คร-ูนักเรียน สังกัด สพม.
ชัยภูมิจัดสรรงบประมาณการ
ดำเนินการให้กับศูนย์พัฒนา
สาระการเรียนรู ้

จัดการแข่งขันงานส่งเสริมเวที
ทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สำหรับคร-ูนักเรียน สังกัด 
สพม.ชัยภูมิ 

ธันวาคม 2564 / ศูนย์เครือข่ายกลุ่ม
สาระฯ 
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13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
              13.1.2  ความร่วมมือของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
              13.1.3   ระยะเวลาดำเนินการ    
      13.2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
          13.2.1  เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ         
              13.2.2  พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ ์
 14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ ์
14.1 เชิงปรมิาณ 
    1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเวที
ทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครู-นักเรียน 
สังกัด สพม.ชัยภูมิ 
     

 
100 % 

 
 

 
เกณฑ์การประกวดของ สพฐ. 

14.2 เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนมีความรู้  มีทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นหนทางสร้างอาชีพใน การดำรงชีวิต 
และเป็นผู ้มีสมรรถนะสำคัญตามที ่ระบุไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(ปรับปรุง พ.ศ. 2560) อันเกิดจากการแข่งขันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันในระดับ เขตพื้นที่
การศึกษา และในระดับที่สูงขึ้น    

 
90 % 

 
 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
แบบสังเกต 
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1.  ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 

                     โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(8) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
      ชื่อ-นามสกุล นางวนิชา ประยูรพันธ ์      โทรศัพท ์  082 5196935       
      โทรสาร   044-056778     E-mail   wanicha@esdc.go.th 

ชื่อ-นามสกลุ ...นางสาวกาญจนา ประทุมวงศ์.....  โทรศัพท ์  081 709 9909         
โทรสาร   044-056778    E-mail anchana.psp32@gmail.com 

2.  หลักการและเหตุผล 
        วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อสังคมโลกในยุคปัจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตของทุกคนทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่างๆ วิทยาศาสตร์ทำให้คนพัฒนาความคิด ทั้ง
ความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะที่สำคัญในการค้นหาความรู้  
ทุกคนจึงควรได้รับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  (Scientific  Literacy  for  All)  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ  สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ  และการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีความสุข  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  ในการเรียนวิทยาศาสตร์นั ้นนอกจากความรู ้และกระบวนการการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แล้ว  ทักษะและกระบวนการคิดของผู้เรียนเป็นส่วนสำคัญในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  จึงควรมี
การเน้นวิธีการสอนคิด ซึ่งความสามารถในการคิดส่งเสริมให้เกิดขึ้นได้ด้วยการฝึกฝนในสถานการณ์ที่เ หมาะสม  
โดยเริ่มจากทักษะการคิดพื้นฐานเบื้องต้นต่อการคิดในระดับที่สูงขึ้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ,  2559)  
ในปัจจุบันการจัดการเรียนรู้แบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มี 3 วิธี คือ 1) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  2)  การ
สอนแบบโครงงาน และ  3)  การสอบแบบทดลอง  จากรายงานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพบว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นขบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนค้นหาคำตอบด้วยตนเอง 
(Learning By Doing) เป ็นแนวค ิดว ิทยาศาสตร ์แนวใหม ่และแนวค ิดทฤษฎ ีการ เสร ิมสร ้ างความรู้  
(Constructionist) โดยผ่านกระบวนการคิด ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้นกว่า
การสอนแบบอื่น (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2555) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียมและทั่วถึงโดย  1)  ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา  2)  ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา  
3)  พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ  และ 4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกดิสมรรถนะ
สำคัญ 5 ประการ คือ 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการ
แก้ปัญหา  4)  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  รวมทั้งมุ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ  ที่จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โดย
คาดหวังให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและสร้างความเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เป็นทั้งความรู้และกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้  ผู้เรียนควรได้รับการกระตุ้นส่งเสริมให้สนใจและกระตือรือร้นในการเรียนวิทยาศาสตร์  มีความสงสัยอยาก
รู้อยากเห็น เกิดคำถาม มีความสุขที่จะศึกษาค้นคว้าสืบเสาะหาความรู้  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ผล  นำไปสู่การ
ตอบคำถามใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผล  (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  2551) และการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ.  2552–2561) ได้กำหนดให้พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับกรอบความคิด 
เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  ที่เด็กและเยาวชนเรียนรู้  คือ  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  หรือ  3R  และ 
4C  ประกอบด้วย  3R:  การอ่าน  (Reading)  การเขียน (Writing  )  คณิตศาสตร์  (Arithmetic)  4C:  การคิด
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อย่างมีวิจารณญาณ  (Critical  thinking)  การสื่อสาร (Communication) การร่วมมือ (Collaboration) และ
ความคิดสร้างสรรค์  (Creativity) กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) นักเรียนจะสามารถพัฒนาความรู้ได้เมื่อได้รับการ
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณซึ่งเป็นทักษะการคิดขั้นสูง (Schraer & Stoltze, 1968) ทักษะต่างๆ ที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 นี้ สามารถส่งเสริมหรือพัฒนาได้ด้วยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (กมลวรรณ  กันยาประ
สิทธิ, 2558) 
  ในสภาพปัจจุบันผลการประเมินผู้เรียนในระดับประเทศภาพรวม  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไม่เป็น
ที่น่าพอใจนัก  เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  หรือ  O-NET  ระดับประถมศึกษาปีที่  
6  มัธยมศึกษาปีที ่  3  และมัธยมศึกษาปีที ่  6 พบว่า คะแนนเฉลี ่ย 5 ปี คือ พ.ศ. 2555–2559 ในวิชา
วิทยาศาสตร์  ต่ำกว่าร้อยละ  50  รวมถึง  การประเมินในระดับนานาชาติ  อย่างเช่น  PISA  (Programmer  for 
International  Student  Assessment)  แนวโน้มจากการประเมิน PISA 2000 จนถึง PISA 2015 พบว่า ผล
การประเมินด้านวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มลดลง  โดยด้านวิทยาศาสตร์ PISA 2015 คะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนไทย  คือ  421  คะแนน  ลดลงจาก  PISA  2012 (คะแนน 444) อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับ PISA 
2009 (คะแนน  425)  พบว่า  มีแนวโน้มลดลง  อย่างไรก็ตาม คะแนนยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่าครึ่ง ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษาไทยแม้จะยังห่างไกลจากความเป็นเลิศเมื่ อเทียบกับประเทศเอเชียตะวันออก ความ
พยายามที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษายังคงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินต่อไป  (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  2559)   อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน PISA 2021 ในปีการศึกษา 2565 และพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเพ่ือใช้ในการดำเนิน
ชีวิตให้กับผู ้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครู
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ให้กับครูวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทุกโรงเรียนในสังกัด   
3.  วัตถุประสงค์ 
     3.1  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     3.2  เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง 
     3.3  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาตามแนวทาง PISA 
ให้แก่ครูผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2021 
4.  ผลผลิต (Output)    
    โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักสูตร  
     4.1  ผลลัพธ์ (outcome) 
                ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้
ให้บรรลุมาตรฐานให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นสูงตามแนวทางของ PISA 
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     4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   

 

5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1)  ครูได้แนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     2)  ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาของ
ผู้เรียนผ่านสถานการณ์โลกแห่งความจริง 
     3)  ครูมีเครือข่ายในการร่วมพัฒนาผ่านกระบวนการ PLC ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
     4)  นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด และมีศักยภาพในการเรียนรู้ครอบคลุมทักษะที่จำเป็นในการดำรงชวิีต6.  
เป้าหมาย 
     6.1 เชิงปริมาณ  
           1)  โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการพัฒนา ร้อยละ 100  
           2)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
จำนวน 74 คน 

     6.2  เชิงคุณภาพ 
           1)  ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวตักรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้และสามารถนำกลับไปใช้ที่โรงเรียนได ้
           2)  ครูได้แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหาของผู้เรียน 
           3)  ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และประเมินทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาตามแนวทาง 
PISA ของผู้เรียนได ้
           4)  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 ถึง  30 กันยายน 2565   
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 
1.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรมและแนวทางในการจัด
กระบวนการเรียนรู้  

ร้อยละ 100 
1.  การสอบถามความ
พึงพอใจ 
2.  การนิเทศติดตาม 

1.  แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

2.  แบบนิเทศติดตาม 
 

2.  ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขัน้
สูง 

ร้อยละ 100 
1.  การใช้แบบทดสอบ 

 

2.  การสอบถามความ
พึงพอใจ 
3.  การนิเทศติดตาม 

1.  แบบทดสอบก่อน
และหลังการฝกึอบรม 

2.  แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
3.  แบบนิเทศติดตาม 
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8. ความสอดคล้อง 
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตรช์าต ิ  

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนษุย์ 
     8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน  ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
                   -  เป้าหมาย  
                      1)  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
                      2)  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
                   -  ประเด็น 
                     1)  การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ใหเ้อื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรบัศตวรรษที่ 21 
                      2)  การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เปน็ครูยุคใหม ่
                      3)  การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
   

     8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน – 
 แผนการปฏิรปูประเทศด้าน  การศึกษา  

8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทนุมนุษย์  

     8.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็  การพัฒนาการเรียนรู้  
     8.6 นโยบายรัฐบาล ดา้นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
     8.7 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)  
           1)  ดา้นการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
           2)  ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ 10,000 บาท ประกอบด้วย 
             งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน …...…..10,000.......... บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน .................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณจากหน่วยงานอื่น          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุชื่อหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                      หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
 

          10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565  5000 5000  10000 

ปีงบประมาณ …………….      

รวมทั้งสิ้น 10000 
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11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ  
 

  ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
1 กิจกรรมที่ 1   5000  5000  
 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    

2 กิจกรรมที่ 2   5000  5000  
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู ้

    

 รวมงบประมาณ 10000  10000  

 

12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา สถานที ่
1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ค. - ก.พ.65 สพม.ชย. 
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
มี.ค. - ส.ค.65 สพม.ชย. 

 

13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
         13.1.1 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
              13.1.2 การจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจำกัด 
              13.1.3 การนำผลการทดสอบไปใช ้      
       13.2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
         13.2.1  กำหนดปฏิทินการดำเนินงานให้ชัดเจน 
              13.2.2  จัดประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพื่อหาแนวทางการแก้ไข 
              13.2.3  ใช้การนิเทศ กำกับติดตาม และให้คำแนะนำในการนำผลการทดสอบไปใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
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 14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

 
 

  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 
14.1  เชิงปริมาณ 
        1)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยขีองสถานศึกษาในสังกัดมี
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิดขั้นสูง 
        2)  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านการ PLC  
 

  
ร้อยละ 100 
 
 
 
ร้อยละ 80 

 
การนิเทศ กำกบั 
ติดตาม 
 

 
แบบนิเทศ กำกับ 
ติดตาม 

14.2  เชิงคุณภาพ 
      1) ครูมีการพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     2)  ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถ
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน
การแก้ปัญหาของผู้เรียนผ่านสถานการณ์
โลกแห่งความจริง 
     3)  ครูมีเครือข่ายในการร่วมพัฒนาผ่าน
กระบวนการ PLC  

 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 

 
การนิเทศ กำกบั 
ติดตาม 

 
แบบนิเทศ กำกบั 
ติดตาม 
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1.  ชื่อโครงการ ....พัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรบัการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

                     โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(9) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ .............นายกรเก่ง..กลิ่นไธสงค์............... โทรศัพท์ .......063-5296635.........           
โทรสาร ........044-056778................ E-mail ……korakeng@gmail.com……………………  

2.  หลักการและเหตุผล 
        การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร์ให้มีความพร้อมสู่การเป็นครูยุคใหม่ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของครูในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณในการแก้ปัญหาของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหาในสถานการณ์โลกแห่งความจริง 
และใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จะช่วยให้ครูสามารถ
ใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงมากขึ้น  
  การฝึกให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาในโลกแห่งความจริง ในบริบทที่ตรงกับสภาพจริงของนักเรียนที่จะเรียนรู้และ
ใช้คณิตศาสตร์ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ดังนั้นหลักสูตรการอบรม
นี้จึงมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง โดยประกอบด้วยการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 4 รูปแบบคือ 1) การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry - Based 
Learning in Mathematics)  2) การสอนคณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหา (Teaching Mathematics Through 
Problem Solving)  3) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นฐาน (Problem - based Learning 
in Mathematics)  และ 4) การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านชีวิตจริง (Realistic Mathematics Education)  
  
  อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2021 ในปีการศึกษา 
2565 และพัฒนาศักยภาพพื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตให้กับผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่
สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ให้กับครูคณิตศาสตร์ทุกโรงเรียนในสังกัด   
 
3.  วัตถุประสงค์ 
     3.1  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     3.2  เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง 
     3.3  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาตามแนวทาง PISA 
ให้แก่ครูผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2021 
 
4.  ผลผลิต (Output)    
    โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักสูตร  
     4.1  ผลลัพธ์ (outcome) 
                ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุ
มาตรฐานให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นสูงตามแนวทางของ PISA 
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  4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   

 

5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1)  ครูได้แนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     2)  ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาของ
ผู้เรียนผ่านสถานการณ์โลกแห่งความจริง 
     3)  ครูมีเครือข่ายในการร่วมพัฒนาผ่านกระบวนการ PLC ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.ชัยภูมิ 
     4)  นักเรียนมทัีกษะกระบวนการคิด และมีศักยภาพในการเรียนรู้ครอบคลุมทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต 
6.  เป้าหมาย 
     6.1 เชิงปริมาณ  
           1)  โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการพัฒนา ร้อยละ 100  
           2)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.ชัยภูมิ จำนวน 74 คน 

     6.2  เชิงคุณภาพ 
           1)  ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้และสามารถนำกลับไปใช้ที่โรงเรียนได ้
           2)  ครูได้แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหาของผู้เรียน 
           3)  ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และประเมินทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาตามแนวทาง 
PISA ของผู้เรียนได ้
           4)  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ............1 ตุลาคม 2564.................. ถึง ............30 กันยายน…2565 ......... 
 
8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตรช์าต ิ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนษุย์ 

     8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ..........ด้านการพัฒนาาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย.์................. 
                   -  เป้าหมาย  
                      1)  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
                      2)  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
               
 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 
1.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรมและแนวทางในการจัด
กระบวนการเรียนรู้  

ร้อยละ 100 1.  การสอบถามความ
พึงพอใจ 
2.  การนิเทศติดตาม 

1.  แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
2.  แบบนิเทศติดตาม 
 

2.  ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขัน้
สูง 

ร้อยละ 100 1.  การใช้แบบทดสอบ 
 
2.  การสอบถามความ
พึงพอใจ 
3.  การนิเทศติดตาม 

1.  แบบทดสอบก่อน
และหลังการฝกึอบรม 
2.  แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
3.  แบบนิเทศติดตาม 
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                  -  ประเดน็ 
                     1)  การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ใหเ้อื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรบัศตวรรษที่ 21 
                      2)  การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เปน็ครูยุคใหม ่
                      3)  การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
   

     8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน .................................................................................................... 
 แผนการปฏิรปูประเทศด้าน .......การศึกษา.................................................................................   

8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทนุมนุษย์...................................................   

     8.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ ...การพัฒนาการเรียนรู้............................................... 
     8.6 นโยบายรัฐบาล ดา้น...การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย... 
     8.7 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)  
           1)  ดา้นการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
           2)  ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 

9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ   ................ 10,000..........บาท ประกอบด้วย 
             งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน …...…..10,000.......... บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน .................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณจากหน่วยงานอื่น          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                      หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
 

 

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ ……65…….  5000 5000  10000 

ปีงบประมาณ …………….      

รวมทั้งสิ้น 10000 
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11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ  
   

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
1 กิจกรรมที่ 1   5000  5000  
 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการ

สอนคณิตศาสตร ์ 
    

2 กิจกรรมที่ 2   5000  5000  
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู ้

    

 รวมงบประมาณ 10000  10000  
 
 

12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา สถานที ่
1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ ม.ค. - ก.พ.65 สพม.ชย. 
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
มี.ค. - ส.ค.65 สพม.ชย. 

 

13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
         13.1.1 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
              13.1.2 การจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจำกัด 
              13.1.3 การนำผลการทดสอบไปใช ้      
       13.2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
         13.2.1  กำหนดปฏิทินการดำเนินงานให้ชัดเจน 
              13.2.2  จัดประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพ่ือหาแนวทางการแก้ไข 
              13.2.3  ใช้การนิเทศ กำกับติดตาม และให้คำแนะนำในการนำผลการทดสอบไปใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
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 14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

 
 

 
  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 
14.1  เชิงปริมาณ 
        1)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ของสถานศึกษาในสังกัดมีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นทกัษะกระบวนการคิดขั้นสูง 
        2)  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการ PLC  
 

  
ร้อยละ 100 
 
 
 
ร้อยละ 80 

 
การนิเทศ กำกบั 
ติดตาม 
 

 
แบบนิเทศ กำกับ 
ติดตาม 

14.2  เชิงคุณภาพ 
      1) ครูมีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     2)  ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถ
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน
การแก้ปัญหาของผู้เรียนผ่านสถานการณ์โลก
แห่งความจริง 
     3)  ครูมีเครือข่ายในการร่วมพัฒนาผ่าน
กระบวนการ PLC  

 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
ร้อยละ 100 

 
การนิเทศ กำกบั 
ติดตาม 

 
แบบนิเทศ กำกบั 
ติดตาม 
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1. ชื่อโครงการพฒันาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR  
                               โครงการต่อเนื่อง                              โครงการใหม่  

(๑) หน่วยงานรบัผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

(๒) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
        ชื่อ - นามสกุล ศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม  โทรศัพท์ ๐๖๑ – ๙๔๙๕๘๘๕  
        โทรสาร………………-……………………………. E-mail: noysasi@esdc.go.th 
        ชื่อ - นามสกุล วชิรา  บุญเกื้อ  โทรศัพท์ ๐๙๒ – ๕๘๔๐๒๘๙   
        โทรสาร………………-……………………………. E-mail: wachirajoom@gmail.com 
        ชื่อ - นามสกุล อรณัฌญา  รักษาพันธุ์  โทรศัพท์ ๐๙๐ – ๒๙๒๕๘๐๕   
        โทรสาร………………-……………………………. E-mail: nosferatu.ks@esdc.go.th 
    

     ๒. หลักการและเหตผุล 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศ

เจริญก้าวหน้าในอนาคต ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศ  
ในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นการพัฒนาการ
เรียนรู ้ ซึ ่งเน้นการจัดการเรียนรู ้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All) เน้นทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาที่ ๓ และภาษาถิ่น เป็นต้น 

ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นคนไทยในอนาคตจะต้องมี
ความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในโลกอนาคต สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ ๓ เป็นที่ทราบกันดีว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก มีบทบาทสำคัญใน
โลกยุคปัจจุบัน ซึ่งการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ถือเป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนาทักษะทางด้านภาษา
ให้แก่ครูผู ้สอนให้มีความรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ        
การเขียน  

การเสริมสรางสมรรถนะและความสามารถในการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษของคนไทยนั้นจัดเปนความจํา
เปนเรงดวนของประเทศไทยในปจจุบัน ในสภาวะที่ระดับความสามารถของคนไทยในดานภาษาอังกฤษยังอยู
ระดับตํ่ามากขณะที่ตองเรงพัฒนาประเทศใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและรองรับภาวะการคาการลงทุน 
การเชื่อมโยงระหวางประเทศและการเขารวมเปนสมาชิกของประชาคมอาเซียนที่ใชภาษาอังกฤษ เปนภาษากลาง
หรือภาษาที่ใชในการทํางานการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงเปนนโยบายสําคัญที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประสงค์ให้สถานศึกษาเรงดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จ ดังนั้นครูผูสอนภาษาอังกฤษและบุคลากรทางการศึกษาควร
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปใน ทิศทางที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร์ชาติมีเปาหมายที่ชัดเจนและบรรลุผลตามเจตนารมณของการจัดการศึกษาโดยเนนการสอนภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร Communicative Language Teaching (CLT) ตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษา

 / 
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ของสหภาพ ยุโรป The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) สกูารปฏิบัติ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด อันจะสงผลตอความสําเร็จในการพัฒนาสมรรถนะ ด้านภาษาอังกฤษของผูเรียนและความ
พรอมของประเทศในการเป็นประชาคมโลกอยางมั่นใจตอไป 

การพัฒนาพฤติกรรมการเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษอาจทำได้หลายวิธี แต่วิธีหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์และส่งผลโดยตรงให้ครูสามารถปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลคือ การพัฒนาครู กล่าวคือ การพัฒนาวิชาชีพครู 
เป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งมีความจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพครูในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติ หน้าที่จัดการเรยีนรู้สู่
คุณภาพของผู้เรียน หากครูมีคุณภาพแล้วก็จะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพของครูส่งผลโดยตรงต่อ
คุณภาพของผู้เรียนอย่างชัดเจน การพัฒนาครูให้มีคุณภาพสูงขึ้น ย่อมส่งผลทำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตามไปด้วย 
ดังนั้น หากต้องการยกระดับคุณภาพของผู้ เรียนจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของครู ซึ่งประกอบด้วย  ๑) การมี
ความรู้ในสาระที ่จัดการเรียนรู ้  ๒) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู ้  ๓) มีการเรียนรู ้และพัฒนา และ            
๔) มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาภาษาอังกฤษดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบ 
CEFR เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะทางภาษาให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษให้สูงยิ่งขึ้น 
 
     ๓. วัตถุประสงค ์
           ๓.๑ เพื ่อให้ความรู ้เกี ่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ให้ครูผู ้สอน
ภาษาอังกฤษ  
           ๓.๒ เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  
     ๔. ผลผลติ (Output) 
         ๔.๑ ผลลัพธ์ (outcome) 
               - ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ที่สูงขึ้น  
         ๔.๒ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPls) 
               - รอยละ ๑๐๐ ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความรู้ความสามารถทักษะการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 
     ๕. ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
                 ๕.๑ ครูผู้สอนมีความรู้ในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR และได้เพิ่มพูนทักษะ
ภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ทักษะ ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่สูงขึ้น 
                 ๕.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 

     ๖. เป้าหมาย 
        ๖.๑ เชิงปริมาณ 
              ๖.1.1 โรงเรียนสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ทุกโรงเรียน  
               ๖.1.๒ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
          ชัยภูม ิจำนวน ๓๗  คน  
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        ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
              ๖.2.1 ครผูู้สอนมีความรู้ในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR และได้เพ่ิมพูนทักษะ
ภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ทักษะ ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่สูงขึ้น 
              ๖.2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น  
    ๗. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ มีนาคม – กันยายน  ๒๕๖๕ 
    ๘. ความสอดคล้อง 
        ๘.๑ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
        ๘.๒ ยุทธศาสตร์ชาตดิ้าน (ลำดับแรก) 
              ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

- เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
- ประเดน็การพฒันาการเรียนรู ้

         ๘.๓ ยุทธศาสตร์ชาตดิ้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี)  - 
               ยุทธศาสตร์ชาตดิ้าน………………………………-………………………………………………. 
         ๘.๔ แผนการปฏิบัตริูปประเทศด้าน การศึกษา 
         ๘.๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  
         ๘.๖ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
         ๘.๗ นโยบายรัฐบาลด้าน การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
         ๘.๘ แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) การจดัการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ, การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
 
๙. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ ……๑๐,๐๐๐……………………..บาท ประกอบด้วย 
             งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน …...…..10,000.......... บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน .................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณจากหน่วยงานอื่น          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                      หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
 
๑๐. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

แผนการ
ปฏิบัติงาน 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

 ๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ 
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๑๑. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณที่ใช ้ เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
๑ กิจกรรมที่ ๑ 

อบรมการพัฒนาการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ตามกรอบ 
CEFR 
๑. ค่าวิทยากร ๒ คน  
คนละ ๓ ชั่วโมง  
ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท  
๒. ค่าอาหารกลางวัน 
๓๗ คน ๑ มื้อ  
มื้อละ ๑๐๐ บาท 
๓. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ) ๓๗ คน ๒ 
มื้อ  
มื้อละ ๓๕ บาท 
๔. ค่าวัสดุ 

๑๐,๐๐๐  
 
 
 
 

๓,๖๐๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 

๓,๗๐๐ 
 

๒,๕๙๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๐ 

 รวมงบประมาณ ๑๐,๐๐๐   ๓,๖๐๐ ๖,๒๙๐ ๑๑๐ 
 
๑๒. วิธีการดำเนนิการ/ขัน้ตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนนิงาน   
 

ที ่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนนิการ 

๑ 
 
 
 
 

เตรียมความพรอม 
 การดำเนินงาน 
 

1.1 เสนอแตงต้ังคณะกรรมการฯ  
1.2 จัดทำบันทึกขอความ และ  
เอกสารตางๆ  
1.3 ประสานงานแจงผเูกี่ยวของ 

กันยายน 256๔  
ณ สพม.ชัยภูม ิ

๒ กิจกรรมที่ ๑ อบรมการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR 

มีนาคม – กันยายน 
256๕ ณ ศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความ    
เป็นเลิศ (HCEC) 

ที ่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนนิการ 

๓ กิจกรรมที่ ๒ นิเทศ กำกับ ตดิตาม และสงเสริมการ 
ดำเนินงานพัฒนากิจกรรมการเรียนร ู
ภาษาอังกฤษ 

ตุลาคม  25๖๕ 
 ณ สถานศึกษา 
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๑๓. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      ๑๓.๑ ปจัจัยความเสี่ยง  
              ๑๓.๑.๑ ความรวมมือของผูเขารวมโครงการ 
              ๑๓.๑.๒ ความเหมาะสมของชวงระยะเวลาดำเนินการ 
      ๑๓.๒ แนวทางการบรหิารความเสี่ยง  
              ๑๓.๒.๑ เพิ่มแรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
              ๑๓.๒.๒ พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ 
๑๔. ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย  

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 
รอยละของครูผู ้สอนที ่เข้า
ร ่ ว ม ก ิ จ ก ร ร ม ม ี ค ว า ม รู้
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ตามกรอบ CEFR   

100 สังเกต, สอบถาม แบบสอบถาม 

รอยละของครูผู้สอนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีทักษะ
ภาษาอังกฤษตามกรอบ 
CEFR  

100 สอบถาม แบบสอบถาม 
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1. โครงการพฒันาการเรียนการสอนภาษาไทย 
    โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    
หน่วยงานรับผิดชอบ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ประสานงาน (Contact person) 
 ชื่อ - สกุล นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี   โทรศัพท์ 081 2665066 
 โทรสาร 044 056768   E-mail boonyalit.p@hotmail.com 
2. หลักการและเหตุผล 

การศึกษาเป็นเครื ่องมือสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความคิดให้กับเยาวชนของประเทศ
โดยเฉพาะในโลกของศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการคิดค้น
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทั้งนี้ในการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับผู้เรียนถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทย เนื่องจากภาษาไทยเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้  การติดต่อสื่อสาร เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน อันจะส่งผลต่อการเรียนรู้ การประกอบกิจธุระ การงานและการ
ดำรงชีวิตร่วมกันต่อไป การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นพื้นฐานเพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้เป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และการดำรงชีวติ  

จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education 
Test : O-NET) วิชาภาษาไทย การประเมินการอ่านและการเขียนของนักเรียน และการประเมินการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) รวมทั้งผลการแข่งขันทักษะ
ความสามารถภาษาไทย นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ผู้สอนยังจำเป็นต้องให้ต้องความสำคัญ
กับสาระทั้ง 5 สาระ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด หลักการใช้ภาษาไทย และวรรณคดีและ
วรรณกรรม เป็นต้น  

ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ครูควรเป็นเปลี่ยนบทบาทของนักเรียนจากการเป็น “ผู้รับ” มาเป็น 
“ผู้เรียน” และเปลี่ยนบทบาทของครูจาก “ผู้สอน” มาเป็น “ผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้” ดังนั้นครูภาษาไทยจึงควร
ลดการบรรยายในชั้นเรียน และใช้เทคนิค Active Learning ซึ่งเน้นกระบวนการคิดและให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ตื่นตัว การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่ง
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การพูด การอ่าน การ
อภิปราย การเขียน เพื่อสร้างความรู้และทักษะต่าง ๆ ด้วยตนเอง และส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิด
การเรียนรู้เชิงรุกนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาการคิด เพราะการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเองจะ
ส่งเสริมให้นักเรียนคิด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียน การสอน
ภาษาไทย ซึ่งได้ว่าเป็นวัฒนธรรมในการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน เยาวชน และประชาชนทุกคน โดยปัจจุบันเป็น
สังคมโลกเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  และการแข่งขัน ทักษะทางด้านภาษาไทยจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ประชากร 
ได้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และแนวคิดใหม่ ๆ อันจะเป็นการพัฒนาตนเองและรู้จักปรับตัวให้อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข โดยผ่านกิจกรรมเสริมสร้างการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู ร่วมถึงการจัดกิจกรรมห้องสมุด โดย
การส่งเสริมสนับสนุนห้องสมุดมีชีวิตภายในโรงเรียน กิจกรรมและนวัตกรรมการอ่าน สนับสนุนโรงเรียนให้มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งในห้องและนอกห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น การอ่านผ่านรูปแบบกิจกรรม 
นวัตกรรมการอ่าน และการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ในการบริหารจัดการห้องสมุด การสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือของโรงเรียนในการพัฒนาทักษะภาษาไทยส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดชีวิต มีการ
กำกับ ติดตาม ประเมินผล จัดทำข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านเสนอต่อ
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนภาษาไทย ครูบรรณารักษ์ให้คำสำคัญ มีความตระหนักและร่วมรับผิดชอบ
ในการเร่งรัดพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
          3.2 เพื่อให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
          3.3 เพื่อส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาในสังกัดให้มีความเข้มแข็งโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่
คุณภาพของผู้เรียน     
          3.4 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในใช้และสื่อสารภาษาไทยที่ถูกต้อง  

3..5 เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียน และการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งานนโยบาย จุดเน้นของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 
4. ผลผลิต (Output) 
 4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 
      1) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้รับการพัฒนาการจัด    
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
      2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้พัฒนาระบบนิเทศการศึกษาที ่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยทั้งระบบ 
      3) ครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับผู้เรียน 

4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPls)  
      1) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 
      2) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีระบบนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยทั้งระบบ 
      3) ครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับผู้เรียน 
 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   5.1 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ที่มีประสิทธิภาพ  
   5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น  
   5.3 สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
            5.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผล    
การจัดการศึกษาภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ 
       

6. เป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

      1) ผู้บรหิาร ครูผู้สอนภาษาไทย ครูบรรณารักษ์ทั้ง 37 โรงเรียน ใหค้ำสำคัญ มีความตระหนักและ
ร่วมรับผิดชอบในการเร่งรัดพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  
      2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3  
               3) มีระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจเยีย่ม ประเมินผลการจัดการศกึษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยครบ 100% 
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          4) สถานศกึษาทั้ง 37 โรงเรียน สามารถบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย
อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
     6.2 เชิงคุณภาพ 
          1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเพ่ิมขึ้น 
          2) ครูผู้สอนจัดกิจกรรมเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญที่อยูบ่นพื้นฐานของความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  
               3) โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในสถานศึกษาที่เสริมสร้างทักษะภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 

    4) โรงเรียนดำเนินโครงการที่เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สู่
คุณภาพผู้เรียน 

     5) โรงเร ียนดำเน ินโครงการการพ ัฒนาการเร ียนการสอนภาษาไทยตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ งานนโยบาย จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานนโยบายของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินโครการ ตุลาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2565 
 

8. ความสอดคล้อง 
 8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
 8.2 ยุทธศาตร์ชาต ิ
              การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 8.3 ยุทธศาตร์ชาต ิ
    การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
 8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
 8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 8.7 นโยบายรัฐบาล ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
 8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)  

    1) ตัวชี้วัด นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
        ข้อที่ 1 จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
            2) ตัวชี้วัด นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
        ข้อที่ 2 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
        ข้อที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
        ข้อที่ 7 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้   
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9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  10,000 บาท  ประกอบด้วย 
             งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน …...…..10,000.......... บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน .................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณจากหน่วยงานอื่น          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                      หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
 

 10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนการ

ปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ปีงบประมาณ 

2565 
- 10,000 - - 10,000 

รวมทั้งสิ้น 10,000 
 

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณที่ใช ้ เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
1. P: (ขั้นเตรียมการและ

วางแผน) 
1.1 ประชุมวางแผน
โครงการ/กิจกรรม 
1.2 กำหนดความ
รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม 
1.3 เสนอเพื่อขออนุมัติ
โครงการ 

- - - - 
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ที่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณที่ใช ้ เงินงบประมาณ (บาท) 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

 D: (ขั้นดำเนินการ) 
2.1 จัดการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทย เพื่อคัดตัวแทน
เข้าร่วมระดับประเทศ 2 
รอบ 
2.2 การประกวดกิจกรรม 
ได้แก ่
     1) ส่งเสรมินิสัยรักการ
อ่านและพัฒนาห้องสมุด  
     2) ผู้บรหิารรักการ
อ่าน 
     3) ครูรักการอ่าน 
(ครูผู้สอน) 
     4) นักเรียนรักการอ่าน   
2.3 การจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทยให้นักเรียนอ่าน
ออกเขียนได้ อ ่านคล่อง
เขียนคล่อง 

 
 

10,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
10,000 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

3. C: Check (ขั้นตรวจสอบ
กำกับติดตาม) 
3.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม 
โรงเรียนในสังกัดในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิส ัยรัก
การอ่านให้ก ับผ ู ้บร ิหาร
สถ านศ ึ กษา  ค ร ู  แ ละ
น ั ก เ ร ี ย น ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

 
 

- 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
 

4. A: Act (ขั้นการทบทวน/
สะท้อนผล/ประเมิน
รายงาน) 
4.1 สรุปผลการดำเนิน
โครงการฯ 
4.2 เสนอรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ  

- - - - 

รวมทั้งสิ้น 10,000 - 10,000 - 



-148- 
 

12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ 

1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย เพื่อคัด
ตัวแทนเข้าร่วมระดับประเทศ 2 รอบ 

1. ประกาศการแข่งขันตาม
เกณฑ์ของโครงการรักษ์
ภาษาไทย สพฐ. 
2. จัดการแข่งขันตาม
ประกาศโครงการรักษ์
ภาษาไทย สพฐ. 
3. ประกาศผู้ชนะเลิศเพ่ือ
เป็นตัวแทนของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ชัยภูมิ 
4. เข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับประเทศตามโครงการ
รักษ์ภาษาไทย สพฐ. 
5. ประกาศผลการแข่งขัน 
โดย สพฐ. 

1. เดือนมีนาคม 2565  
โดย สพม.ชัยภูมิ 
 
2. เดือน พฤษภาคม 2565     
ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย  
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
3. เดือน พฤษภาคม 2565 
ประกาศผลการแข่งขัน  
โดย สพม.ขัยภูม ิ
 
4. เดือนกรกฎาคม 2565  
โดย สพฐ.  
 
5. เดือนกรกฎาคม 2565  
โดย สพฐ. 

2 การประกวดกิจกรรม ได้แก ่
     1) ส่งเสรมินิสัยรักการอา่นและ
พัฒนาห้องสมุด  
     2) ผู้บรหิารรักการอ่าน 
     3) ครูรักการอ่าน (ครูผู้สอน) 
     4) นักเรียนรักการอ่าน   
 

1. ประกาศรับสมัครการ
แข่งขัน 
2. คณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดกิจกรรมส่งเสริมนสิัย
รักการอ่าน 
3. ประกาศผลการแข่งขัน 
4. ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

1. เดือน กรกฎาคม 2565       
โดย สพม.ชัยภูมิ 
2. เดือน กรกฎาคม 2565      
โดย สพม.ชัยภูมิ 
3. เดือน กรกฎาคม 2565       
โดย สพม.ชัยภูมิ 
4. วันประชุมผู้บริหาร          
เดือนสิงหาคม 2565             
โดย สพม.ชัยภูมิ 

3 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง  

การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

เดือน สิงหาคม 2565 

4 นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ตรวจ
เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดใน
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักอ่าน 

เดือน สิงหาคม 2565  

5 สรุปผลการดำเนินโครงการฯ สรุปผล เดือน กันยายน 2565 
6 เสนอรายงานผลการดำเนินโครงการ จัดทำรูปเล่มรายงานโครงการ เดือน กันยายน 2565  
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13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 13.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

       1) ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ 
       2) ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ 

 13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1) เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ 
       2) พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ 

 

14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ชัยภูมิ จัดการเรียนการสอนทีม่ี
ประสิทธิภาพที่ส่งผลให้ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 

80 % 1. การนิเทศ ติดตาม 
ตรวจเยี่ยม
สถานศึกษา 
2. การทดสอบ/การ
คัดกรองนักเรียนการ
อ่านคล่องเขียนคล่อง 

1. แบบนิเทศ ติดตาม  
ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา 
 
2. แบบทดสอบ/แบบคัด
กรองการอ่านคล่องเขียน
คล่อง 

2. สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ        
มีระบบนิเทศการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยทั้ง
ระบบ 

100 % การนิเทศ ติดตาม   
ตรวจเยี่ยม
สถานศึกษา 

แบบนิเทศ ติดตาม       
ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา 

3. ครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยมีวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทีส่่งผลต่อการเรียนรู้
ภาษาไทยสำหรับผู้เรียน 

90 % การนิเทศ ติดตาม   
ตรวจเยี่ยม
สถานศึกษา 

แบบนิเทศ ติดตาม ตรวจ
เยี่ยมการจัดการศึกษา 
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1. ชื่อโครงการ การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูสังคมศึกษาใน 
 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ
                     โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ นายคมสันต์  หลาวเหล็ก โทรศัพท ์062-9649915 
โทรสาร 044-056768    E-mail Komson.laowlek@gmail.com 
ชื่อ-นามสกลุ นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภูมิ  โทรศัพท์ 081-9998115 
โทรสาร 044-056768    E-mail Supaphan30@esdc.go.th 
ชื่อ-นามสกลุ นางสาวปภาวรา  ประเสริฐ โทรศัพท ์084-2981046 
โทรสาร 044-056768    E-mail papavarha@gmail.com 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำให้การสื่อสารไร้พรมแดน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสามารถทาได้ทุกที่ทุกเวลา ผลกระทบจากยุคโลกาภิวัตน์นี้
ส่งผลให้ผู้เรียนจำเป็นจะต้องมีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่
ตลอดเวลา ประกอบกับปัจจุบันมีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมากมายทุกวินาทีทาให้เนื้อหาวิชามีมากเกินกว่าที่จะ
เรียนรู้จากในห้องเรียนได้หมด ซึ่งการสอนแบบเดิมด้วยการ “พูด บอก เล่า” ไม่สามารถจะพัฒนาให้ผู้เรียนให้นำ
ความรู้ที ่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนไปปฏิบัติได้ดี ดังนั ้น จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับการเปลี ่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และการเรียนรู ้ของผู ้เรียน จากผู ้สอนคือผู ้ถ่ายทอด 
ปรับเปลี ่ยนบทบาทเป็นผู ้ชี ้แนะวิธีการค้นคว้าหาความรู ้เพื ่อพัฒนาผู ้เรียนให้สามารถแสวงหาความรู ้และ
ประยุกต์ใช้ทักษะต่าง ๆ สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (ไพฑูรย์   สินลา
รัตน์, 2545 ; สมหวัง พิธิยานุวัฒน์และทัศนีย์ บุญเติม , 2545 ; ทิศนา แขมมณี, 2548 ; บัณฑิต ทิพากร, 
2550) 
 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้แบบเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นำไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต
หลักการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นการนำเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้
ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน Active Learning จึงถือเป็นการจัดการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม Student Engagement, Enhance 
Relevance, and Improve Motivation ของผู้เรียน ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู ้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ขั้นสูง (Higher- Order Thinking) ด้วย
การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า ไม่เพียงแต่เป็นผู้ฟัง ผู้เรียนต้องอ่าน เขียน ตั้งคำถาม และอภิปรายร่วมกัน 
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง โดยต้องคำนึงถึงความรู้เดิม และความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ผู้เรียนจะถูก
เปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ ผ่านการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา ตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิเห็น
ความสำคัญในเรื่องการปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ 
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เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้”
สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
สอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง เพิ่มทักษะในการจัดการ
เรียนการสอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ และระบบพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) เพื่อพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ 
แนะนำครูในเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้ผู ้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21               
เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพตามเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื ่อพัฒนาผู ้เรียนใหมีทักษะจำเป็นของโลกศตวรรษที ่ 21 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์                      
คิดแกปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
 3.2 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และ
นวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ตรงตามความต้องการและ
บริบทของสถานศึกษา 
 3.3 เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 

4. ผลผลิต (Output)    
     4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 

4.1.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา 

4.2.2 ครูสังคมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายด้านการศึกษาและบริบทของสถานศึกษา 

 

     4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   
 4.2.1 ผู้เรียนอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 ห้องเรียน จำนวน 37 โรงเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาใหม้ี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

4.2.2 ครูสังคมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน 
จำนวน 37 โรงเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาและบริบทของสถานศึกษา 
 

5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 5.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมคีุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
 5.2 เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูสังคมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายด้านการศึกษาและบริบทของสถานศึกษา 
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 5.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครู
สังคมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
 

6. เป้าหมาย 
     6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ผู้เรียนอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 ห้องเรียน จำนวน 37 โรงเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา    
ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

6.2.2 ครูสังคมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน 
จำนวน 37 โรงเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาและบริบทของสถานศึกษา 
 

     6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทำงานร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา 

6.2.2 ครูสังคมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายด้านการศึกษาและบริบทของสถานศึกษา 
 

7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565  
 

8. ความสอดคล้อง 
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ  เป้าหมายที่ 3) การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

     8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
                   -  เป้าหมาย 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
                   -  ประเด็น 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย   

     8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน .................................................................................................... 

8.4  แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ที่ 12 ด้านการศึกษา 
8.5  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1, 2, 8  

     8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
     8.7 นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรยีนรู้ การทะนบุำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
     8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ด้านคุณภาพ ข้อ 3.1 และ ข้อ 3.4 
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9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ    10,000    บาท ประกอบด้วย 
             งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน …...…..10,000.......... บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน .................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณจากหน่วยงานอื่น          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                      หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
 

 

           10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 5,000.- 5,000.-   10,000.- 

รวมทั้งสิ้น 10,000.- 

 

11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ     

  ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่ใช้ เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 Open Mind 

การประชาสัมพันธ์และรับสมัครครู
สังคมศึกษาในสังกัดที่มีความสนใจ
และต้องการเข้ารับการพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)  

(คัดเลือกครูผู้ร่วมการนิเทศ 
Co-Supervisor) 

-    

2 กิจกรรมที่ 2  Open Heart 
การจัดอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) สำหรับครูสังคมศึกษาใน
สังกัดที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
และบริบทของสถานศึกษา 

(พัฒนาครูผู้ร่วมการนิเทศ 
Co-Supervisor) 

5,000.- 3,600.- 1,400.-  

3 กิจกรรมที่ 3 Open Will 
การสะท้อนผลการพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) สำหรับครูสังคมศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิที่สอดคล้องกับ

5,000.- 500.- 4,500.-  
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  ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่ใช้ เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา และบริบทของ
สถานศึกษา และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาใน
รูปแบบออนไลน ์

(สะท้อนผลการพัฒนา 
ครูผู้ร่วมการนิเทศ 
Co-Supervisor) 

 รวมงบประมาณ 10,000.- 4,100.- 5,900.- - 

 

12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
1 กิจกรรมที่ 1 Open Mind 

(คัดเลือกครูผู้ร่วมการนิเทศ 
Co-Supervisor) 

1. การประชุมวางแผน 
2. การจัดทำคำสั่งคณะทำงาน 
3. การประชาสัมพันธ์และรับ
สมัครครูสังคมศึกษาในสังกัดที่มี
ความสนใจและต้องการเข้ารับการ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning)  
4. ประกาศผลการคัดเลือกตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 

ธันวาคม/สพม.ชัยภูมิ 

2 กิจกรรมที่ 2  Open Heart 
(พัฒนาครูผู้ร่วมการนิเทศ 
Co-Supervisor) 

1. การประชุมวางแผน 
2. การจัดทำคำสั่งคณะทำงาน 
3. การจัดอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) สำหรับครู
สังคมศึกษาในสังกัดที่สอดคล้อง
กับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ศาสตร์พระราชา พระบรมรา
โชบายด้านการศึกษา และบริบท
ของสถานศึกษา 
4. รายงานผลการจัดอบรม
กิจกรรมที่ 2 
 

มกราคม/โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 

3 กิจกรรมที่ 3 Open Will 
(สะท้อนผลการพัฒนา 
ครูผู้ร่วมการนิเทศ 
Co-Supervisor) 

การสะท้อนผลการพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) สำหรับครู
สังคมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษ

มีนาคม/ออนไลน์ 
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ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
ที่ 21 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ศาสตร์พระราชา พระ
บรมราโชบายด้านการศึกษา และ
บริบทของสถานศึกษา และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ 

 

13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
         13.1.1 ด้านเวลา อาจไม่เป็นไปตามกำหนดเนื่องจากมีงานนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ 
    13.1.2 ด้านงบประมาณ   งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่สอดคลอ้ง หรือเพียงพอกับการจัด
กิจกรรมส่งผลให้การจัดกิจกรรมอาจมีประสิทธิภาพลดลง 
      13.2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
         13.2.1 มีแผน/ปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจน  สามารถจัดกิจกรรมตรงตามเวลาที่กำหนดได้ 
    13.2.2 บรหิารจัดการงบประมาณที่มีอยู่อย่างรัดกุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

 14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 

1. ผู้เรียนอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 
ห้องเรียน จำนวน 37 โรงเรียนร้อย
ละ 100 ได้รบัการพัฒนาให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ศาสตร์พระราชา และพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษา 

 

100 
1. การนิเทศ ติดตาม 

2. ผลงานหน่วยการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุก 

1. แบบบันทึกการ 
Coaching การจัดการเรียนรู ้
2. แบบตรวจสอบการจัดทำ
หน่วยการเรียนรู้เชิงรุก 

3. แบบบันทึกการลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

2. ครูสังคมศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิอย่างน้อย
โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 37 
โรงเรียน ร้อยละ 100 ได้รบัการ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  
เชิงรุก (Active Learning) ที่
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 

100 
1. การนิเทศ ติดตาม 

2. ผลงานหน่วยการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุก 

1. แผนการนิเทศเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก 
2. แบบบันทึกการ 
Coaching การจัดการเรียนรู ้
3. แบบตรวจสอบการจัดทำ
หน่วยการเรียนรูเ้ชิงรุก 
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ตัวชี้วัดโครงการ 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 

21 หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ศาสตร์พระราชา พระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาและบริบท
ของสถานศึกษา 

4. แบบบันทึกการลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในการออกแบบการสอนเพื่อส่งเสริม 
           ทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  ของนักเรียน 

            โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

                 (๑) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   
                  (๒) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

ชื่อ-นามสกลุ .............นางวิริยะสมร  บัวทอง...... โทรศัพท์ .......๐๙๓๕๘๔๐๑๐.... 
โทรสาร ........................ E-mail ……cpm30a@gmail.com…………………  

  
๒. หลักการและเหตุผล 

 การคิดเชิงออกแบบ (design thinking) เป็นกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ โดย
มีจุดมุ่งหมายคือการหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เน้นมุมมองของผู้ใช้ (user-centered) และมีเจตนาในการสร้าง
ผลลัพธ์ในอนาคตที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และสถานการณ์กระบวนการ
คิดเชิงออกแบบมี 3 ขั้นตอนหลัก คือ การเข้าใจปัญหา, การสร้างสรรค์ความคิด และ การสร้างแบบจำลองเพ่ือการ
ทดสอบพัฒนา  การคิดเชิงออกแบบต้องอาศัยพ้ืนฐานจากทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์  
และคิดเชิงระบบบูรณาการเข้าด้วยกันถึงจะเกิดกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ย่อยอยู่  ๓ สาระ  คือ  ดนตรี  นาฏศิลป์  และ
ทัศนศิลป์  ศาสตร์เหล่านี้มีความจำเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ  และการพัฒนามนุษย์
ให้เกิดความสมดุลย์รอบด้านทักษะการคิดเชิงออกแบบเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดงานศิลปะ  
ดนตรี  นาฏศิลป์ที่ลึกซึ้งบ่งบอกความเป็นอันตลักษณ์ของบุคคล สถานที่  หรือเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย  
ดังนั้นการนำแนวคิดเชิงออกแบบไปใช้ในการคิดแก้ปัญหาหรือพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ  ทั้งการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
วิธีการ  หรือการประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านศิลปะเข้ากับการประดิษฐ์ชิ้นงาน  เช่น  สถาปัตยกรรมแนวใหม่  เนื้อหา
ของบทเพลงและดนตรีที่แปลกแหวกแนวสื่อความหมายได้ชัด  ลีลาการแสดง  จึงตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ได้ตรงจุดและเพิ่มมูลค่าของชิ้นงานให้มากขึ้น  จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นความท้าทายและจำเป็นอย่างยิ่ง             
ที่สังคมไทยจะต้องสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรั บการพัฒนาประทศและ 
เพื่อการแข่งขันกับนานาอารยประเทศต่อไป  

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดเชิงออกแบบ 
 ๓.๒ ครูได้แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงออกแบบของผู้เรียน 
 ๓.๓ ผู้เรียนนำทักษะการคิดเชิงออกแบบไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
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๔. เป้าหมาย 

 ๔.๑ ผลผลิต  (Output)  
  ๔.๑.๑ ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดเชิงออกแบบ 
  ๔.๑.๒ ครูได้แนวทางในการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
  ๔.๑.๓ ผู้เรียนนำทักษะการคิดเชิงออกแบบไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

 ๔.๒ ผลลัพธ์  (Outcome)   
  ๔.๒.๑ ผู้เรียนนำทักษะการคิดเชิงออกแบบไปใช้ในงานสร้างสรรค์ด้านอื่นๆได ้
  ๔.๑.๒ ครูได้นวัตกรรมใหม่ในการจัดการเรียนรู้จากการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
  ๔.๑.๓ ผู้เรียนนำทักษะการคิดเชิงออกแบบไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
 
 ๔.๓ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   

 

 
๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๕.๑ ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดเชิงออกแบบ 
 ๕.๒ ครูได้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงออกแบบของผู้เรียน 
  ๕.๓ ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะการคิดเชิงออกแบบในชีวิตประจำวันได้ 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 
๔.๓.๑  เชิงปริมาณ 
   ๑ . ผ ู ้ เร ียนกลุ ่มสาระศิลปะได้ร ับการ

ส่งเสริมด้านทักษะการคิดเชิงออกแบบ 
   ๒. ครูผู ้สอนกลุ่มสาระศิลปะได้รับการ
พัฒนาแนวทางการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดเชิงออกแบบของผู้เรียน 
   ๓. ผู้เรียนนำทักษะการคิดเชิงออกแบบไป

ใช้ในการแก้ปัญหาได ้

  
ร้อยละ ๘๐ 
 
ร้อยละ ๘๐ 
 
 
ร้อยละ ๘๐ 

 
การนิเทศ กำกบั 
ติดตาม 
 

 
แบบนิเทศ กำกับ 
ติดตาม 

๔.๓.๒ เชิงคณุภาพ 
   ๑. ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดเชิงออกแบบ 
   ๒. ครูได้นวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงออกแบบ
ของผู้เรียน 
   ๓. ผู้เรียนนำทักษะการคิดเชิงออกแบบไป

ใช้ในการแก้ปญัหาได้อย่างเหมาะสม 

 
ร้อยละ ๘๐ 
ร้อยละ ๘๐ 
 
 
                      
ร้อยละ ๘๐ 

 
การนิเทศ กำกบั 
ติดตาม 

 
แบบนิเทศ กำกับ 
ติดตาม 
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๖. เป้าหมาย 
      ๖.๑ เชิงปริมาณ  
    ๑. ร้อยละของผู้เรียนเกิดทักษะการคิดเชิงออกแบบ 
 ๒. ร้อยละของครูได้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงออกแบบ 
ของผู้เรียน 
    ๓. ร้อยละผู้เรยีนประยุกต์ใช้ทักษะการคิดเชิงออกแบบในชีวิตประจำวันได ้
    ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๑. ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดเชงิออกแบบที่สร้างสรรค์และเหมาะสม 
 ๒. ครูได้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงออกแบบ 
ของผู้เรียนและพัฒนาต่อยอด 
    ๓. ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะการคิดเชิงออกแบบในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับบริบทและภาวะการ

เปลี่ยนแปลงรอบด้าน 
๗. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ ............๑......ตุลาคม......๒๕๖๔........................ถึง ....๓๐……กันยายน..๒๕๖๕  
 
๘. ความสอดคล้อง 

๘.๑ เป้าหมายยุทธศาสตรช์าต ิ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนษุย์ 

     ๘.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน .๓...ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์........ 
                   -  เป้าหมาย  
                     ๑) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  ๒๑  โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนและมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา   
    ๒) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
                      ๓) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
                   -  ประเดน็ 
                     ๑)  การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ใหเ้อื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรบัศตวรรษที่ ๒๑ 
                      ๒)  การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เปน็ครูยุคใหม ่
                      ๓)  การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ   
    ๘.๓  แผนการปฏิรูปประเทศด้าน   การศึกษา 

   ๘.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์.  

        ๘.๕ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ...การพัฒนาการเรียนรู.้.............................................. 
        ๘.๖ นโยบายรัฐบาล ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย.. 
        ๘.๗ แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.  นโยบายด้านที่  ๓  ด้านคุณภาพ)  
           ๘.๗.๑  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
           ๘.๗.๒  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์
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๙. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ   ................ ๕,๐๐๐ ..........บาท ประกอบด้วย 
             งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน …...…….5,000........... บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน .................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณจากหน่วยงานอื่น          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุชื่อหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                      หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
 

๑๐. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ …๖๕……. ๕,๐๐๐ - -  ๕,๐๐๐ 

ปีงบประมาณ …………….      

รวมทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ 

๑๑. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
๑ ประชุมผู้บริหาร - - - - 
๒ อบรมครูในเรื่อแนวทางการจัดการ

เรียนการสอน                    
- - - - 

๓ อบรมเชิงปฏิบัติการในการสรา้ง
นวัตกรรมให้กับครูผู้สอน 

- - - - 

๔ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู ้                  

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - - 

 รวมงบประมาณ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - - 

๑๒.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา สถานที ่
๑ กิจกรรม การประชุมผู้บริหาร  ม.ค. - ก.พ. ๖๖ ..................... 
 ๑.๑  จัดทำเอกสารคู่มือดำเนินงานการสร้างนวัตกรรม                    ๑ - ๑๐ ม.ค. ๖๖  
 ๑.๒  ประชุมชีแ้จง สร้างความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนรู้                    

๒ กิจกรรม  การอบรมพัฒนาครใูนการสร้างนวัตกรรม                     มี.ค. - ส.ค.๖๕  
๓ กิจกรรม ผู้บรหิารและครูผู้สอนศึกษาดูงาน   มี.ค. - ส.ค.๖๕ ..................... 
๔ นิเทศ ติดตามนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้  ก.ย. ๖๕  



-161- 
 

๑๓. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      ๑๓.๑ ปจัจัยความเสี่ยง 
         ๑๓.๑.๑ การจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจำกัด 
              ๑๓.๑.๒ ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ 
              ๑๓.๑.๓ ความรว่มมือของสถานศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ       
       ๑๓.๒ แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
         ๑๓.๒.๑  กำหนดปฏิทินการดำเนินงานให้ชัดเจน 
              ๑๓.๒.๒  จัดประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพ่ือหาแนวทางการแก้ไข 
              ๑๓.๒.๓  ใช้การนิเทศ กำกับติดตาม และให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนและการสร้าง
นวัตกรรม 

 ๑๔. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

 
 
 
  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 
๑๔.๑  เชิงปริมาณ 
  ๑. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะการคิด
เชิงออกแบบ 
  ๒. ครูได้แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิด
เชิงออกแบบของผู้เรียน 
 ๓. ผู้เรียนนำทกัษะการคิดเชิงออกแบบไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

  
ร้อยละ ๘๐ 
ร้อยละ ๘๐ 
 
 
ร้อยละ ๘๐ 

 
การนิเทศ กำกบั 
ติดตาม 
 

 
แบบนิเทศ กำกับ 
ติดตาม 

๑๔.๒  เชิงคณุภาพ 
     ๑. ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดเชิงออกแบบ 
     ๒. ครูได้นวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงออกแบบ
ของผู้เรียน 
   ๓. ผู้เรียนนำทักษะการคิดเชิงออกแบบไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์ 
และเหมาะสม 

 
ร้อยละ ๘๐ 
ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
ร้อยละ ๘๐ 

 
การนิเทศ กำกบั 
ติดตาม 

 
แบบนิเทศ กำกับ 
ติดตาม 
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1. ชื่อโครงการ พฒันาส่งเสริมสมรรถนะสำคญัของผู้เรียนเชื่อมโยงอาชีพและเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่     
                ในศตวรรษที่ 21 

                    โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ(ชัยภูมิ)   
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(3) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ นางปรียารัตน์  ขาวปั้น..... โทรศัพท ์......0935011759 
โทรสาร ............................................. E-mail ……Preeyarat@gmail.com…………………  

2. หลักการและเหตุผล 
 สภาพปัญหาในปัจจุบัน โครงสร้างประชากรไทยกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย และจะเปลี่ยนแปลง
อย่างสมบูรณ์ในช่วงปี 2564 ซึ่งทำให้ประชากรวัยแรงงานจะมีจานวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผล
กระทบต่อศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว  นอกจากนี้ อัตราการเจริญพันธุ์รวมของ
ประชากรไทยในปี 2561 อยู่ที่ 1.58 ซึ่งต่ำกว่าระดับทดแทน นอกจากนี้ กลุ่มวัยต่าง ๆ ยังคงมีปัญหาและความ
ท้าทายในแต่ละกลุ่ม อาทิ โภชนาการในกลุ่มเด็กปฐมวัย ความสามารถทางเชาว์ปัญญา และความฉลาดทาง
อารมณ์ของกลุ่มวัยรุ่น ผลิตภาพแรงงานต่ำในกลุ่มวัยแรงงาน และปัญหาสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ 
โดยจำเป็นต้องมุ่งเน้นการสร้างแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย ์สร้างความอยู่ดีมีสุข 
ของครอบครัวไทยซึ่งเป็นหน่วยที่ย่อยที่สุดเพื่อให้สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม  พัฒนาและ
ยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา เป็น
พลเมืองดีของชาต ิมีหลักคิดที่ถูกต้อง   มีทักษะ  ที่จำเป็นในโลกอนาคต มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและนวัตกร  นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และมุ่งสู่ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
โดยเริ่มจากผลที่เกิดในการจัดการเรียนการสอน เพือ่ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21  
 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ตามความถนัดของตนเอง  
4. ผลผลิต (Output)    
     4.1 ผลลัพธ์ (outcome) ผู้เรียนมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง 
   

     4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) ผู้เรียนสามารถคิดค้นนวัตกรรมตามความถนัดของตนเอง มุ่งเป็น 
          ผู้ประกอบการยุคใหม่ 
5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ ผู้เรยีนมีความรู้ แนวทางคิดค้นนวัตกรรมตามความถนัดของตนเอง มุ่งเป็น 
          ผู้ประกอบการยุคใหม ่
 

6. เป้าหมาย ครูผู้สอน และผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     6.1 เชิงปริมาณ จำนวนโครงงานที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 30 โรงเรียน (ร้อยละ 80) 
     6.2 เชิงคุณภาพ ครู ผู้เรียน มีความรู ้แนวทางคิดค้นนวัตกรรมตามความถนัดของตนเอง มุ่งเป็น 
          ผู้ประกอบการยุคใหม ่
 

7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ ........ตุลาคม 2563...... ถึง ....สิงหาคม 2564  
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8. ความสอดคล้อง 
8.3 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิ  

 

     8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
                   -  เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิต 
                   -  ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
   

     8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างความสามารถในการแข่งขนั 

        -  เป้าหมาย พัฒนาเศรษฐกิจบนพืน้ฐานผู้ประกอบการยุคใหม ่
                   -  ประเด็น สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 

8.6 แผนการปฏิรปูประเทศด้าน  การศึกษา  เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

8.7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรท์ี่ นโยบายที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

     8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน 
     8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน  2.2 ให้เดก็และเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
          อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และ 
          ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ 
          พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ 
           ทรัพยากรมนุษย ์ 
  ข้อที่ 1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคญัตามหลักสูตร มีทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
  ข้อที่ 4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  
   มีทักษะการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงสู่อาชีพ และการมีงานทำ ตามความถนัดและความต้องการ    
                    ของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผน 
   ทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 
 

9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ   5,000 บาท 
        งบประมาณบรอหารจัดการ สพม. ชัยภูมิ       จำนวนเงิน ......... 5,000...... บาท 
                      งบประมาณ สพฐ.                 จำนวนเงิน ............................ บาท  
   หนังสือที่ ..............................................ลงวันที่ ......................................................... 
                      งบประมาณจากหน่วยงานอื่น       จำนวนเงิน ............................ บาท 
    ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
   หนังสือที่ ..............................................ลงวันที่ ......................................................... 
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10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ …2564   5,000  5,000 
ปีงบประมาณ …………….      

รวมทั้งสิ้น 5,000 

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่

ใช ้
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1       
 การประกวดโครงงาน/นวัตกรรม ที่เป็น

ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หลักสูตรท้องถิ่น,หลักสูตรทวิศึกษา,ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,วิชาเพิ่มเติม ฯ 

5,000  5,000  

2 กิจกรรมที่ 2      
 การสรุปผลรายงาน มอบเกียรติบัตร

ประชาสัมพันธ์ 
    

 รวมงบประมาณ 5,000  5,000  

12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

การประกวดโครงงาน/นวัตกรรม 
ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรทวิศึกษาฯ 
 
 
 
 
 
 
การสรุปผลรายงาน ประชาสัมพันธ์ 

1. เสนอโครงการ 
2. แจ้งหนังสือโรงเรียนเข้าร่วม
ประกวด (ส่งเอกสาร คลิปนำเสนอ) ที่
เป็นผลจากการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนหลักสูตรท้องถิ่น,หลักสูตรทวิ
ศึกษา,ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,วิชา
เพิ่มเติม ฯ ที่มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกัน 
3.ประชุมกรรมการอ่าน ประเมิน 
4.ประกาศผลมอบเกียรติบัตร สรุป
รายงานผล  
5.จัดทำเล่มรายงานเผยแพร่ 

มิ.ย. – ก.ค.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
สิงหาคม 2565 

 
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
         13.1.1 จำนวนผู้เข้าร่วมประกวด อาจมีจำนวนน้อย 
    13.1.2 ประเภทโครงงานไม่มีความหลากหลาย 
      13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
         13.2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าให้มีเวลาเตรียมตัว 
    13.2.2 มอบรางวัลเป็นเกียรติบัตร และเงินรางวัล 
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 14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

จำนวนโรงเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ 80 สำรวจ แบบสำรวจ 

จำนวนโครงงาน นวัตกรรม 80 
สำรวจ แบบสำรวจ 
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1. ชื่อโครงการ  การพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาและศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

                       (✓)  โครงการต่อเนื่อง                (     )  โครงการใหม ่

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(4) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ   นายปรีดา  นิตยารส    โทรศัพท ์ 098-586-5416  
โทรสาร  044-056778   E-mail.   cpm30a@gmail.com   
ชื่อ-นามสกลุ   นายสุรเชษฐ ์ ภักดีจิตร    โทรศัพท ์ 091-063-6298  
โทรสาร  044-056778  E-mail.  cpm30a@gmail.com   
 

2. หลักการและเหตุผล 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน           

ได้กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 
– 2579)  และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยนโยบาย 6 ด้าน ได้แก่ นโยบายที่ 1 ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อความมั่นคง นโยบายที่ 2 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา    

จากความสำคัญของนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในนโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทางสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จะต้องดำเนินการขับเคลื ่อนนโยบายนี้ให้สำเร็จตาม
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ตามนโยบาย เป้าประสงค์ ที ่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทุกคนมีสุขภาวะที่ดีให้สำเร็จได้ตามเป้าประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบาย
จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิสามารถ
พัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้สุขภาวะในโรงเรียนให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
 
3. วัตถุประสงค ์
    3.1  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้สุข
ภาวะในโรงเรียน      
    3.2  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด สพม.ชัยภูมิ จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะในโรงเรียน 
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4. ผลผลิต (Out put)    
     4.1 ผลลัพธ์ (out come) 
      4.1.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี ได้อย่างมีคุณภาพและ มีประสิทธิภาพ 
     4.1.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มสีุข
ภาวะที่ดี ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    4.1.3 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่าง
มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
     4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   

 

 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี ได้อย่างมีคุณภาพ 
         2)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุข
ภาวะที่ดี ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
         3)  ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
6. เป้าหมาย 
     6.1 เชิงปริมาณ  
          1)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพม.ชัยภูมิ จำนวนโรงเรียนละ 
2 คน ร้อยละ 90 
           2)  โรงเรียนในสังกัด สพม.ชัยภูม ิจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี ร้อยละ 90 

      
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 
4.2.1  เชิงปริมาณ 
      1)  ร้อยละของครูผู้สอนกลุ่มสาระ        การ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนสังกัด 
สพม.ชัยภูมิ  
      2)  ร ้อยละของโรงเร ียนในสังกัด สพม.
ชัยภูมิทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมผู ้เรียน    
ให้มีสุขภาวะที่ดี  

 
ร้อยละ 90 

 
 

ร้อยละ 90 

 
การนิเทศ ติดตาม 

 

 
แบบนิเทศ ตดิตาม 

4.2.2  เชิงคุณภาพ 
      1)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี  ได้อย่างมีคุณภาพและ  
มีประสิทธิภาพ 
      2)  ครูสามารถจัดการเร ียนรู ้ท ี ่ส ่งเสริม
ผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี ได้อย่างมีคุณภาพและ   
มีประสิทธิภาพ 
      3)  ผู้เรียนทุกคนมีการจัดการสุขภาวะของ
ตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

 
ร้อยละ 90 

 
 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 90 

 
การนิเทศ ติดตาม 

 
แบบนิเทศ ติดตาม 
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6.2 เชิงคุณภาพ 

          3)  ผู้เรียนทุกคนมีการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้ง
ด้านร่างกายและจติใจ 
 

7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ   1 พฤษภาคม 2565   ถึง   31 สิงหาคม  2565   
 

8. ความสอดคล้อง   
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตรช์าต ิ  

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
                   -  เป้าหมาย  
                      1)  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
                      2)  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
                   -  ประเด็น 
                     1)  การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ใหเ้อื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรบัศตวรรษที่ 21 
                      2)  การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เปน็ครูยุคใหม ่
                      3)  การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ   

     8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ...................................................................................................... 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้าน   การศึกษา  

8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   

     8.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็   การพัฒนาการเรียนรู้  
     8.6 นโยบายรัฐบาล ดา้น  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
     8.7 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)  
           1)  ดา้นการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
           2)  ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 

9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ   5,000   บาท ประกอบด้วย 
        √   งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน  5,000   บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณที่มาจากหนว่ยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
 
 
 

          1)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ด ีได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
       2)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุข
ภาวะที่ดี ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
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10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ  2565              5,000 

ปีงบประมาณ …………….      

รวมทั้งสิ้น 5,000 

 

11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ  
   

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
1 ประชุมผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในการ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
และศักยภาพกลุ ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

- - - - 

2 อบรมเพื ่อพัฒนาครูกลุ ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในการ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
และศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

- - - - 

3 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาแล        พล
ศ ึ กษา ในการพ ัฒนามาตรฐ าน
คุณภาพการศึกษาและศักยภาพ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ   พล
ศึกษา 

5,000 - 5,000 - 

 รวมงบประมาณ 5,000  5,000  
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12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที ่

1 ประชุมผู ้บริหารและครูกลุ ่มสาระ 
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ใน
ก า รพ ัฒน าม าต ร ฐ านค ุณภาพ
การศึกษาและศักยภาพกลุ ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1. ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 

2. กำหนดความร ับผ ิดชอบโครงการ/
กิจกรรม 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 

4. โครงการได้รับการอนุมัติดำเนินการ 

5. ทำหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการประชุมผู ้บริหารและครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาใน
การพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
และศักยภาพกลุ ่มสาระการเรียนรู ้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

6. เขียนรายงานการสรุปผลการประชุม 

7. เสนอรายงานการประชุม 

พ.ค. - ส.ค.65 

ห้องประชุม สพม. 
ชัยภูมิ 

2 อบรมเพ่ือพัฒนาครูกลุ่มสาระ     การ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ในการ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
และศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

1. โครงการได้รับการอนุมัติดำเนินการ 

2. ทำหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการอบรมเพื่อพัฒนาครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในการ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาและ
ศักยภาพกลุ ่มสาระการเรียนรู ้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

3. เขียนรายงานการสรุปผลการอบรม 

4. เสนอรายงานการอบรม 

พ.ค. - ส.ค.65 

ห้องประชุม สพม. 
ชัยภูมิ 

3 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ      พล
ศ ึ กษา ในการพ ัฒนามาตรฐ าน
คุณภาพการศึกษาและศักยภาพ กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้สุขศึกษาและ พล
ศึกษา   

1. โครงการได้รับการอนุมัติดำเนินการ 

2. ทำหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการนิเทศ ติดตามประเมินผลครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ       พล
ศึกษาในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ

พ.ค. - ส.ค.65 

โรงเรียนในสังกัด 
สพม.ชัยภูมิ จำนวน 
37 โรงเรียน 
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การศึกษาและศักยภาพกลุ ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     

3. เข ียนรายงานการสรุปผลการนิเทศ 
ติดตาม 

4. เสนอรายงานการนิเทศ ติดตาม  
    

13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
         13.1.1 การจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจำกัด 
              13.1.2 ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ 
              13.1.3 ความรว่มมือของสถานศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ       
       13.2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
         13.2.1  กำหนดปฏิทินการดำเนินงานให้ชัดเจน 
              13.2.2  จัดประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพ่ือหาแนวทางการแก้ไข 
              13.2.3  ใช้การนิเทศ กำกับ ตดิตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม     
 

 14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

 
 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 

14.1  เชิงปริมาณ 
      1)  ร้อยละของครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียน
สังกัด สพม.ชัยภูมิ  
      2)  ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด สพม.
ชัยภูม ิ ท ุกโรงเร ียนจัดกิจกรรมส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี 

  
ร้อยละ 90 
 
 
ร้อยละ 90 

 
การนิเทศ ติดตาม 
 

 
แบบนิเทศ ติดตาม 

14.2  เชิงคุณภาพ 
      1)  สถานศึกษามีการจดักิจกรรม
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสขุภาวะที่ดี ได้อย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
      2)  ครสูามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี ได้อย่างมีคุณภาพ
และมีประสทิธิภาพ 
      3)  ผู้เรียนทุกคนมีการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งดา้นร่างกาย
และจิตใจ 

 
ร้อยละ 90 
 
 
ร้อยละ 90 
 
 
ร้อยละ 90 

 
การนิเทศ ติดตาม 

 
แบบนิเทศ ติดตาม 
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1. ชื่อโครงการ  ลูกเสือจิตอาสาน้อมนำหลักปรัชญาสู่สถานศึกษาพอเพียง 

                       (    )  โครงการต่อเนื่อง                (  √  )  โครงการใหม ่

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
                                           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(5) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ .............นายสุรเชษฐ์..ภักดีจิตร........... โทรศัพท์ .......091-0636298............ 
โทรสาร ........044-056778................ E-mail ……cpm30a@gmail.com……………………  
ชื่อ-นามสกลุ .............นางวิริยะสมร..บัวทอง............... โทรศัพท์ .......093-5840910........ 
โทรสาร ........044-056778............ E-mail viriya_mon@hotmail.com…………………....  
ชื่อ-นามสกลุ .............นางจิโรบล  เคาภูเขยีว............... โทรศัพท์ ..087-9616186.............. 
โทรสาร ........044-056778................ E-mail pumpui7710@windowslive.com….... 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  ที่จะสืบสาน  รักษา  ต่อยอด  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9  และแนวพระราชดำริต่างๆ 
ในการบำบัดทุกข์  บำรุงสุขให้ประชาชน  และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม ให้จัดโครงการจิตอาสาขึ้นพร้อมทรงพระราชทานคำขวัญ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
พร้อมเผยแพร่ให้คนไทยได้เข้าใจถึงวิชาศาสตร์พระราชา  4  ข้อ  คือ  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”  ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี 3 ห่วง  คือ  พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และ 2  
เงื่อนไข คือ ความรู้ คู่คุณธรรม การที่จะขับเคลื่อนให้คนไทยและสังคมไทยเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ไปพร้อม
ความรู้คู่คุณธรรมนั้นจะต้องเริ่มปลูกฝังจากครอบครัวและสถานศึกษา  โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ และเนตรนารี
เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ทุกโรงเรียนต้องจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามกฎของลูกเสือ 10 ข้อ คือ มีเกียรติ  
จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์  ทำตนให้เป็นประโยชน์  เป็นมิตรกับทุกคน สุภาพ เมตตากรุณาต่อสัตว์  
เชื่อฟังคำสั่งบิดามารดาและผู้บังคับบัญชา ร่าเริงไม่ย่อท้อต่อความลำบาก มัธยัสถ์ และประพฤติชอบด้วยกายวาจา
ใจ  ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการลูกเสือจิตอาสาน้อมนำ
หลักปรัชญาสู่สถานศึกษาพอเพียง เพื่อสร้างพลเมืองไทยให้มี 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เป็นพื้นฐานและเป็นแนวทางใน
การดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนสืบไป 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพื่อปลูกฝังลูกเสือ/เนตรนารีให้เกิดคณุลักษณะจิตอาสา 
 3.2 เพื่อส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนเข้าโครงการสถานศึกษาพอเพียง 
 3.3 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
 3.4 โรงเรียนในสังกัดเปิดศูนย์โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น 
4. ผลผลิต (Output)    
     4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 
      4.1 ลูกเสือ/เนตรนารีเกิดคุณลักษณะจิตอาสา  
     4.2 ทุกโรงเรยีนผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงการสถานศึกษาพอเพียง 
 4.3 ผู้เรียนเกดิคุณลักษณะมคีวามรู้คู่คุณธรรม 
 4.4 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเปิดเพิ่มขึ้น 
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     4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   

 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           5.1 ลูกเสือ/เนตรนารีเกิดคุณลักษณะจิตอาสา  
     5.2 ทุกโรงเรยีนผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงการสถานศึกษาพอเพียง 
 5.3 ผู้เรียนเกดิคุณลักษณะมคีวามรู้คู่คุณธรรม 
 5.4 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเปิดเพิ่มขึ้น 
 

6. เป้าหมาย 
     6.1 เชิงปริมาณ  
          1)  รอ้ยละของลูกเสือ/เนตรนารีได้เรียนรู้เรื่องคุณลักษณะจิตอาสา 
       2)  ร้อยละโรงเรียนในสังกัด สพม.ชัยภูมิ เข้าใจเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
       3)  ร้อยละของผู้เรียนในสังกัด สพม.ชัยภูมิ เข้าใจคุณลักษณะของผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
       4)  ร้อยละของสถานศึกษาสามารถพัฒนาตนเองตามตัวช้ีวัดของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงได้ 

      
 
 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 
4.2.1 เชิงปริมาณ 
      1)  ร้อยละของลูกเสือ/เนตรนารีได้
เรียนรู้เรื่องคุณลักษณะจิตอาสา 
      2)  ร้อยละโรงเรียนในสังกัด สพม.
ชัยภูมิ เข้าใจเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา
พอเพียง 
      3)  ร้อยละของผู้เรียนในสังกัด สพม.
ชัยภูมิ  เข้าใจคุณลักษณะของผู้ที่มีความรู้คู่
คุณธรรม 
      4)  ร้อยละของสถานศึกษาสามารถ
พัฒนาตนเองตามตัวชี้วัดของศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียงได ้

  
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 5 

 
การนิเทศ ติดตาม 
 

 
แบบนิเทศ ติดตาม 

4.2.2 เชิงคณุภาพ 
      1)  ร้อยละของลูกเสือ/เนตรนารีเกิด
คุณลักษณะจิตอาสา 
      2)  ร้อยละโรงเรียนในสังกัด สพม.
ชัยภูมิ ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา
พอเพียง 
      3)  ร้อยละของผู้เรียนในสังกัด สพม.
ชัยภูมิ เกิดคุณลักษณะของผู ้ที ่มีความรู้คู่
คุณธรรม 
      4)  ร้อยละของสถานศึกษาสามารถเปิด
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงได้ 

 
ร้อยละ  80 
 
ร้อยละ  80 
 
 
ร้อยละ  80 
 
 
ร้อยละ  5 

 
การนิเทศ ติดตาม 

 
แบบนิเทศ ติดตาม 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
           1)  รอ้ยละของลูกเสือ/เนตรนารีเกิดคุณลักษณะจิตอาสา 
       2)  ร้อยละโรงเรียนในสังกัด สพม.ชัยภูมิ ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
       3)  ร้อยละของผู้เรียนในสังกัด สพม.ชัยภูมิ เกิดคุณลักษณะของผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
       4)  ร้อยละของสถานศึกษาสามารถเปิดศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 

7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ     1 พฤษภาคม 2565    ถึง    31 สิงหาคม 2565   
 

8. ความสอดคล้อง   
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตรช์าต ิ  

ด้านความมั่นคง 
     8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน    ด้านความมั่นคง   
                   -  เป้าหมาย  
                      1)  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
                      2)  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
                   -  ประเด็น 
                     1)  การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ใหเ้อื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรบัศตวรรษที่ 21 
                      2)  การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เปน็ครูยุคใหม ่
                      3)  การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ...................................................................................................... 
 แผนการปฏิรปูประเทศด้าน   การศึกษา    

8.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
ยุทธศาสตร์ที่ ............... 1 การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์.......................  

     8.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ ...การพัฒนาการเรียนรู้............................ 
     8.6 นโยบายรัฐบาล ดา้น...การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย... 
     8.7 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)  
           1)  ดา้นการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
           2)  ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 

9. วงเงนิงบประมาณที่ดำเนนิการ   ................ 5,000 ..........บาท ประกอบด้วย 
        √   งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน  5,000   บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณที่มาจากหนว่ยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
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10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 
……65……. 

- - - - 5,000 

ปีงบประมาณ …………….      

รวมทั้งสิ้น 5,000 
 
11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ  
   

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
1 ประชุมผู้บริหารและครูวิชาการใน

โรงเรียนที่ส่งรายช่ือและผลงานเข้า
ร่วมเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

- - - - 

2 อบรมพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้
ลูกเสือ/เนตรนารีจิตอาสา 

- - - - 

3 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

5,000 - 5,000 - 

4 เปิดศูนย์โรงเรียนสถานศึกษา
พอเพียง 

- - - - 

 รวมงบประมาณ 5,000 - 5,000 - 
 

13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
         13.1.1 การจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจำกัด 
              13.1.2 ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ 
              13.1.3 ความรว่มมือของสถานศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ       
       13.2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
         13.2.1  กำหนดปฏิทินการดำเนินงานให้ชัดเจน 
              13.2.2  จัดประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพ่ือหาแนวทางการแก้ไข 
              13.2.3  ใช้การนิเทศ กำกับ ตดิตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม     
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14. ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย 

 
 
 

 
  

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 

14.1  เชิงปริมาณ 
          1)  รอ้ยละของลูกเสือ/เนตรนารี
ได้เรียนรู้เรื่องคุณลักษณะจิตอาสา 
       2)  ร้อยละโรงเรียนในสังกัด 
สพม.ชัยภูมิ เข้าใจเกณฑ์การประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง 
       3)  ร้อยละของผู้เรียนในสังกัด   
สพม.ชัยภูมิ  เข้าใจคุณลักษณะของผู้ที่มี
ความรู้คู่คุณธรรม 
       4)   ร ้ อยละของสถานศ ึกษา
สามารถพัฒนาตนเองตามตัวชี้วัดของศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 

  
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 

 
การนิเทศ ติดตาม 
 

 
แบบนิเทศ ติดตาม 

14.2  เชิงคุณภาพ 
          1)  รอ้ยละของลูกเสือ/เนตรนารี
เกิดคุณลักษณะจิตอาสา 
       2)  ร้อยละโรงเรียนในสังกัด สพ
ม . ช ั ยภ ู มิ  ผ ่ า น เ กณฑ ์ ก า รประ เมิ น
สถานศึกษาพอเพียง 
       3)  ร้อยละของผู ้เรียนในสังกัด 
สพม.ชัยภูมิ  เกิดคุณลักษณะของผู ้ที ่มี
ความรู้คู่คุณธรรม 
       4)   ร ้ อยละของสถานศ ึกษา
สามารถเปิดศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 
 

 
ร้อยละ 100 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 

 
การนิเทศ ติดตาม 

 
แบบนิเทศ ติดตาม 
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๑. ชื่อโครงการ  โครงการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาแบบ Balanced Scorecard (BSC) 
            โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

                 (๑) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   
                  (๒) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

ชื่อ-นามสกลุ .............นางวิริยะสมร  บัวทอง...... โทรศัพท์ .......๐๙๓๕๘๔๐๑๐.... 
โทรสาร ........................ E-mail ……cpm30a@gmail.com…………………  

  
๒. หลักการและเหตุผล 
  
 หลักสูตรสถานศึกษาเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการจัดการเรียนรู้ให้ประสพผลสำเร็จและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ได้ถูกทิศทาง โดยเฉพาะการพัฒนาผู้เรียนตามพหุปัญญา  8  ด้าน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ต้องรู้  และควรรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช  2551 
ฉบับปรับปรุง 2560  การประเมินหลักสูตรสถานศึกษามีประโยชน์และความสำคัญยิ่งต่อการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  ทำให้ทราบคุณค่าส่วนดีส่วนด้อย และมีความเหมาะสมเป็นไปตามจุดหมายและ
จุดประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางที่กำหนดไว้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมินหลักสูตรมี  5 ประเด็น  คือ  1) 
ได้รับรู ้คุณค่าและคุณภาพของหลักสูตร 2) สามารถรู ้ข้อบกพร่องของหลักสูตร ทั ้งด้านเอกสารหลักสูตร  
กระบวนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการประเมินผล 3) ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ภายหลังการใช้หลักสูตร 4) เป็นข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการใช้และปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา และ 5) เป็น
ข้อมูลสรุปสารสนเทศในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาว่ามีทิศทางการพัฒนาการศึกษาไปใน
ทิศทางใด เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ 
 การประเมินหลักสูตรนอกเหนือจากเป็นข้อมูลสารสนเทศแล้วผลการประเมินสามารถใช้เป็นฐานเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ  ทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ  โดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา  สามารถ
พัฒนาสู่การเป็น “นวัตกร” สร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และดำรงชีพ ผู้เรียนนำความรู้จากองค์ความรู้ของ
ศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ได้เช่น  การใช้สมรรถนะและความสามารถพิเศษในด้านร่างกายในการเล่นกีฬาเพื่อ
เป็นอาชีพ ใช้ความรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อสร้างรายได้ในการยังชีพ ใช้ความรู้ด้านภาษาเพื่อการ
สื่อสารเป็นต้น จุดมุ่งหมายหลักสูตรเป็นเงื่อนไขและเข็มทิศที่สำคัญที่จะสร้างให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพรอบด้านเพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป  
   
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาของผู้เรียน 
 ๓.๒ เพื่อประเมินสมรรถนะของผู้เรียนด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต  
        และเทคโนโลย ี
 ๓.๓ เพื่อประเมินหลักสูตรสถานศึกษาแบบ Balanced Scorecard (BSC) 
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๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ ผลผลิต  (Output)  

  ๔.๑.๑ ได้ทราบผลเกี่ยวกับทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาของผู้เรียน 
  ๔.๑.๒ ได้รับข้อมูลเพื่อประมวลสมรรถนะของผู้เรียนด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา  
การใช้ทักษะชีวิต และเทคโนโลยี 
  ๔.๑.๓ ได้ทราบผลประเมินหลักสูตรสถานศึกษาแบบ Balanced Scorecard (BSC) 
 ๔.๒ ผลลัพธ์  (Outcome)   

  ๔.๒.๑ ได้แนวทางในการจัดทำนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาของผู้เรียน 
  ๔.๑.๒ ได้รับแนวทางในการส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา 
การใช้ทักษะชีวิต และเทคโนโลยี 
  ๔.๑.๓ ได้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง 
 
 ๔.๓ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   

 

 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 
๔.๓.๑  เชิงปริมาณ 
   ๑. โรงเรียนได้รับการประเมินหลักสูตร 
   ๒. ผู้เรียนได้รับการประเมินสมรรถนะ   
       ด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา  
       การใช้ทักษะชีวิต และเทคโนโลยี 
   ๓. ผู้เรียนได้รับการประเมินทักษะ 
       การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
 

  
ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
การนิเทศ กำกบั 
ติดตาม 
 

 
แบบนิเทศ กำกับ 
ติดตาม 

๔.๓.๒ เชิงคณุภาพ 
   ๑. โรงเรียนได้เห็นจุดเด่นจุดด้อย 
       และคุณค่าของหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๒. ผู้เรียนและโรงเรียนได้แนวทางในการ 
       พัฒนาสมรรถนะ  ด้านการสื่อสาร  
       การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ 
       ชีวิต และเทคโนโลย ี
   ๓. ผู้เรียนและโรงเรียนได้แนวทางการ 
       พัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะห์และ 
       แก้ปญัหาของผู้เรียน 
 
 

 
ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
ร้อยละ ๘๐ 
 
 
                          
ร้อยละ ๘๐ 

 
การนิเทศ กำกบั 
ติดตาม 

 
แบบนิเทศ กำกับ 
ติดตาม 
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๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๕.๑ โรงเรียนได้แนวทางในการจัดทำนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาของผู้เรียน 
 ๕.๒ โรงเรียนได้รับแนวทางในการส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา 
การใช้ทักษะชีวิต และเทคโนโลยี 
 ๕.๓ โรงเรียนได้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง 
 
๖. เป้าหมาย 
      ๖.๑ เชิงปริมาณ  
    ๑. ร้อยละของโรงเรียนได้รับการประเมินหลักสูตร 
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา  
      การใช้ทักษะชีวิต และเทคโนโลยี 
    ๓. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
    ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๑. ร้อยละของโรงเรียนได้เห็นจุดเด่นจุดด้อยและคุณค่าของหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๒. ร้อยละของผู้เรียนและโรงเรียนได้แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ  ด้านการสื่อสาร การคิด การ
แก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และเทคโนโลย ี
    ๓. ร้อยละของผู้เรียนและโรงเรียนได้แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแกป้ัญหาของผู้เรียน 
 
๗. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ ............๑ ตุลาคม ๒๕๖๔........................ถึง ....๓๐……กันยายน..๒๕๖๕  
 

๘. ความสอดคล้อง 
๘.๑ เป้าหมายยุทธศาสตรช์าต ิ  

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนษุย์ 
     ๘.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน .๓...ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์........ 
                   -  เป้าหมาย  
                     ๑) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  ๒๑  โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนและมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา   
    ๒) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
                      ๓) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
                   -  ประเดน็ 
                     ๑)  การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ใหเ้อื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรบัศตวรรษที่ ๒๑ 
                      ๒)  การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เปน็ครูยุคใหม ่
                      ๓)  การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
        ๘.๓  แผนการปฏิรูปประเทศด้าน   การศึกษา 

   ๘.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์.  
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        ๘.๕ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ...การพัฒนาการเรียนรู้............................................... 
        ๘.๖ นโยบายรัฐบาล ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย.. 
        ๘.๗ แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.  นโยบายด้านที่  ๓  ด้านคุณภาพ)  
           ๘.๗.๑  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
           ๘.๗.๒  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์
๙. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ   ................ ๑๐,๐๐๐ ..........บาท ประกอบด้วย 
        √   งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน  10,000   บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณที่มาจากหนว่ยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

 

๑๐. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ …๖๕……. ๑๐,๐๐๐ - -  ๑๐,๐๐๐ 

ปีงบประมาณ …………….      

รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๑. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
๑ ประชุมผู้บริหาร - - - - 
๒ อบรมครูในเรื่อแนวทางการจัดการ

เรียนการสอน                    
- - - - 

๓ อบรมเชิงปฏิบัติการในการสรา้ง
นวัตกรรมให้กับครูผู้สอน 

- - - - 

๔ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู ้                  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - 

 รวมงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - 
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๑๒.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา สถานที ่
๑ กิจกรรม การประชุมผู้บริหาร  ม.ค. - ก.พ. ๖๖ ..................... 
 ๑.๑  จัดทำเอกสารคู่มือดำเนินงานการสร้างนวัตกรรม                    ๑ - ๑๐ ม.ค. ๖๖  
 ๑.๒  ประชุมชีแ้จง สร้างความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนรู้                    

๒ กิจกรรม  การอบรมพัฒนาครใูนการสร้างนวัตกรรม                     มี.ค. - ส.ค.๖๕  
๓ กิจกรรม ผู้บรหิารและครูผู้สอนศึกษาดูงาน   มี.ค. - ส.ค.๖๕ ..................... 
๔ นิเทศ ติดตามนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้  ก.ย. ๖๕  

 

๑๓. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      ๑๓.๑ ปจัจัยความเสี่ยง 
         ๑๓.๑.๑ การจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจำกัด 
              ๑๓.๑.๒ ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ 
              ๑๓.๑.๓ ความรว่มมือของสถานศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ       
       ๑๓.๒ แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
         ๑๓.๒.๑  กำหนดปฏิทินการดำเนินงานให้ชัดเจน 
              ๑๓.๒.๒  จัดประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพ่ือหาแนวทางการแก้ไข 
              ๑๓.๒.๓  ใช้การนิเทศ กำกับติดตาม และให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนและการสร้างนวัตกรรม 
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๑๔. ตัวชี้วดัและคา่เป้าหมาย 
 

 
 

 
  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 
๑๔.๑  เชิงปริมาณ 
     ๑ . ร ้อยละของโรงเร ียนได ้ร ับการ
ประเมินหลักสูตร 
     ๒. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการประเมิน
สมรรถนะ ด้านการสื ่อสาร การคิด การ
แก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และเทคโนโลย ี
     ๓. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการประเมิน

ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
 

  
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
การนิเทศ กำกบั 
ติดตาม 
 

 
แบบนิเทศ กำกับ 
ติดตาม 

๑๔.๒  เชิงคุณภาพ 
     ๑. ร้อยละของโรงเรียนได้เห็นจุดเด่นจุด

ด้อยและคุณค่าของหลักสูตรสถานศึกษา 
     ๒. ร้อยละของผู้เรียนและโรงเรียนได้
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ  ด้านการ
สื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ
ชีวิต และเทคโนโลยี 
     ๓. ร้อยละของผู้เรียนและโรงเรียนได้

แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาของผู้เรียน 

  

 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
ร้อยละ ๘๐ 

 
การนิเทศ กำกบั 
ติดตาม 

 
แบบนิเทศ กำกับ 
ติดตาม 
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสำหรบัการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

                     โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(6) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ .............นายกรเก่ง..กลิ่นไธสงค์............... โทรศัพท์ .......063-5296635......... 
ชื่อ-นามสกลุ ............นางสาวกาญจนา ประทุมวงศ์......โทรศัพท์ .......081-7099909…….            
โทรสาร ........044-056778................ E-mail ……korakeng@gmail.com…………………  

2. หลักการและเหตุผล 
        ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้การศึกษา      
ขั ้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยให้นักเรียนได้รับ         
การพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสมเป็นพื้ นฐานสำคัญในการเรียนรู้
ระดับสูงขึ้นไป และการดำรงชีวิตในอนาคต ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป้าประสงค์ ที่ 1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ และส่งเสริมสนับสนุนการนำการทดสอบ NT, O – NET การประเมินของ PISA 
และระบบการทดสอบกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิด
คุณภาพแก่ผู้เรียน อีกทั้งได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติในการ
ยกระดับคุณภาพนกัเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษา
มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ในการยกระดับคุณภาพนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 3 โดยให้โรงเรียนเลือกใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนาโดย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือข้อสอบที่ได้มาตรฐานจากแหล่งอื่น ๆ ในการสอบปลายปี ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 โดยมีรายละเอียดกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้แบบทดสอบ
มาตรฐานกลางในระดับชั ้นต่าง ๆ ได้แก่ กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
  ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจึงจำเป็นต้องจัดระบบการบริหารจัดการให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดทำโครงการพัฒนาพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร่งใส ตลอดทั้งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีมาตรฐาน มีระบบการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับผู้เรียน    
3. วัตถุประสงค ์
    3.1  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และ
มาตรฐานตามหลักสูตร และนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียน การสอน
ให้บรรลุมาตรฐาน ตัวช้ีวัดสำคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูงตามแนวทางของ PISA 
     3.2  เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
ให้บรรลุมาตรฐาน ตัวช้ีวัดสำคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูงตามแนวทางของ PISA 
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4. ผลผลิต (Output)    
          โรงเรยีนมีการใช้เครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรูท้ี่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักสูตร 
และนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุมาตรฐาน ผู้เรียนมีทักษะ
การคิดขั้นสูงตามแนวทางของ PISA  
     4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 
               ครมูีทักษะในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง และผู้เรียนมีทักษะการ
คิดขั้นสูงตามแนวทางของ PISA   
     4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   

 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1)  เขตพื้นที่การศึกษามีเครือข่ายนักวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการยกระดับคุณภาพ
ของ การวัดและประเมินผลของสถานศึกษาในสังกัด  
         2)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีระบบคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อใช้ใน การประเมิน 
ผู้เรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น ม.
1 – 3 ไม่ต่ำกว่ากลุ่มสาระฯ ละ 2 ฉบับเพื่อการบริการในการประเมินคุณภาพผู้เรียน  
         3)  สถานศึกษาในสังกัดมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ชั้น ม.1 – ม.3 เพื่อ
นำไปวางแผนปรับปรุงผู้เรียนรายบุคคล และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน ก่อนนักเรียนเลื่อนชั้นใน
ระดับที่สูงขึ้น และนำไปใช้ในการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
         4)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานแล ะ
ตัวชี้วัด ชั้น ม.1 – ม.3 เพื่อนำไปเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในกระบวนการตัดสินใจด้านนโยบายและวางแผนพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
         5)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดเป้าหมายและทิศทางใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในภาพรวมทั้งในระดับสถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา   
 
 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 
4.2.1  เชิงปริมาณ 
      1)  สถานศึกษามีระบบการวัดผลและ
ประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน 
      2)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคลัง
ความรู้ คลังข้อสอบ การวัดผล ประเมินผล
การเรียนรู้ผู้เรียน 

  
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 

 
การนิเทศ กำกบั 
ติดตาม 
 

 
แบบนิเทศ กำกับ 
ติดตาม 

4.2.2  เชิงคณุภาพ 
      1)  นักเรยีนได้รับการประเมินจาก
เครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
      2)  สถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบ
การประเมินคุณภาพผู้เรียน  
      3)  สถานศึกษามีระบบการวัดและ
ประเมินผลทีม่ีประสิทธิภาพมีเครื่องมือที่
หลายหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน  

 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 

 
การนิเทศ กำกบั 
ติดตาม 

 
แบบนิเทศ กำกับ 
ติดตาม 
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6. เป้าหมาย 
     6.1 เชิงปริมาณ  
          1)  สถานศึกษามีระบบการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน ร้อยละ 100 
           2)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคลังความรู้ คลังข้อสอบ การวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน ร้อยละ 100 
     6.2 เชิงคุณภาพ 
           1)  นักเรียนได้รับการประเมินจากเคร่ืองมือทีมี่คณุภาพได้มาตรฐาน 
           2)  สถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียน  
           3)  สถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพมีเครื่องมือที่หลายหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน 
 

7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ ............1 ตุลาคม 2564.................... ถึง ............30 กันยายน..2565 ......... 
 

8. ความสอดคล้อง 
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตรช์าต ิ  

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนษุย์ 
     8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ..........ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย.์................. 
                   -  เป้าหมาย  
                      1)  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
                      2)  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้และสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
                   -  ประเด็น 
                     1)  การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ใหเ้อื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรบัศตวรรษที่ 21 
                      2)  การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เปน็ครูยุคใหม ่
                      3)  การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
   

     8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ....................................................................................................  

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน .......การศึกษา...........................................................................   
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทนุมนุษย์...................................................   

     8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ...การพัฒนาการเรียนรู้............................................... 
     8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน...การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย... 
     8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)  
           1)  ดา้นการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
           2)  ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 

9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ   ................ 173,830..........บาท ประกอบด้วย 
            งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน……….10,000……….บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน .......163,830............ บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณที่มาจากหนว่ยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
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         10. แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 
……65……. 

      10,000     163,830  173,830 

ปีงบประมาณ …………….      

รวมทั้งสิ้น 173,830 
 

11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ  
   

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
1 กิจกรรมการประเมินด้วยข้อสอบ

มาตรฐานปลายปีสำหรับผู้เรยีน
ระดับชั้น ม. 1 – 2 

163,830 - 142,630 21,200 

2 กิจกรรมการพฒันาคลังเครื่องมือ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

2,500  1,500 1,000 

3 กิจกรรมพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาตามแนว PISA 

2,500  1,500 1,000 

4 กิจกรรมการพฒันาศักยภาพด้านการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

2,500  1,500 1,000 

5 กิจกรรมเตรียมความพร้อมการ
รายงานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX OBEC) สำหรบัการ
คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

2,500  1,500 1,000 

 รวมงบประมาณ 173,830  148,630 25,200 
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12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา สถานที ่
1 กิจกรรม การประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ม. 1 – 2  ม.ค. - ก.พ.65 ..................... 
 1.1  จัดทำเอกสารคู่มือดำเนินงานการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน

กลาง 
ม.ค. 65  

 1.2  ประชุมชีแ้จง สร้างความเข้าใจผู้ดำเนนิการจัดสอบทุกโรงเรียน
ในสังกัดเกี่ยวกับการใช้คู่มือฯ  และการบริหารจัดการสอบ 

ก.พ. 65  

 1.3  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดทำ/จัดจ้างพิมพ์ชุดข้อสอบ  ก.พ. 65  
 1.4  ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ       ก.พ. 65  
 1.5  ประมวลผลการสอบ (รายโรงเรียนและภาพรวมเขตพื้นที่) มี.ค.65  
 1.6  จัดทำรายงานผลการสอบ มี.ค. 65  

2 กิจกรรม  การพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานคุณภาพการศึกษา   มี.ค. - ส.ค.65  
 2.1  วิเคราะห์ผลการสอบขอ้สอบมาตรฐานกลางตามมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดรายวิชา 
  

 2.2  พัฒนาขอ้สอบตามโครงสร้าง มาตรฐานตัวช้ีวัด   
 2.3  ปฏิบัติการภาคสนามทดลอง (Try out) ข้อสอบและวิเคราะห์

หาคุณภาพของข้อสอบ  
  

 2.4  ปรับปรุงและจัดฉบับขอ้สอบ   
 2.5  จัดเก็บขอ้สอบเข้าสู่คลังข้อสอบของ สพม.30   

3 กิจกรรม พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาตามแนว PISA 

มี.ค. - ส.ค.65 ..................... 

 3.1  จัดทำแนวปฏิบัตกิารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร   

  

 3.2  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน
ระดับชั้นเรียนระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

  

 3.3  พัฒนารปูแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับช้ัน
เรียนที่เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
3.4  พัฒนาครูในการใช้ระบบ PISA Style เพื่อรองรับการประเมิน 
PISA 

  

4 กิจกรรมการพฒันาศักยภาพด้านการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 

ม.ค.- ส.ค. 65  

 4.1 จัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา 

  

 4.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน 
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 4.3 นิเทศ ติดตาม การพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา 

  

 4.4 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน   
5 กิจกรรมกิจกรรมเตรียมความพร้อมการรายงานข้อมูลผลการเรียน

เฉลี่ยสะสม (GPAX OBEC) สำหรับการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา  

ต.ค.- เม.ย. 65  

 5.1 จัดทำคู่มอื แนวทางการพัฒนาการรายงานข้อมูลผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX OBEC) สำหรับการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา 5 ภาคเรียน และ 6 ภาคเรียน 

  

 5.2 จัดประชุมเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจในการการ
รายงานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX OBEC) สำหรับการ
คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

  

 5.3 จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงาน   
 
 

13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
         13.1.1 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
              13.1.2 การจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจำกัด 
              13.1.3 การนำผลการทดสอบไปใช ้      
       13.2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
         13.2.1  กำหนดปฏิทินการดำเนินงานให้ชัดเจน 
              13.2.2  จัดประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพ่ือหาแนวทางการแก้ไข 
              13.2.3  ใช้การนิเทศ กำกับติดตาม และให้คำแนะนำในการนำผลการทดสอบไปใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้     
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 14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 
14.1  เชิงปริมาณ 
      1)  สถานศึกษามีระบบการวัดผลและ
ประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน 
      2)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคลัง
ความรู้ คลังข้อสอบ การวัดผล ประเมินผล
การเรียนรู้ผู้เรียน 

  
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 

 
การนิเทศ กำกบั 
ติดตาม 
 

 
แบบนิเทศ กำกับ 
ติดตาม 

14.2  เชิงคุณภาพ 
      1)  นักเรยีนได้รับการประเมินจาก
เครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
      2)  สถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบ
การประเมินคุณภาพผู้เรียน  
      3)  สถานศึกษามีระบบการวัดและ
ประเมินผลทีม่ีประสิทธิภาพมีเครื่องมือที่
หลายหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน  

 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 

 
การนิเทศ กำกบั 
ติดตาม 

 
แบบนิเทศ กำกับ 
ติดตาม 
 



-190- 
 

1. โครงการนเิทศบูรณาการโดยใช้พืน้ที่เปน็ฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่    

    หน่วยงานรับผิดชอบ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
    ผู้ประสานงาน (Contact person) 
 ชื่อ - สกุล นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี   โทรศัพท์ 081 2665066 
 โทรสาร 044 056768   E-mail boonyalit.p@hotmail.com 
2. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับ ประกอบด้วย กระบวนการบริหารจัดการศึกษา  
กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา กระบวนการบริหารจุดเน้นอยู่ที่ระบบของการบริหาร
ราชการ กระบวนการเรียนการสอนเป็นกระบวนการหลักในการจัดการเรียนรู้ให้กับเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นหัวใจ
สำคัญของการพัฒนาคนในชาติให้มีคุณภาพสำหรับกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่เสริมคุณภาพ
ของการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติการนิเทศการศึกษาจึงเป็นการปฏิบัติงานที่มุ่งสนับสนุนความสามารถของ
ครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างแท้จริง การนิเทศบูรณาการโดย
ใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยยึด
โรงเรียนและนักเรียนเป็นฐานในการพัฒนา (School Based Management : SBM) และเป็นการประสานงาน
ความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับผู้บริหารสถานศึกษาที่จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขับเคลื่อน
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยทำความเข้าใจในเนื ้อหาหลักสูตรการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้ผู ้บริหาร
สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นที่คุณภาพของผู้เรียน และห้องเรียนเป็นสำคัญ ( Room Based 
Management : RBM) ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เป็นพ้ืนฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 เพื่อให้การดำเนินการการบริหารจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการดำเนินการตาม
โครงการต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึง
ต้องมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดให้สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพ ภายใต้การปฏิบัติการ
นิเทศตามภาระงานหลัก อาทิเช่น การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา, การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ (Active Learning), 
การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน, การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Leaning Community 
(PLC)), การเสริมสร้างทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 , การพัฒนาการเรียนการสอนสู่การวิจัยเป็นฐาน และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนรองรับการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงจัดทำโครงการการพัฒนาระบบนิเทศการศึกษาโดย
เสริมสร้างการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื ้นที ่เป็นฐานเพื ่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับผู ้เรียน ผ่าน
กระบวนการปฏิบัติร่วมกันระหว่างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) 
ของเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต ศึกษานิเทศก์ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศทุกระดับเพื่อ
ปรับปรุง และ เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐานตามนโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว ้
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อพัฒนาระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพของผู้เรียน 
          3.2 เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบอย่างทั่วถึงต่อเนื่องเป็นระบบและมีคุณภาพ 
          3.3 เพื่อส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาในสังกัดให้มีความเข้มแข็งโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์  สู่
คุณภาพของผู้เรียน     
          3.4 เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน คุณภาพผู้เรียน และ
การดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งานนโยบาย จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และงานนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 
4. ผลผลิต (Output) 
 4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 
      1) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้รับการพัฒนาระบบนิเทศ
ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพของผู้เรียน 
      2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้พัฒนาระบบนิเทศการศึกษาที ่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ 
      3) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้พัฒนานวัตกรรมในการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 
   

4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPls)  
      1) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีระบบนิเทศภายใน
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพของผู้เรียน 
      2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีระบบนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ 
       3) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีนวัตกรรมในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน 
 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   5.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างทั่วถึง
ต่อเนื่องเป็นระบบ และมีคุณภาพ  
   5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  
            5.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผล    
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการนิเทศ สื่อ เครื่องมือในการนิเทศโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และนำไปใช้ในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
        5.4 สถานศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ 
            5.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       5.6 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญที่อยู่บนพื้นฐานของความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  
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            5.7 โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
  5.8 โรงเรียนดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งานนโยบาย จุดเน้นของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
6. เป้าหมาย  

6.1 เชิงปริมาณ 
    1) สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างทั่วถึง
ต่อเนื่องเป็นระบบ และมีคุณภาพ  
    2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น  
             3) มีระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผลการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการนิเทศ สื่อ เครื่องมือ
ในการนิเทศโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคณุภาพการศึกษา และนำไปใช้ในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
         4) สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ 
      6.2 เชิงคุณภาพ 
         1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         2) ครูผู้สอนจัดกิจกรรมเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญที่อยู่บนพื้นฐานของความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  
              3) โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

   4) โรงเรียนดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งานนโยบาย จุดเน้นของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2565 
8. ความสอดคล้อง 
 8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
      ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
 8.2 ยุทธศาตร์ชาติ 
                การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 8.3 ยุทธศาตร์ชาติ 
      การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
 8.4 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
 8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
 8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 8.7 นโยบายรัฐบาล ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
 8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)  

     8.8.1 ด้านคุณภาพ  
    1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก

ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรู้ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
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    2) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 

    3) ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแตล่ะ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

    4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

     8.8.2 ด้านประสิทธิภาพ 
    1) เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     

 
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ   80,000 บาท  ประกอบด้วย 
        √   งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน  80,000   บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณที่มาจากหนว่ยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
 
 10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการ
ปฏิบัติงาน 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ปีงบประมาณ 

2565 
- 25,000 25,000 30}000 80,000 

รวมทั้งสิ้น 80,000 
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11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณที่ใช ้ เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
1. P: (ขั้นเตรียมการและ

วางแผน) 
- ประชุมวางแผน
โครงการ/กิจกรรม 
- กำหนดความรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม 
- เสนอเพ่ือขออนุมัติ
โครงการ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2. D: (ขั้นดำเนินการ) 
21. จัดทำแผนปฏิทิน   
การนิเทศ คู่มอื ผลิตสื่อ 
และเครื่องมือนวัตกรรมใน
การนิเทศ 
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม 
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 
  

 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 

 

 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 

 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 

 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 

 
ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณที่ใช ้ เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
 2.3 ประชุมคณะกรรมการ

นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม 
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 
2.4 ประชุม อบรม สัมมนา 
เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์   

10,000 
 
 
 
 

25,000 

- 
 
 
 
 

- 

10,000 
 
 
 
 

25,000 

- 
 
 
 
 

- 

3. C: Check (ขั้นตรวจสอบ
กำกับติดตาม) 
3.1 ดำเนินการนิเทศตาม
แผน/ปฏิทินการนิเทศโดย
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น, 
ศึกษานิเทศก์ และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 

 
 

3,5000 

 

 
 
- 

 

 
 

25,000 

 

 
 

10,000 
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4. A: Act (ขั้นการทบทวน/
สะท้อนผล/ประเมิน
รายงาน) 
4.1 สรุปผลการดำเนิน
โครงการฯ 
4.2 เสนอรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ  

 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

10,000 

รวมทั้งสิ้น 80,000 - 60,000 20,000 
 
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศึกษานเิทศก์ทั้งระบบ 

1 ประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนา
ศึกษานิเทศก์   

ประชุม อบรม สัมมนา เพื่อ
พัฒนาศึกษานิเทศก์   

ระหว่างเดือน พฤษภาคม - 
กันยายน 2565 ประกอบด้วย 
1. การประชุม อบรม สัมมนา 
เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์      
ของสมาคมศึกษานิเทศก์     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. การประชุม อบรม สัมมนา 
เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์      
ของสมาคมศึกษานิเทศก์     
แห่งประเทศไทย 
3. การประชุม อบรม สัมมนา 
เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์      
ของสมาคมศึกษานิเทศก์  
จังหวัดชัยภูมิ 

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาชัยภูมิ 
1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชา

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent  Study : IS)            
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น          
ในศตวรรษที่ 21 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม
การศึกษา 
2. ประชุมวางแผนการ
นิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยม
โรงเรียนในสังกัด สพม.30 
3. จัดทำปฏิทิน แผนการ
นิเทศ คู่มือ ผลติสื่อ และ
เครื่องมือ นวัตกรรม         
ในการนิเทศ 
4. นิเทศ ติดตาม ตรวจ
เยี่ยมการศึกษา  

ระยะที่ 1 เดือนมกราคม 2564 
สถานที่ โรงเรยีนในสังกัด      
สพม.ชัยภูมิ จำนวน 37 
โรงเรียน 
 
ระยะที่ 2 เดือนพฤษาคม 
2564 
สถานที่ โรงเรยีนในสังกัด      
สพม.ชัยภูมิ จำนวน 37 
โรงเรียน 
 
ระยะที่ 3 เดือนสิหาคม 2564 

2 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ  
การประเมิน ScQA 

3 การพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลสำหรับการเรียนรู้ศตวรรษ
ที่ 21 

4 การส่งเสริมการใช้ Platform AI  
ของ CIRA CORE เพื่อจัดการเรียน 
การสอนปัญญาประดิษฐ ์
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5 พัฒนาการจัดการเรียนรู้              
โดยใช้แพลตฟอร์ม ดิจิทัล อจัฉริยะ 

5. สรุปผลการดำเนินการ
นิเทศ 

สถานที่ โรงเรยีนในสังกัด      
สพม.ชัยภูมิ จำนวน 37 
โรงเรียน 6 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

แบบผสมผสานในวิถีใหม ่
ที ่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ 

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาชัยภูมิ 
7 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

แบบผสมผสาน สำหรับครูผูส้อน
ภาษาอังกฤษ 

6. รายงานผลการนิเทศ ระยะที่ 1 เดือนมกราคม – 
มีนาคม 2565 
สถานที่ โรงเรยีนในสังกัด        
สพม.ชัยภูมิ จำนวน 37 
โรงเรียน 
 
ระยะที่ 2 เดือนพฤษาคม – 
กรกฎาคม 2565 
สถานที่ โรงเรยีนในสังกัด        
สพม.ชัยภูมิ จำนวน 37 
โรงเรียน 
 
ระยะที่ 3 เดือนสิหาคม – 
กันยายน 2565 
สถานที่ โรงเรยีนในสังกัด         
สพม.ชัยภูมิ จำนวน 37 
โรงเรียน 
 
 
 

8 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล (DLTV และ DLIT)  

9 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์และค่านิยม
ของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 

10 พัฒนาส่งเสริมสมรรถนะสำคญั      
ของผู้เรียนเชื่อมโยงอาชีพและเป็น
ผู้ประกอบการยุคใหมใ่นศตวรรษที่ 
21 

11 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
12 โครงการรักษ์ภาษาไทย 
13 รัชกาลที่ 10, เศรษฐกิจพอเพียง,      

จิตอาสา 
14 โรงเรียนขนาดเล็ก 
15 สุขศึกษาและสขุภาวะ 
16 ยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 
17 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ประจำปีการศึกษา 2563 

18 การจัดการเรียนการรู้กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์

19 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์และค่านิยม
ของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 
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ที ่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ 
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยีย่มสถานศึกษาในสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาชัยภูมิ 
20 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา        
(โรงเรียนสุจริต) 

  

21 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่ 
วิถีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูม ิ

22 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม      

23 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้          
ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียน      
ให้สอดคล้องกบัศตวรรษที่ 21  

 

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 13.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

      1) ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ 
      2) ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ 

 13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1) เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ 
      2) พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-198- 
 

14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

1. สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ มีระบบนิเทศ
ภายในสถานศึกษา      
ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพ 

100 % 
 

นิเทศภายในสถานศึกษา คู่มือนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
การศึกษาสู่คณุภาพ  
ของผู้เรียน 

   

2. สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ มีนวัตกรรมใน
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทีส่่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 

100 % 
 

นิเทศภายในสถานศึกษา คู่มือนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

3. สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ        
มีระบบนิเทศการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งระบบ 

100 % 
 

นิเทศ ติดตาม       
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน    

ในสังกัด 

คู่มือการนิเทศบูรณาการ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  

เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
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4. สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ มีนวัตกรรม     
ในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษา 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทีส่่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 

100 % 
 

นิเทศภายในสถานศึกษา คู่มือการนิเทศบูรณาการ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google workspace for education 
 โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม ่

(1) หน่วยงานรบัผิดชอบ  สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

(7) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

ชื่อ-นามสกลุ นางสาวเขมิกา สาทัน  โทรศัพท ์093-3272015 
โทรสาร ........-.................  E-mail khemika.s@obec.moe.go.th 

2. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้เกิดผลตามแนว

ทางการปฏิรูปประเทศข้างต้น และนโยบายของรัฐบาล ข้อ 8 ข้อย่อย 8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอน

เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้

ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอนและปรับ

ระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครูเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดการเรียนการสอนโดยใช้

ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนใน

ยุควิถีใหม่ วิถีคุณภาพ จึงจัดทำโครงการ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของครู ให้สามารถนำ google workspace 

for education มาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อใหค้รูในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ google workspace for education 

3.2 เพื่อพัฒนาทักษะของครู ให้สามารถใช ้google workspace for education เป็นเครื่องมือใน

การจัดการเรียนการสอนได้ 

4. ผลผลิต (Output)    

      4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 

  ครู ให้สามารถใช ้google workspace for education เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนได ้

       4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)    

  ครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ สามารถใช้ google workspace for 

education เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนได ้ในปีการศึกษา 2565 คิดเป็นร้อยละ 80% 
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5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

ครมูีทักษะในการใช ้google workspace for education เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนได ้

6. เป้าหมาย 

     6.1 เชิงปริมาณ 

 โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ส่งบุคลกรเข้ารว่มโครงการทุกโรงเรียน 

คิดเป็น 100%   

     6.2 เชิงคุณภาพ 

  ครทูี่เข้ารับการอบรมพัฒนามีทักษะในการใช ้google workspace for education เป็น

เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและสามารถนำไปขยายผลให้กับครใูนโรงเรียนได ้

7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 

8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตรช์าต ิ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 

    8.2 ยุทธศาสตรช์าติด้าน (ลำดับแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
                   -  เป้าหมาย เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ    

โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี   มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะ
สูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง                    

 -  ประเด็น สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุค
ใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชพีตามความถนัดของตนเอง 

     8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัรอง) (ถ้ามี) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้าน  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
    เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงในอนาคต
แนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา 5 ปี จะต้องให้ความสำคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผลงานวิจัย
และพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ 
และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออำนวยทั้งการ
ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการ
บริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 
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                   -  เป้าหมาย เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

                 -  ประเด็น บูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้
สามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

แผนการปฏิรปูประเทศด้าน  

      การศึกษา  

8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  

     3 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

     8.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็  
 การพัฒนาการเรียนรู ้

     8.6 นโยบายรัฐบาล ดา้น 
 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

     8.7 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)   
 ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์

     8.8 ตัวชี้วัดนโยบายดา้นที่ 3 
 1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
 7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผูใ้ห้คำปรกึษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ   ........10,000.....................บาท ประกอบด้วย 

        √   งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน  10,000   บาท 
 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณที่มาจากหนว่ยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
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          10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 10,000    10,000 

      

รวมทั้งสิ้น 10,000 

 

11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ     
   

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
 

งบประมาณที่ใช้ 

เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1       

 ประชุมคณะทำงน - - - - 

2 กิจกรรมที่ 2      

 การอบรมพัฒนาคร ู 10,000 5,000 5,000  

            กิจกรรมที่ 3     

 นิเทศติดตาม      - - - - 

 รวมงบประมาณ 10,000 5,000 5,000  
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12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน 
ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนนิงาน 

    1. 

 

ประชุมคณะทำงาน ประชุมคณะทำงาน กำหนด
หัวข้อพัฒนาและจัดทำคู่มือ
การอบรมพัฒนา 

ภายในเดือน ธันวาคม 2564 

ห้องประชุมสพม.ชัยภูมิ 
/ออนไลน์ 

    2. 

 

การอบรมพัฒนาครูเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
google workspace for 
education 

อบรมพัฒนาตามโครงการ 

โดยใช้วิทยากรภายนอก
ร่วมกับวิทยากรสพม.ชัยภูมิ  

ภายในเดือน มกราคม 2565 

ห้องประชุมสพม.ชัยภูมิ 

   3. นิเทศติดตามกิจกรรมพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ google 
workspace for education 

นิเทศติดตามครูที่ผ่านการ
อบรม 

ภายในเดือน กันยายน 2565 

โรงเรียนในสังกัด 37 โรงเรียน 

 

13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 

         13.1.1 การเข้าร่วมอบรมไม่ครบ 100% 

      13.2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 

 13.2.1 ทำหนังสือเชิญถึงโรงเรียน เก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ  

   13.2.2 ติดตามเมื่อไม่เข้ารับการอบรม 

 14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

1.ผู้เข้าร่วมอบรม 100% การลงทะเบียน ใบลงทะเบียน 
2.ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้ google 
workspace for education 

80% แบบนิเทศติดตาม แบบนิเทศติดตาม 

3.ความพึงพอใจ ระดับดี แบบสอบถาม แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
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1.  ชื่อโครงการ พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้วยการพัฒนาต้นแบบ  
                     “เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาแห่งการเรียนรู”้ 

                     โครงการต่อเนื่อง                      โครงการใหม ่

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
      ชื่อ-นามสกุล ...นางสาวกาญจนา ประทุมวงศ์.....  โทรศัพท ์  081 709 9909         
      โทรสาร   044-056778    E-mail anchana.psp32@gmail.com 

2.  หลักการและเหตุผล 
        ปัจจุบันสภาวการณ์ของโลกกำลังเปลี่ยนไป แนวโน้มการจ้างงานลดลงอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญงานใน
อนาคตจะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ ที่โรงเรียนหรือผู้ทำหลักสูตรไม่สามารถคาดการณ์ได้ ความรู้เน้ือหาที่ครูสอนนักเรียน
ในวันนี้ อาจจะไม่สามารถนำไปใช้ได้เนื่องจากความล้าสมัย ดังนั้นเด็กยุคใหม่จะต้องมีทักษะที่แข็งแกร่งมากกว่า
ความรู้ที่ถูกพร่ำสอน และจะดีขึ้นไปอีกถ้าผู้สำเร็จการศึกษาสามารถสร้างสรรค์งานได้เอง ทำให้การจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนปัจจุบันได้เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้นักเรียน ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิด
ความอยากจะคิด แรงจูงใจในการหาคำตอบเป็นสำคัญ โดยผู้บริหาร และครูต้องเปลี่ยนมุมมอง รู้จักท้าทายกฎ
ตายตัว จึงจะสามารถสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ให้แก่เยาวชนได้ โดยคุณสมบัติของครู ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิด โดยสรุปครูต้องเปลี่ยนบทบาทใหม่ เป็นผู้เปิดโลกทัศน์ สร้างความท้าทาย ด้วยกิจกรรมให้
นักเรียนได้ลงมือทำจริงทุกคน ทุกคนในห้องเรียนเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันและช่วยฝึกให้นักเรียนมีการฝึกการ
ควบคุมอารมณ์ และการสะท้อนอย่างต่อเนื่อง องคาพยพด้านการศึกษาของประเทศจะต้อง Focus ไปที่การความ
ความคิดสร้างสรรค์ หรือพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ และสนับสนุนกันและกันในการจัดกระบวนทัศน์การเรียนรู้ใหม่ ๆ 
ในชั้นเรียนของเด็ก ๆ  

ในปีการศึกษาที่ผ่านมา นักวิชาการในประเทศไทยจากหลายหน่วยงานรวมกลุ่มกัน เดินหน้าทำวิจัย
ร่วมกับองค์การ OECD ในการพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิด
วิเคราะห์ที่ทางองค์การ OECD เองเชื่อว่า เป็นแบบวัดที่สอดคล้องกับโลกยุคศตวรรษที่  21 เครื่องมือวัดดังกล่าว
จะเหนี่ยวนำพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูทั่วโลกให้เน้นทักษะการคิดให้ผู้เรียน โดยโครงการดังกล่าว
มีประเทศภาคีที่ร่วมทำวิจัยทั้งสิ้น 14 ประเทศทั่วโลก ซึ่งสามารถแบ่งเป็นเครื่องมือต่างๆ ดังนี้ 1) แบบวัดความรู้ 
2) เครื่องมือวัดและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ (EPoC) 3) แบบสอบถามนักเรียนครูโรงเรียน
และผู้ปกครองเพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐาน 4) แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ตามสภาพจริง
ด้วย Rubrics โดยแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ตามสภาพจริงด้วย Rubrics ใน Version 
ของ OECD เป็นเครื่องมือเชิงกระบวนการที่นำเอาหัวใจสำคัญของระบบการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการคิดของ
มนุษย์ 2 สิ่งมาผสมผสานกันซึ่งเครื่องมือที่ได้พัฒนาปรับปรุงทั้งหมด ได้ถูกนำไปใช้ในโครงการวิจัยพัฒนาเครื่องมือ
และกระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในชั ้นเรียนระดับ
มัธยมศึกษาที่มุ่งสร้างวิทยากรแกนนำเพื่อสร้างเครือข่ายครูมัธยมในสังกัดสำหรับการใช้เครื่องมือส่งเสริมและ
ประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนให้แก่ครูผู้สอนในการเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนในการประเมิน PISA และเพื่อจัดทำต้นแบบแผนการจัดการเรียนรู้ของครูที่เกิดจากการเรียนรู้จากเครื่องมือ
ส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ร้อยแผนภายใต้ความเชื่อว่าครูผู้สอนใช้
งานเครื่องมือต่างๆส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสพฐ. 
มีคลังข้อมูลตัวอย่างแผนการสอนข้อมูลการถอดบทเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงได้
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จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้วยการพัฒนา
ต้นแบบ “เขตพ้ืนที่การศึกษาแห่งการเรียนรู”้ 

 

3.  วัตถุประสงค์ 
     3.1  เพื่อพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบ ใน 2 เรื่องหลัก คือ 
           1) ด้านการพัฒนาเทคนิคการสอนแบบโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนให้แก่ครู 
   2) ด้านการสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน 
     3.2  เพื่อพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน ให้แก่ครูเพื่อใช้ในการเสริมสร้าง
ทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ของนักเรียน 
     3.3  เพื่อพัฒนาห้องเรียนต้นแบบ ด้านการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และ
สร้างสรรค์ของนักเรียน 
     3.4 เพื ่อให้เกิดสภาพแวดล้อมและกลไกการทำงานที่สอดประสานกันเป็นวงจรที่ส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์สร้างสรรค์ในโรงเรียนของเขตพื้นที่ต้นแบบ 
 

4.  ผลผลิต (Output)    
     โรงเรียนเป็นมีห้องเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน ให้แก่ครูเพื่อใช้ในการ
เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ของนักเรียน     
     4.1  ผลลัพธ์ (outcome) 
                ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาเป็นผู้มีทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง OECD 
 

     4.2  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   

 

5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้วิทยากรแกนนำจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ 
     2)  ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาเป็นผู้มีทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง 
OECD 
     3)  ครูได้แนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     4)  ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาของ
ผู้เรียนผ่านสถานการณ์โลกแห่งความจริง 
     5)  ครูมีเครือข่ายในการร่วมพัฒนาผ่านกระบวนการ PLC ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ
     6)  นักเรียนมทัีกษะกระบวนการคิด และมีศักยภาพในการเรียนรูค้รอบคลมุทกัษะท่ีจำเป็นในการดำรงชีวิต 
 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 
1.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรมและแนวทางในการจัด
กระบวนการเรียนรู้  

ร้อยละ 100 1.  การสอบถามความ
พึงพอใจ 
2.  การนิเทศติดตาม 

1.  แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
2.  แบบนิเทศติดตาม 
 

2.  ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขัน้
สูง 

ร้อยละ 100 1.  การใช้แบบทดสอบ 
 
2.  การสอบถามความ
พึงพอใจ 
3.  การนิเทศติดตาม 

1.  แบบทดสอบก่อน
และหลังการฝกึอบรม 
2.  แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
3.  แบบนิเทศติดตาม 
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6.  เป้าหมาย 
     6.1  เชิงปริมาณ  
           1)  โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการพัฒนา ร้อยละ 100  
           2)  ผู้บริหารสถานศึกษา รอง/หัวหน้าฝ่านบริหารงานวิชาการ ครูแกนนำในรายวิชา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และศิลปะ สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวน 185 คน 

     6.2  เชิงคุณภาพ 
           1)  ครูไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้และสามารถนำกลับไปใช้ที่โรงเรียนได ้
           2)  ครูได้แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหาของผู้เรียน 
           3)  ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และประเมินทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาตามแนวทาง 
PISA ของผู้เรียนได ้
           4)  ได้รับการพัฒนาเป็นผู้มีทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง OECD 
           5)  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 ถึง  30 กันยายน 2565   
8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนษุย์ 

     8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน  ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
                   -  เป้าหมาย  
                      1)  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
                      2)  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 

                   -  ประเด็น 
                     1)  การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ใหเ้อื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรบัศตวรรษที่ 21 
                      2)  การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เปน็ครูยุคใหม ่
                      3)  การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
   

     8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน - 
 แผนการปฏิรปูประเทศด้าน  การศึกษา  

8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทนุมนุษย์  

     8.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็  การพัฒนาการเรียนรู้  
     8.6 นโยบายรัฐบาล ดา้นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
     8.7 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)  
           1)  ดา้นการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
           2)  ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 
 
 
 
 



-208- 
 

9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ 370,000 บาท ประกอบด้วย 
   งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน …...……………….............. บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน .................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณจากหน่วยงานอื่น          จำนวนเงิน ...........370,000......... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ...........มูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต............ 
                      หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
 

 

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 37,000 148,000 148,000 37,000 370,000 

ปีงบประมาณ …………….      

รวมทั้งสิ้น 370,000 
 

 
11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ  

  ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
1 กิจกรรมที่ 1   37,000 14,400 12,000 10,600 
 การจัดอบรมเทคนิคการสอนแบบ

โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน  
    

2 กิจกรรมที่ 2   296,000 200,000 48,000 48,000 
 การลงพ้ืนที่ ติดตาม เสริมหนุน 

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
    

3 กิจกรรมที่ 3   37,000 30,000 3,500 3,500 
 การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไก

การทำงานที่สอดประสานกันเป็น
วงจรในการพัฒนาทักษะการคิดขั้น
สูงให้แก่ผู้เรียนระหว่างเขตพื้นที่กับ
โรงเรียน 

    

 รวมงบประมาณ 370,000 244,400 63,500 62,100 
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12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา สถานที ่
1 การจัดอบรมเทคนิคการสอนแบบโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน ธ.ค.-ก.พ. 65 สพม.ชย. 
2 การลงพ้ืนที่ ติดตาม เสริมหนุน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มี.ค.-มิ.ย. 65 โรงเรียนในสังกัด 
3 การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกการทำงานที่สอดประสานกันเป็น

วงจรในการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงให้แก่ผู้เรียนระหว่างเขตพื้นที่
กับโรงเรียน 

ก.ค.-ส.ค. 65 สพม.ชย. 

 

13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
         13.1.1 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
              13.1.2 การจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจำกัด 
              13.1.3 การนำผลการทดสอบไปใช ้      
       13.2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
         13.2.1  กำหนดปฏิทินการดำเนินงานให้ชัดเจน 
              13.2.2  จัดประชุมปรกึษาหารือกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพ่ือหาแนวทางการแก้ไข 
              13.2.3  ใช้การนิเทศ กำกับติดตาม และให้คำแนะนำในการนำผลการทดสอบไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู ้
 
14. ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย 
 

 
 

  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 
14.1  เชิงปริมาณ 
        1)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของสถานศึกษาในสังกัดมีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นทกัษะกระบวนการคิดขั้นสูง 
        2)  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการ PLC  
 

  
ร้อยละ 100 
 
 
 
ร้อยละ 80 

 
การนิเทศ กำกบั 
ติดตาม 
 

 
แบบนิเทศ กำกับ 
ติดตาม 

14.2  เชิงคุณภาพ 
      1) ครูมีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     2)  ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปญัหาของ
ผู้เรียนผ่านสถานการณ์โลกแห่งความจริง 
     3)  ครูมีเครือข่ายในการร่วมพัฒนาผ่าน
กระบวนการ PLC  

 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 

 
การนิเทศ กำกบั 
ติดตาม 

 
แบบนิเทศ กำกับ 
ติดตาม 
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชพี 
                     โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
    นางสาวปรียาภรณ์ อุดมเศรษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เบอร์ติดต่อ 091-8293764 
2. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นหน่วยงานการศึกษามีหน้าที่ประสานการระดม
ทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะ ขีดความสามารถ เพื่อให้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ 
ความสามารถ สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการและระบบบริหารแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงใน      ยุคดิจิทัล มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงเห็นควรจัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน มี
ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถนำความรู้ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความเป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 
 
3. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. เพื ่อแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ประสบการณ์และองค์ความรู ้ในการปฏิบัติงาน  สามารถนำความรู้

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่าย และความ

ร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
4. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก จิตวิญญาณความเป็นครู และเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดความตระหนักในการปฏิบัติ

หน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ  
 
4. ผลผลิต (Output)    

4.1 ผลลัพธ์ 
4.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
4.1.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม 
4.1.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ประสบการณ์และ  

องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและสามารถนำความรู้ที ่ได้รับ 
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.2 ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPRs) 
  4.2.1 ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจำเป็นในการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.2.2  ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจำเป็น ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานสามารถนำความรูด้้านเทคโนโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. สถานศึกษามีความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน 
 
6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ 
จำนวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม 
6.2.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ประสบการณ์และ  

องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและสามารถนำความรู้ที ่ได้รับ 
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 
8. ความสอดคล้อง 

8.1  เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
 8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (4.3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                   -  เป้าหมาย พัฒนาคนในทุกมิติ ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
                   -  ประเด็น ………………………………………………………………………………………… 
 8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (4.3) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน .....การศึกษา........................................................................................... 
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ .....................................................   

     8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ......................................................................................... 
     8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน.............................................................................................................................. 
     8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 
    ตัวชี้วัด สพฐ.  1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

2. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา 
   ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้  
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9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ   จำนวน 179,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
        √   งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน  179,000   บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณที่มาจากหนว่ยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

 
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 1 
ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 
เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4 
ก.ค.65-ก.ย.65 

ปีงบประมาณ 2565      

กิจกรรมที่ 1  การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ช่วยสู่ความเป็น
ครูมืออาชีพ 

 76,000    

กิจกรรมที่ 3  การพัฒนา
ศักยภาพลูกจ้างประจำเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

  43,500   

กิจกรรมที่ 4 การยกย่องเชิด
ชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญ
กำลังใจข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

59,500     

รวมทั้งสิ้น  
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11.รายละเอยีดการใช้งบประมาณ     
  งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่

ใช ้
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
1 กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

(งบเฉพาะกิจ)    

2 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้ช่วยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 

76,000    

3 กิจกรรมที่ 3  การพัฒนาศักยภาพ
ลูกจ้างประจำ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

43,500    

4 กิจกรรมที่ 4 การยกย่องเชิดชู
เกียรติ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

59,500    

 รวมงบประมาณ 179,000    

12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ 
1 กิจกรรมที่ 1  การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ขั้นเตรียมการ 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. กำหนดหลักสูตร 
ขั้นดำเนินการ 
1. จัดทำหนังสือเชิญวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม 
2. จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้
ในการดำเนินงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
4. จัดประชุมตามโครงการ 
ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม 
สรุปประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/ประเมินรายงาน 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

- ปีงบประมาณ 2565 
- สถานที่ราชการ/สถานที่เอกชน 

2 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ช่วยสู่ความเป็น
ครูมืออาชีพ 

3 กิจกรรมที่ 3  การพัฒนา
ศักยภาพลูกจ้างประจำ เพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

4 กิจกรรมที่ 4 การยกย่องเชิดชู
เกียรติ และเสริมสร้างขวัญ
กำลังใจข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 
 



-214- 
 

13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 13.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
           จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ 
 13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
           1. ประสานเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย  เห็นความสำคัญของกิจกรรมตามโครงการ พร้อมให้แจ้งยืนยัน
การเข้าร่วมโครงการ  
                    2. แจ้งสถานศึกษาหรือผู้เข้ารับการอบรมทราบล่วงหน้า 

 14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 

1. ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานครบตามความจำเป็น  
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 
 

การสรุปความคิดเห็นของผู้
เข้าอบรมจากแบบประเมิน
โครงการ 

แบบประเมิน 

2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 การสรุปความคิดเห็นของผู้
เข้าอบรมจากแบบประเมิน
โครงการ 

แบบประเมิน 
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1. ชื่อโครงการ   การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      โครงการต่อเนือ่ง   โครงการใหม ่
 (1) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 (2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
  ชื่อ-นามสกุล นางสาวธัญพร  ตรีมูรติ    โทร. 09 9141 4935 
  โทรสาร  044 056768    E-mail :  tantree2506@gmail.com 
  
2. หลักการและเหตุผล 
           การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 
2506 ตามพระราชปรารถของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่
ทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรางวัลให้แก่
นักเรียนทีมี่ความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเลา่เรียนจนได้ผลดี รวมท้ังสถานศึกษา ท่ีจัดการศึกษา
ดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงระเบียบ เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
            กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จากทุกสังกัด ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
โดยใช้แบบประเมินและคู่มือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำขึ้น เพื่อให้
เป ็นไปตามประกาศของสำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานท ี ่ สอดคล ้องก ับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการในแต่ละปีการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้จัดทำโครงการ
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับมัธยมศึกษา ทุกขนาด ทุกสังกัด ประเภท
นักเรียน ขนาดละ 1 คน และสถานศึกษา ขนาดละ 1 แห่ง และส่งผลการคัดเลือกไปยังศูนย์ประสานงานระดับ
จังหวัด  

3. วัตถุประสงค์  
           3.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนและสถานศึกษาที่จัดการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ทุกสังกัด และมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ สมัครเข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้นทุกปี 
           3.2 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ นักเรียน และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  
4. ผลผลิต (Output) 

4.1 ผลลัพธ์  (outcome) 
 1) นักเรียนทีป่ระพฤติดี มีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ผลดี ได้รับการยกย่องและ 
      เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่น 
          2) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาดีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สามารถเป็น  
      แบบอย่างได้ 
4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  (KPls) 
     ร้อยละของนักเรียนและสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล

พระราชทาน 
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5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
           5.1 สถานศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
          5.2 นักเรียนและสถานศึกษา ของจังหวัดชัยภูมิ ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ มีขวัญกำลังใจ 
และเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่น 

6.  เป้าหมาย         
 6.1 เชิงปริมาณ 
      1) มีนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากทกุสังกัดของจังหวัดชัยภูม ิสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 
 ร้อยละ 0.50  
      2) มสีถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากทกุสังกัดของจังหวัดชัยภูม ิสมัครที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 0.50 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

        นักเรียนและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาตนเอง และต่อยอดให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

7. ระยะเวลาดำเนนิการโครงการ เดือน  ตุลาคม 2564  ถึง  กันยายน 2565 

8. ความสอดคล้อง 

 8.1 เป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ :  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้าน  การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
    - เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
     - ประเด็น  ปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (สำรอง) (ถ้าม)ี 
 8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน (12 ดา้น) การศึกษา 
 8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
 8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ การพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ.2561-2560) 
 8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน การปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)  ด้านคุณภาพ , ด้านประสิทธิภาพ 
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ    13,000 บาท   ประกอบด้วย 
   งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน …...……....3,000........... บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..............15,000.......... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณจากหน่วยงานอื่น          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุชื่อหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                      หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
 

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบตัิงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2564 - - - 13,000 13,000 
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11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ

ที่ใช ้

เงินงบประมาณ (บาท) 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ

1 กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะกรรมการวางแผน 360  - 360 
2 กิจกรรมที่ 2   12,640 - - - 
 - ประเมินนักเรียน /สถานศึกษา   - 8,640 4,000 

 รวมงบประมาณ 13,000 - 8,640 4,360 

12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนินงาน 

๑ - เสนอขออนุมัติโครงการ 
- แจ้งสถานศึกษา/หนว่ยงาน 
- เตรียมความพร้อมสถานศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ 

1.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.2 กำกับ ติดตาม ชี้แนะแนวทาง
ตามประเด็นการประเมิน 

ก.พ.64 
 

๒ - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
- ประชุมคณะกรรมการวางแผน
ออกประเมิน 
- คณะกรรมการออกประเมิน 

2.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
2.3 จัดประชุมคณะกรรมการ 
ประเมิน 
2.4 ออกประเมินนักเรียนและ
สถานศึกษา 

ส.ค.- ก.ย.64 
สถานที่ ห้องประชุม  

สพม.ชัยภูมิ 
 

3 - สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
- ส่งผลการประเมินให้ สพท.     
ที่เป็นเจ้าภาพระดับจังหวดั   

3.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.2 จัดประชุมคณะกรรมการ สรุปผล
การประเมิน 

ก.ย.64 
สถานที่ ห้องประชุม  

สพม.ชัยภูมิ 

13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     13.๑ ปัจจัยความเสี่ยง 
    สถานศึกษาสมัครขอรับการประเมินค่อนข้างน้อย 
    13.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ค้นหาสถานศึกษาที่มีความพร้อม และประชาสัมพันธ์เชิญชวน ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วมโครงการ ขอรับการประเมินคัดเลือก 
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14. ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

1. นักเรียนและสถานศึกษา ผ่านการคัดเลือก
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ร้อยละ 100 ผลการประเมนิ แบบประเมิน 

2. ร้อยละของนักเรียนและสถานศึกษา ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ได้รับรางวัลพระราชทาน 

ร้อยละ 95 
ผลการประเมนิ 

 
ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ 
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1. ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนและทักษะการพัฒนาระบบ
สารสนเทศประจำโรงเรียนด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการ ทั้ง 4 ด้าน 

                     โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(8) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ นายชาตรี  ทวีนาท  โทรศัพท ์081-661-1757 
โทรสาร -  E-mail chatree.taw@obecmail.org 
ชื่อ-นามสกลุ นายพงศธร  ซยุสี  โทรศัพท ์080-859-9705 
โทรสาร -  E-mail phongsatorn.sui@obecmail.org 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบัน ในกระบวนการศึกษา ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการการศึกษา เพื่อให้การศึกษา
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงผู้เรียนทุกช่วงวัยได้ง่ายยิ่งขึ้น ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของบุคคลในยุคดิจิทัลที่มีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ทักษะชีวิต และทักษะการทำงาน โดยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือช่วยใน
การเรียนรู้ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) อันเป็นการ
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้มีการแสดงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
สื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ทักษะครูยุคใหม่ มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น 
 ดังนั้น เพื่อพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นครูยุคใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงได้จัดโครงการอบรมพัฒนา
ทักษะการสร้างสื ่อนวัตกรรมเพื ่อการเรียนการสอนและสารสนเทศประจำโรงเร ียนเพื ่อบริหารจัดการ  
ทั้ง 4 ด้าน ด้วยระบบออนไลน์ ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดให้มีทักษะการสร้างสื ่อนวัตกรรมเพื่อการเรียน  
การสอน 
 3.2 เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.3 เพื่อพัฒนาทักษะการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจำโรงเรียน ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการ
บริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน 
 3.4 เพื ่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) 

4. ผลผลิต (Output)    
     4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 
 ผู ้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างสื ่อนวัติกรรมเพื ่อการเรียนการสอนและสามารถเผยแพร่ผ่านทาง
แพลตฟอร์มออนไลน์ รวมไปถึงสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน ได ้
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 4.2 ดัชนีชี้วดัความสำเร็จ (KPIs)   
 ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 สามารถสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนของตนเอง และสามารถ
เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ ภายในปีงบประมาณ 2565 ได ้

5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ มีความรู้ ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีศูนย์กลางสื่อการเรียนรู้ครบทุกสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนตลอดจนผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา  

6. เป้าหมาย 
     6.1 เชิงปริมาณ 
 ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 สามารถสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนของตนเอง และสามารถ
เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ ได้ และสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นเอง เพื่อใช้ในการบริหารงานทั้ง 
4 ด้านได้ 
     6.2 เชิงคุณภาพ 
 ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีคลังสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนของ
ตนเอง ผู ้เรียนสามารถเข้าถึงและเรียนรู ้ได้ตลอดเวลา  และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ มีระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเองที่สามารถใช้ในการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน 

7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565  

8. ความสอดคล้อง 
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิ  

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

     8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
 -  เป้าหมาย 2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 -  ประเด็น 3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ประเด็นย่อยที่ 2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ ประเด็นย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ประเด็นย่อยที่ 6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และประเ ด็นที่ 6) 
การสร้างสภาพแวดล้อมที ่เอื ้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นย่อยที ่ 3  
การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 

     8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน .................................................................................................... 
 แผนการปฏิรปูประเทศด้าน การศึกษา 

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์  

     8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นย่อยที่ 2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ ประเด็นย่อยที่ 4 การพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประเด็นย่อยที่ 6 การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
     8.7 นโยบายรัฐบาล ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
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     8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) ด้านคุณภาพ พัฒนาครูและบุคลากรทางารศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ 
ม ีศ ักยภาพในการจัดการเร ียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีท ักษะในการปฏิบัต ิหน้าที ่ ได ้ดี  
มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิต
วิญญาณความเป็นครู 

9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ  7,310  บาท ประกอบด้วย 
                 √   งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน   7,310  บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณที่มาจากหนว่ยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่..............................................................             

 10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565  5,160.-  2,150. -  7,310   

รวมทั้งสิ้น 7,310   

11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ     
   

ท่ี กิจกรรม/รายการ งบประมาณที่ใช้ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1  การอบรมพัฒนา

ทักษะการสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อการ
เรียนการสอน 

    

 1.1) การประชุมคณะกรรมการ     
 - ค่าอาหารว่าง (10 คน)   350  
 1.2) การอบรมฯ ผ่านระบบ

ออนไลน์ 
    

 - ไฟ LED สำหรับงานวิดีโอ 
2 ตัว 

   2,010 
 

 - HDMI Splitter 1:4 4k    1,000 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 

(6 ชั่วโมง) 
 1,800   

 1.3) สรุปผลการอบรม     
2 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาทักษะการ

พัฒนาระบบสารสนเทศประจำ
โรงเรียนด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อ
บริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน 

    

  2.1) การประชุมคณะกรรมการ     
 - ค่าอาหารว่าง (10 คน)   350  
 2.2) การอบรม     
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ท่ี กิจกรรม/รายการ งบประมาณที่ใช้ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 

(6 ชั่วโมง) 
 1,800   

 รวมงบประมาณ 7,310 3,600 700 3,010 

12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 

1 
 
 

การอบรมพัฒนาทักษะการสร้างสื่อ
นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2) ประชุมคณะกรรมการ 
3) ดำเนินการอบรม 
4) ประเมินผลการอบรม 
5) สรุปผลการอบรม 

 

2 การพัฒนาทักษะการพัฒนาระบบ
สารสนเทศประจำโรงเรียนด้วย
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการ
ทั้ง 4 ด้าน 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2) ประชุมคณะกรรมการ 
3) ดำเนินการอบรม 
4) ประเมินผลการอบรม 
5) สรุปผลการอบรม 

 

13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
         13.1.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลที่ต่างกัน 
      13.2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
         13.2.1 จัดเตรียมเน้ือหาการอบรมที่เหมาะสม รวมไปถงึจัดเตรียมที่ปรึกษา ตลอดจนถึงช่องทางการ
ให้คำปรึกษา 

 14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างสื่อ
นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนของ
ตนเอง และสามารถเผยแพรผ่่าน
แพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ ได ้

80 การตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนา
ระบบสารสนเทศขึ้นเองเพื่อใช้ในการ
บริหารงานทั้ง 4 ด้านได ้

80 การตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 
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1. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมพัฒนาผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำโรงเรียน เพื่อป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ 

                     โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(9) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ นายชาตรี  ทวีนาท  โทรศัพท ์081-661-1757 
โทรสาร -  E-mail chatree.taw@obecmail.org 
ชื่อ-นามสกลุ นายพงศธร  ซยุส ี  โทรศัพท ์080-859-9705 
โทรสาร -  E-mail phongsatorn.sui@obecmail.org 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตมีความจำเป็นกับมนุษย์หลายด้าน ทั้งด้านการศึกษา ด้านธุรกิจและพานิชย์ ด้าน
บันเทิง โดยจากสถิติผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ https://www.internetworldstats.com ข้อมูล ณ เดือน
กรกฎาคม 2563 ได้ระบุว่าในปัจจุบันมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกประมาณสี่พันแปดร้อยล้านคน คิดเป็นร้อยละ 
62 ของประชากรโลกทั้งหมด โดยในประเทศไทยนั้น มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันประมาณ 57 ล้านคน คิด
เป็นร้อยละ 81.7 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเองก็มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจำนวนมากเช่นกัน 
โดยในด้านการศึกษาได้มีการนำเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ทั้งแบบคลังวิดีโอออนดีมานด์ หรือผ่านระบบการประชุมทางไกลบนแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ
อย่างยิ่งในสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนี้ อินเทอร์เน็ตยัง
สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลเสมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่พร้อมทั้ งมีข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งภาพ เสียง 
และภาพเคลื่อนไหว ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถค้นหาความรู้ที ่ตนสนใจได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ตนมี ซึ่งนับได้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยสำคัญที่ได้เปลี่ยนให้โลกเข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริง 

ซึ่งนอกจากเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตจะมีประโยชน์มหาศาลแล้ว เครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังแฝงไปด้วยอันตราย
มากมาย ซึ่งภัยอันตรายที่แฝงมากับการใช้อินเทอร์เน็ตนั้น จะเรียกว่า “ภัยคุกคามไซเบอร์” ซึ่งการโจมตีทางไซ
เบอร์มีหลายรูปแบบ เช่น การเจาะระบบคอมพิวเตอร์ (Hacking) การสอดแนมข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสปายแวร์ 
การดักรอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Sniffing) การโจมตีโดยชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์ (Malicious Software : Malware) 
หรือการรุมสอบถามข้อมูลจนระบบล่ม (Denial of Service Attack : DOS) เป็นต้น การโจมตีแต่ละครั้งล้วนสร้าง
ความเสียหายอย่างมหาศาล ทั้งต่อความมั่นคง ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 ดังนั้น เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำโรงเรียนสามารถป้องกันและรับมือกับภายคุกคาม
ทางไซเบอร์ และสามารถบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนได้ รวมไปถึงเป็นการสนับสนุน 
ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงได้จัดโครงการอบรมพัฒนาผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ประจำโรงเรียน เพื่อป้องกันภัยไซเบอร์ ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำโรงเรียนสามารถแก้ไขปัญหา
ทางด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้
 3.2 เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร ์
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4. ผลผลิต (Output)    
     4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 
 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำโรงเรียนสามารถอธิบายได้ถึงความสำคัญของการป้องกันภัยไซเบอร์ 
และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนได้ 

     4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   
 ร้อยละ 80 ของผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิสามารถอธิบายถึงความสำคัญของการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ได้ 

5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิสามารถ

ใช้งานอย่างปลอดภัย สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างลื่นไหล ไม่ติดขัด  

6. เป้าหมาย 
     6.1 เชิงปริมาณ 
 ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้ารับการอบรม สามารถระบุได้ถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ 
และสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนได้ 
     6.2 เชิงคุณภาพ 
 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิมี
ความตระหนักในการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ และสามารถป้องกันความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดภัยคุกคามไซเบอร์ได้ 

7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ  ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565  

8. ความสอดคล้อง 
8.5 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิ  

  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

     8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 -  เป้าหมาย 2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 -  ประเด็น  3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ประเด็นย่อยที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท และประเด็นย่อย  
ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
     8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน .................................................................................................... 
 แผนการปฏิรปูประเทศด้าน การศึกษา 

8.8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์  

     8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
     8.7 นโยบายรัฐบาล ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกชว่งวัย 
     8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ  29,390 บาท ประกอบด้วย 

                 √   งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน   29,390 บาท 
 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณที่มาจากหนว่ยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565   29,390  29,390 

ปีงบประมาณ …………….      

รวมทั้งสิ้น 29,390 

11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ     
   

ท่ี กิจกรรม/รายการ งบประมาณที่ใช้ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 การอบรมพัฒนา      
 1.1) การประชุมคณะกรรมการ     
 - ค่าอาหารว่าง (10 คน)   350  
 1.2) การอบรมฯ โรงเรียนในสังกัด 

จำนวน 37 โรงเรียนละ 2 คน 
วิทยากร-คณะทำงาน จำนวน10คน 
( 84 คน)             

    

 - ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (84 คน) 
(84*4 มื้อ*35บาท) 

  11,760  

 - อาหารกลางวัน (84 คน) 
(84*2 มื้อ*60บาท) 

  10,080  

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 
(12 ชั่วโมง) 

 7,200   

 รวมงบประมาณ 29,390 7,200 22,190 - 
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12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
1 
 
 

การอบรมพัฒนาผู้ดูแลระบบเครือข่าย
ประจำโรงเรียน  
 

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
- ประชุมคณะกรรมการฯ 
- จัดการอบรม 
- ประเมินผล 
- สรุปผล 

 

13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
         13.1.1 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำโรงเรียนบางส่วนขาดทักษะและความเข้าใจทางด้าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
      13.2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
         13.2.1 ปรบัให้เนื้อหาของการอบรมให้เหมาะสม 

 14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
ค่าเปา้หมาย 

(ร้อยละ) 
วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ประจำโรงเรียนสามารถอธิบาย
ความสำคัญของการป้องกันภัยไซเบอร์
ได ้

80 การสัมภาษณ ์
การทดสอบ 

แบบสัมภาษณ ์
แบบทดสอบออนไลน ์

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ประจำโรงเรียนสามารถอธิบายได้ถึง
วิธีการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นของระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 

80 การทดสอบ แบบทดสอบออนไลน ์

 

 
  



-227- 
 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่มีจิตวิญญาณความเป็นคร ู

                     โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
สิบตำรวจเอกสมพร ฟุ้งสกุล โทรศัพท ์0862484219 
โทรสาร 044 056767. E-mail sakulfung@gmail.com  

2. หลักการและเหตุผล 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  จึงมีประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่เน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยนโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่สำคัญ  เนื่องจากเป็น
นโยบายที่กระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและ
จัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจ ของหน่วยงานทั้งระดับสำนักงานทั้งส่วนกลาง และระดับ
ภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงาน
ส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา หน่วยงาน
สำนักงานเป็นหน่วยงาน ที่มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology Big Data Technology 
และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน  ทั้งระบบ มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  

  บทบัญญัติมาตรา 95 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ผู ้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู ้ใต้บังคับบัญชา          
มีวินัย ป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย โดยการอบรม สร้างขวัญและกำลังใจในอันที่จะเสริมสร้างและ
พัฒนา  เจตคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย และมาตรา 85 ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ ซึ่งจะสอดรับกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
พ.ศ. 2548 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่
ต้องประพฤติและปฏิบัติตาม เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครู 
ยุคใหม่ มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู ตัวชี้วัดที่ 4 สถานศึกษา
และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ  

 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ตัวบ่งชี้ที ่ 3 การบริหารงานด้าน
บริหารงานบุคคล มีภารกิจส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

เพ ื ่ อ ให ้ก ิ จกรรม/โครงการ สน ับสน ุนและสอดคล ้องนโยบายก ับย ุทธศาสตร ์ของร ั ฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ       
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ตลอดจนแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกโปร่งใสไม่ทุจริต ให้ผู ้อำนวยการสถานศึกษา 

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ หรือย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือที่ปฏิบัตหิน้าที่
เกี่ยวข้องกับวินัย  

 3.2 เพื่อพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินทางการวินัย เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ
กฎหมายเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ การดำเนินการที่โปร่งใส ไม่ทุจริต ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ หรือย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และบุคลากรทางการศึกษา หรือที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับวินัย 

 3.3 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่บรรจุ เข้ารับราชการ
ใหม่ หรือย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ นำพาสถานศึกษาให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 

4. ผลผลิต (Output)    
     4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 

    ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นครูยุคใหม่มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
   
     4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   
           ผู ้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่เข้าอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
5.1 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค (2) ที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ หรือย้าย

มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 5.2  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค (2) ที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ หรือย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
สังคม  
 5.3 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค (2) ที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ หรือย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ทราบถึงกระบวนการดำเนินการ
เกี่ยววินัย และถือเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด   

5.4  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค (2) ที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ หรือย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ทราบและปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
หน้าที่ ได้ถูกต้อง ตามระเบียบข้อกฎหมาย โปร่งใส ไม่ทุจริต 
 5.5 เพื ่อไม่ให้ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ กระทำผิดวินัยและไม่ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
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 5.6  เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด -ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม 
ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่วเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 

6. เป้าหมาย 
     6.1 เชิงปริมาณ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามาตรา 38ค (2)  ที่บรรจุเข้ารบั
ราชการใหม่ หรือย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ ระหว่างปี
การศึกษา 2553-2564 จำนวน  80  คน 
 

     6.2 เชิงคุณภาพ 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามาตรา 38ค(2)  ที่บรรจุเข้ารับ

ราชการใหม่ หรือย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับมีวินัย ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ โปร่งใสไม่ทุจริต  
 

7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ กุมภาพันธ-์เมษายน 2565  
 

8. ความสอดคล้อง 
8.6 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย ์

  

     8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ข้อ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                   -  เป้าหมาย ……………………………………………………………………………………… 
                   -  ประเด็น ………………………………………………………………………………………… 
   

     8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ..............................................-...................................................... 
 แผนการปฏิรปูประเทศด้าน ...การศึกษา.........................................................................................   

8.9 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรท์ี่ .....................................................   
     8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ......................................................................................... 
     8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน.............................................................................................................................. 
     8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) ข้อ 3 ด้านคุณภาพ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ 
           ตัวชี ้ว ัดที ่ 4 สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  และ                       
 ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ   20,000 บาท ประกอบด้วย 
                 √   งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน   20,000 บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณที่มาจากหนว่ยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
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           10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565   /  20,000 

ปีงบประมาณ …………….      

รวมทั้งสิ้น 20,000 
 

11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ     
   

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่ใช้ เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1   20,000 7,600 9,600 2,800 
      

2 กิจกรรมที่ 2      
      

 รวมงบประมาณ    20,000 

12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
 อบรมตามโครงการ 1.เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

2.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย/แจ้งโรงเรียน 
3.แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 
4.ประสานวิทยากร 
5.ประชุมคณะทำงาน 
6.ดำเนินโครงการ 
7.สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

กุมภาพันธ ์2565 
มีนาคม 2565 
มีนาคม 2565 
มีนาคม 2565 
มีนาคม 2565 
เมษายน 2565 
เมษายน 2565 

 
13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
      13.1.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
      13.1.1จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 
      13.1.2 วิทยากรภายนอก อาจมีภารกิจอื่นไม่สามารถมาบรรยายตามวัน เวลา ที่กำหนดดังกล่าว 
      13.1.3 เวลาในการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
 13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       13.2.1 จัดทำแบบตอบรับ และให้ผู้บังคับบัญชาทำคำสั่งเข้าอบรม          

      13.2.2 ประสานวิทยากรไว้ล่วงหน้าพร้อมทั้งกำหนดปฏิทินในการดำเนินงานตามโครงการ 
      13.2.3 การจัดกิจกรรมตามโครงการ สามารถยืดหยุ่นได ้
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 14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

เชิงปริมาณ 
ผ ู ้อำนวยการสถานศ ึกษา 

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาตามมาตรา 38ค(2) ที่บรรจุเข้า
รับราชการใหม่ หรือย้ายมาปฏิบัติ
หน้าที่ใหม่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 

 
ร้อยละ 90 

 
การสรุปความคิดเห็น
ของผู้เข้าอบรมจาก
แบบประเมิน
โครงการ 
 
 
 
 
 

 
แบบประเมิน 

เชิงคุณภาพ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาตามมาตรา 38ค (2) ที่บรรจุเข้า
รับราชการใหม่ หรือย้ายมาปฏิบัติ
หน้าที่ใหม่ในสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องขั้นตอนใน
กฎหมาย โปร่งใส ไม่ทุจริต มวีินัย มี
คุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาล และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

 
ร้อยละ  80 

 
การสรุปความคิดเห็น
ของผู้เข้าอบรมจาก
แบบประเมิน
โครงการ 

 
แบบประเมิน 
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1. ชื่อโครงการ อบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา (ระบบ Online)      

                     โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ นายกันต์ชย  ธุลีจันทร์ และคณะ โทรศัพท ์0 – 4405 – 6766 ต่อ 24 
โทรสาร 0 – 4405 - 6768  E-mail tum_kaset@hotmail.com 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีนโยบายที่จะพัฒนากิจการลูกเสือ      เนตร

นารี อีกทั้งให้โรงเรียนถือเป็นภาระหลักในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีทักษะ
การเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน น้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง รู้จักการทำงานเป็นกลุ่มรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ร่วมงาน ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้    อย่างมีความสุข  
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้เล็งเห็นกระบวนการของลูกเสือ  เป็นกระบวนการที่มี
ประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะผู้ผ่านการอบรมไปแล้ว สามารถจะนำวิธีการเหล่านี้ไปปรับใช้ได้ทั้งในการส่วนตัว และ
การบริหารองค์กรที่ผู้บริหารรับผิดชอบอยู่ได้อย่างดียิ่ง เห็นสมควรสนับสนุนให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้รับการพัฒนาให้ เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู เพิ่มพูนประสบการณ์ทักษะทางลูกเสือและสามารถนำหลักการ
กระบวนการและวิธีการทางลูกเสือ สามารถทำหน้าที่บริหารงานกองลูกเสือในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน พัฒนาตนเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือยุคใหม่ ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 
  

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้บังคับบัญชาลูกเสือเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และวิธีการในการ

ฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่ ตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลก  
 3.2 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถได้รับการพัฒนาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 3.3 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถทำหน้าที่บริหารงานในกองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 มีวินัย มี
ทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ ที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง 

 

 
 
 

mailto:tum_kaset@hotmail.com
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4. ผลผลิต (Output)    
     4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 
   ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 37 โรงเรียน เกิดความรู้ในการฝึกอบรมลูกเสือ เนตร
นารี สามารถวางแผนโดยใช้ทักษะ วิธีการ และกระบวนการลูกเสือไปใช้ในโรงเรียน ทำหน้าที่บริหารงานในกอง
ลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.2.1 การพัฒนาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานมรรถนะ มี
ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4.2.2 การนำความรู้ไปเสริมสร้างและพัฒนาลูกเสือ เนตรนาร ีทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 5.1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และวิธีการในการฝึกอบรมเยาวชน
แบบใหม่ ตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลก 
 5.2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมี
จิตวิญญาณความเป็นครู 

5.3 ผู้บังคบับัญชาลูกเสือสามารถทำหน้าที่บริหารงานในกองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่  21 อย่างครบถ้วน 
เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี จากสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 37 โรงเรียน วิทยากร

ลูกเสือ และคณะทำงาน จำนวน 60 คน  
6.2 เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ 

ความเข้าใจ เกิดความตะหนัก และสามารถปฏิบัติตน พร้อมกับจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาตนให้เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น 
“ผู้อำนวยการการเรียนรู้” 
 

7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ มกราคม - กันยายน 2565  
 

8. ความสอดคล้อง 
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ (ลำดับแรก) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

                   -  เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
                   -  ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน – 

8.4  แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา 
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     8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ 

 8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
     8.7 นโยบายรัฐบาล ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
     8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) 3. ด้านคุณภาพ 3.1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีความรู้ 
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย  มีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 

9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ  6,000  บาท ประกอบด้วย 
                 √   งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน   6,000 บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณที่มาจากหนว่ยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565  6,000   6,000 
                                              รวมทั้งสิ้น (หกพันบาทถ้วน) 6,000 

 

11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ     

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 6,000    
 อบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา (ระบบ Online)          
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชม.ๆละ 600 บาท  3,600   
 - ค่าอาหารคณะทำงาน 1 มื้อ จำนวน 20 คนๆละ 60 บาท    1,200  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทำงาน 2 มื้อ จำนวน 20 คนๆ

ละ 30 บาท 
  1,200  

 รวมงบประมาณ (หกพันบาทถ้วน) 6,000 3,600 2,400  
* ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
1 ประชุมชี้แจงคณะทำงาน

โครงการ 
1.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

ม.ค. 65 
ม.ค. 65       ห้องประชุม 2 สพม.ชย. 

2 การดำเนินงานฝกึอบรม
โครงการฯ 

2.1 เชิญวิทยากร / เชิญผู้เข้าอบรม 
2.2 เตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ 
2.3 ดำเนินการอบรมฯ 

ม.ค. 65 
ก.พ. 65       ห้องประชุม 1 สพม.ชย. 
มี.ค. 65        

3 การกำกับติดตามโครงการฯ 3.1 ประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี.ค. 65  
4 การทบทวน สะท้อนผล 

ประเมินผล 
4.1 กำกับ ส่งเสริม ติดตาม  
4.2 สรุปผลการดำเนินงาน 

เม.ย. 65 – ก.ย. 65 
ก.ย. 65 
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13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
         13.1 ปัจจัยความเสีย่ง 

          13.1.1 ผู้ดำเนินโครงการมีขาดประสบการณ์ทำงานด้านลูกเสือ 
  13.1.2 สถานศึกษาในสังกัดอาจจะไม่เห็นความสำคัญและไม่ให้ความร่วมมือ 
  13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  13.2.1 ตั้งคณะทำงานโดยมีทีมที่มีประสบการณ์   
  13.2.2 ประชมุคณะทำงานเพื่อวางแผนการจัดทำโครงการฯ 
  13.2.3 ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำสถานศึกษาในสังกัดให้เห็นความสำคัญของโครงการฯ 
 

 14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

    14.1 เชิงปริมาณ 
ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 37 คน 
 

 
ร้อยละ 100 
 
 

 
การติดตาม และการสังเกต 
 

 
1. การลงทะเบียนเข้าอบรม 
2. การมีส่วนร่วม 
หรืออ่ืนๆตามกระบวนการ
อบรมฯ 

    14.2 เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่เข้าร่วมอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรม
ลูกเส ือ เนตรนารี ในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
ร้อยละ 80 

 
การสังเกต และการประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
การมีส่วนร่วมหรืออื่นๆ   
ตามกระบวนการอบรมฯ 
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาครูแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน           

                     โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ  นางปยิะนันท์  มโนธรรม    โทรศัพท ์061-4954543 
โทรสาร 044-056768   E-mail : nunnun_t@hotmail.com 

2. หลักการและเหตุผล 
หัวใจการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คือการจัดวางเส้นทางการศึกษาสู่การประกอบอาชีพให้กับ

นักเรียน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามความสนใจ บุคลิกภาพ และความถนัดของนักเรียนรายบุคคล  เมื่อนักเรียนรู้ข้อมูล
ความต้องการอัตรากำลังแรงงานในแต่ละประเภท และกลุ่มสาขาอาชีพของจังหวัดและอำเภอของนักเรียน แนว
ทางการจัดเส้นทางการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพ โดยจัดทำคลังอาชีพแนะนำลักษณะอาชีพเพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนสนใจ การประเมินบุคลิกภาพความเหมาะด้านอาชีพ สำรวจความต้องการอัตรากำลังแรงงาน  สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาได้สนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนสำรวจตนเองเพื่อจัดวางเส้นทางการศึกษาสู่การ
ประกอบอาชีพ ซึ่งถือเป็นบทบาทที่สำคัญของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาจะต้องวางรูปแบบบริหารจัดการ และ
จัดหาหรือสร้างเครื่องมือการค้นพบตัวตนของนักเรียน รวมทั้งได้สนับสนุนให้นักเรียนด้อยโอกาสในการศึกษาต่อได้
มีโอกาสเข้าฝึกอาชีพเพื่อทำงานได้จริง และนักเรียนที่ทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือสังคมเป็นที่
ประจักษ์ เข้าศึกษาต่อระดับในระดับอุดมศึกษาเพื่อการมีงานทำในอนาคต  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจรับผิดชอบนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา และเป็นกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องจัดประชุมให้
ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ ให้แก่ผู้อำนวยการ
โรงเรียนและครูแนะแนวในสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง  
 
3. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูแนะแนวในสังกัด ได้รับ
ทราบวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ และพร้อมสนับสนุนนักเรียนให้ค้นพบตัวตนเพื่อการศึกษาต่อ
และการทำงานในอนาคต 

2. เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาส มีทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำหลังจากจบการศึกษา 
 
4. ผลผลิต (Output)    
     4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 

  4.1.1 นักเรยีนในสังกัด ทีจ่บการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ที่มีครอบครัวมีฐานะยากจนไม่ได้เรียนหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ ได้รับการช่วยเหลือให้มีทักษะด้านอาชีพ 

  4.1.2 นักเรยีนในสังกัด ทีจ่บการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาใน
มหาวิทยาลัยใกล้บ้านตามสาขาวิชาที่ตนถนัดและเหมาะสมกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
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     4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   
           4.2.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าฝึกทักษะอาชีพ มีทักษะด้านอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองและครอบครัว 
           4.2.2 ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับคัดเลือกให้เข้าศกึษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
            นักเรียนได้รับการช่วยเหลือให้มีทักษะด้านอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว และนักเรียนได้รับการสนับสนนุให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อประกอบอาชีพที่เหมาะสมตาม
ตลาดแรงงาน  
 

6. เป้าหมาย 
     6.1 เชิงปริมาณ 
 1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา    37 คน 
 2) ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานแนะแนว 37 คน 
 

     6.2 เชิงคุณภาพ 
1)  ผู้บริหารโรงเรียนและครูแนะแนว เข้าใจบทบาทหน้าที่และภารกิจ มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ 
2)  นักเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และนักเรียนด้อยโอกาสที่ไม่ได้ศึกษาสามารถพัฒนา

ทักษะด้านอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
 

7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ มกราคม 2565  ถึง สิงหาคม 2565  
 

8. ความสอดคล้อง 
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตรช์าต ิ  

   - คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)  

           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
                   -  เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
                   -  ประเด็นที ่3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   

     8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน – 

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  การศึกษา  
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

  ประเดน็ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ.2561-2580) 
     8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน 

  นโยบายที่  8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
     8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบายสพฐ.) ด้านที่ 3 โอกาส ข้อ 3.2 การเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 
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9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ   20,000   บาท ประกอบด้วย 
           งบบรหิารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน   ..................................... บาท 
                 √  งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ............20,000........... บาท 

 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
                      งบประมาณที่มาจากหนว่ยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565  20,000   20,000 

รวมทั้งสิ้น 20,000 
 

11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ     
   

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่ใช้ เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
 อบรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน

และครูแนะแนว 
20,000  17,500 2,500 

 รวมงบประมาณ 20,000  17,500 2,500 

12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
1 
 
 

ประชุมชีแ้จงวตัถุประสงค ์
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน
และครูแนะแนว 

มกราคม 2565 
ห้องประชุม สพม.ชัยภูม ิ

2 - จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ
นักเรียนที่จบชัน้ ม.3 ที่ไม่
สามารถศึกษาต่อได ้
- จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ 
นักเรียนที่จบชัน้ ม.6 ที่สามารถ
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได ้

แจ้งโรงเรียนสำรวจ 
- จำนวนนักเรียนที่จบชั้นม.3 
- จำนวนนักเรียนที่ประสงค์
เข้าร่วมโครงการ 
- จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษา 
 

พฤษภาคม  2565 
โรงเรียนในสังกัดทุกโรง 
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13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     13.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
   - สถานศึกษาไม่ส่งผู้ที่รับผดิชอบงานผู้เข้าร่วมประชุม 
     13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   - กำชับให้สถานศึกษาส่งผู้รบัผิดชอบและปฏิบัติงานจริงเข้าร่วมประชุมเพื่อนำผลจากการประชุมไป
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

14. ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ 
ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ 

100 สอบถาม แบบประเมิน 

ร้อยละของนักเรียนผู้ที่เข้าร่วม
โครงการมีทักษะด้านอาชีพ 

100 สัมภาษณ ์ แบบสอบถาม 
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1. ชื่อโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                     โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ .นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภูมิ  โทรศัพท์ 044-056766-22 
โทรสาร 044-056768      E-mail supaphan30@esdc.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม ให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากล และทัดเทียมกับ
นานาชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  จึงตอบสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว โดยกำหนด
เป้าหมายให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  สำหรับปีการศึกษา 2563 การที่จะ
ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ สถานศึกษาจำเป็นต้องพัฒนาการศึกษาอย่างตลอดแนว ทั้ง
ในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ตลอดจนการวัดและประเมินผล  
 จากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการใน ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการพัฒนาการเรียนการ
สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเข้มข้น มีการพัฒนาครู พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง แต่ผลการประเมินการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชาหลักยังมีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 
50  ดังตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดังนี ้
 

ระดับชั้น ปีการศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
ม.3 2563 53.87 - 33.48 25.03 29.83 
ม.6 2563 40.72 34.38 25.31 22.14 30.27 

 

 จากผลการทดสอบดังกล่าวเมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ตั้งเป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่า ร้อยละ 50 
พบว่าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลการทดสอบไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ทั ้งระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 และชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 ต่ำกว่าคะแนน
ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่ค่าคะแนน
เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 
 ดังนั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  จึงจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื ่อส่งเสริม สนับสนุนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน (O-NET) นักเร ียน                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 2.2 เพื่อพัฒนาครูในการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
 2.3 เพื่อส่งเสริมระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
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 4. ผลผลิต (Output)    
     4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 
         1) ผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2564 เพิ่มสูงขึ้น 

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2563 มีค่าคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้น  

 

     4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   
         1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในสังกัด มีผลการทดสอบ O-NET 
ปีการศึกษา 2564 เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 3 ทกุรายวิชา 
         2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในสังกัด มีผลการทดสอบ O-NET 
ปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 มากกว่าร้อยละ 50 ทุกรายวิชา 
 

5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 5.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 5.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการสอบ 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ทุกวิชาเพิ่มขึ้นร้อยละ 3  
 5.3 ครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  นำผลการทดสอบไปวางแผนการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
 5.4 โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามรีะบบการนิเทศคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

6. เป้าหมาย 
     6.1 เชิงปริมาณ 
 1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 และช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 ทกุโรงเรียนในสงักัด ได้เข้ารับการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 80  
 2) ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาในการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 

3) ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินกิจกรรมจากต้นสังกัด 
 

     6.2 เชิงคุณภาพ 
 1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในสังกัด เพิ่มสูงขึ้นร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
 2)  ครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ นำผลการทดสอบไปวางแผน 
การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นมีนวัตกรรมในรูป Best practice หรืองานวิจัย 
การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 
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8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิ  
ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

 8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก) 
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์                   
              -  เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
                   -  ประเด็น ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
     8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ..................................-.......................................................................... 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ......................-...........................................................................   

8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์  

     8.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็   การพัฒนาการเรียนรู้ 
     8.6 นโยบายรัฐบาล ดา้นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
     8.7 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
           ตัวชี้วัด สพฐ. ข้อ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
          (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
 
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ   150,000  บาท ประกอบด้วย 
                 √   งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน   150,000 บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณที่มาจากหนว่ยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

 
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 50,000 20,000 80,000 - 150,000 

รวมทั้งสิ้น 150,000 
 
11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ     
 

  ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่ใช้ เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมการ

ประชุมการเตรียมความพร้อม
การจัดสอบ O-NET ชั้น ม. 3  
และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 
 

20,000  20,000  
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2 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการนำผลการทดสอบ 
O-NET ไปพัฒนาการเรียนการ
สอนใน 5 กลุม่สาระการเรียนรู้
หลัก 

 

80,000 18,000 57,000 5,000 

3 กิจกรรมที่ 3  นิเทศ กำกับ 
ติดตามการยกระดับ O-NET 
 

50,000  30,000  

 รวมงบประมาณ 150,000 18,000 107,000 5,000 
 

12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
ที่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่

ดำเนนิงาน 
1 กิจกรรมการประชุมการเตรียม

ความพร้อมการจัดสอบ O-NET 
ชั้น ม. 3 และ ม.6  
ปีการศึกษา 2564 
 

2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
2.2 ประชุมคณะกรรมการ 
ดำเนินงาน 
2.3 การประชุมการเตรียม
ความพร้อมการจัดสอบ O-NET 
ชั้น ม. 3 และ ม.6  
ปีการศึกษา 2564 
2.5 สรุปและรายงานผล 
 

ธันวาคม 2564 
 

ธันวาคม 2564 
 

มกราคม 2565 
 
 
 

ม.ค.-ก.พ. 2565 

2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนำ
ผลการทดสอบ O-NET ไป
พัฒนาการเรียนการสอนใน 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  
(ภาษาไทย, สังคมศึกษาฯ, 
ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และ 
วิทยาศาสตร์) 
 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
2.2 ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
2.3 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการนำผลการทดสอบ 
O-NET ไปพัฒนาการเรียน
การสอนใน 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้หลัก 
2.4 สรุปและรายงานผล 

เมษายน 2565 
 

เมษายน 2565 
 

พฤษภาคม-มิถุนายน 2565 
 
 
 
 

กันยายน 2565 
ที่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่

ดำเนนิงาน 
3 กิจกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม

การยกระดับผลการทดสอบ 
 O-NET 

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
นิเทศ กำกับ ตดิตามเพื่อ
เตรียมความพร้อมการสอบ 
3.2 ประชุมคณะกรรมการ
นิเทศฯ 

ธันวาคม 2564 
 
 

มกราคม 2564 
 

มกราคม-กมุภาพันธ์ 
2565 
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3.3 นิเทศ กำกับ ติดตามการ
เตรียมความพร้อมการสอบ 
O-NET นักเรียนชั้น ม.3 และ 
ชั้น ม.6 
3.3 สรุปและรายงานผล 

 
 

มีนาคม 2565 
 

 
13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
         13.1.1 ความร่วมมือของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
    13.1.2 ระยะเวลาดำเนินการ 
      13.2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
         13.2.1 เพิม่มาตรการหรอืแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ         
    13.2.2 พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ ์
 
 14. ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 
 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
และ ม.6 ทุกโรงเรียน จำนวน 37 
โรงเรียน ได้รับการเตรียมความพร้อม
ใ นก า รทดส อบทา งก า รศ ึ ก ษ า
ระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน ใน 5 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้หลัก 
 

100 
 

การนิเทศฯ แบบนิเทศ ติดตาม 

2) ผู้เรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนน      
O-NET ตั้งแตร่้อยละ 50 ขึน้ไป       
ในแต่ละกลุ่มสาระมีจำนวนเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา 
 
 

>50 การทดสอบ แบบทดสอบ O-NET 

 3) ครูผูส้อนได้รับการพัฒนาและ 
มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ไปใช้
ในการยกระดับคุณภาพการเรียน 
การสอน        

           

80 สังเกตและสอบถาม แบบสอบถาม 
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาความร่วมมือการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับความสามารถครู -นกัเรียน สังกัดสำนักงาน 
                  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ

                     โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
               ชื่อ-นามสกุล ..นางปรียารัตน์  ขาวปั้น... โทรศัพท์ 0935011759  
                E-mail Preeyarat@gmail.com 
2. หลักการและเหตุผล 
           ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้น การ
วางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับ  คนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้า
ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีพัฒนาการดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีหลักคิดที่ถูกต้อง มี
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู้การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง  ดังนั้นเพื่อพัฒนาประเทศ
ไปสู่เป้าหมาย จึงควรพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อยกระดับความสามารถครู -นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศกึษาชัยภูมิ 
4. ผลผลิต (Output)    
     4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 
   คร-ูนักเรียน สามารถพัฒนางานตนเองให้มคีวามก้าวหน้าย่ิงข้ึน 
     4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   
         คร-ูนักเรียน สามารถสร้างนวัตกรรมตามภาระงานของตนเอง 
5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
         คร-ูนักเรียน ได้แนวทางการพัฒนาตนเองสู่วิชาชีพที่สูงขึ้น 
6. เป้าหมาย 
     6.1 เชิงปริมาณ 
          ประธานสหวิทยาเขต ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ เข้ารว่มประชุม 
ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 
     6.2 เชิงคุณภาพ 
           ครู -นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ยกระดับความสามารถให้สูงข้ึน    
7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ ....1 พฤศจกิายน 2564.... ถึง ...30 กันยายน 2565  
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8. ความสอดคล้อง 
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตรช์าต ิ  

  

     8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
                   -  เป้าหมาย …ผู้เรียนทกุระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
                   -  ประเด็น ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
   

     8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 แผนการปฏิรปูประเทศด้าน ..................................................................................................   

8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปญัหาใน 

     8.5 แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ......................................................................................... 
     8.6 นโยบายรัฐบาล ดา้น.............................................................................................................................. 
     8.7 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  1.ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
      2. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 

9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ   55,000 บาท ประกอบด้วย 
                 √   งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน   55,000 บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณที่มาจากหนว่ยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

 

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ …2564.  5,000 5,000 40,000 5,000 55,000 

ปีงบประมาณ …………….      

รวมทั้งสิ้น 55,000 
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11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ     
   

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1   

ประชุมสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
 

25,000 
 
 

 
20,000 

 
5,000 

2 กิจกรรมที่ 2   
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้คณะกรรมศูนย์
พัฒนาวิชาการ 

 
30,000 

  
30,000 

 

 รวมงบประมาณ 55,000  50,000 5,000 

12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
1 
 
 
 
 
 

2 
 
 

ประชุมสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ 
 
 
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้คณะ
กรรมศูนย์พัฒนาวิชาการ 

-เชิญประชุมประธานสหวิทยาเขต 
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ 
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน 
ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ภาค
การศึกษาละ 2 ครั้ง 
 
-จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้/
นิเทศ ติดตาม คณะกรรมศูนย์
พัฒนาวิชาการในการพัฒนางาน
วิชาการ และเสริมสร้างศักยภาพ
ของศูนย ์

-เข้าร่วมประชุม ภาคการศึกษา 
ละ 2 ครั้ง   ณ ห้องประชุม  
สพม. ชย. 
 
 
 
- มีนาคม 2565 
ณ ห้องประชุม สพม. ชย. 

 

13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
         13.1.1 ...สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. 
      13.2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
         13.2.1 ....เลือกรูปแบบทีล่ดความเสี่ยง เช่นออนไลน์ นิเทศ ติดตามศูนย์พัฒนาวิชาการ 
 

 14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

จำนวนประธาน-ครูศูนย์พัฒนาวิชาการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

80 สำรวจ แบบสำรวจ 

จำนวนผลงาน นวัตกรรม 80 สำรวจ แบบสำรวจ 
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๑. ชื่อโครงการ        โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 
        และแก้ปัญหาของผู้เรียน                        
           โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

                 (๑) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   
                                                 สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศกึษาธิการ  
                  (๒) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

ชื่อ-นามสกลุ .............นางวิริยะสมร  บัวทอง...... โทรศัพท์ .......๐๙๓๕๘๔๐๑๐.... 
โทรสาร ........................ E-mail ……cpm30a@gmail.com…………………  

  
๒. หลักการและเหตุผล 
  
 ทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจเป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตและ
การทำงาน เพราะในการดำรงชีวิตและปฏิบัติงานจะต้องเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที ่ต้องตัดสินใจอยู่
ตลอดเวลา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ เทคนิคและวิธีการที่ เป็นระบบรวมไปถึงการใช้
ความคิดที่ถูกต้องนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และกล้าในการตัดสินใจ โดยปราศจากความเครียด ความ
กดดัน ความกังวลหรือความกลัว ซึ่งกระบวนการในการแก้ปัญหานั้นเริ่มตั้งแต่การกำหนดปัญหา การแยกแยะ 
และค้นหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมายเพื่อดำเนินการแก้ไข โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์แก้ปัญหารูปแบบต่าง ๆ 
รวมทั้งวิธีการวัดผลหลังการแก้ไข และการตั้งมาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมขึ้นอีก การคิดเชิงวิเคราะห์ 
(Analytical Thinking)  หมายถึง ความสามารถในการคิดจำแนกแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของข้อมูลหรือ
ปัญหาต่างๆออกเป็นประเด็นย่อย ๆ ในหลายๆแง่มุม  รวมทั ้งการหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
เหล่านั้น  แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ 
  สภาพสังคมไทยในปัจจุบันประชากรยังขาดกระกระบวนการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา ก่อให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้ง และความรุนแรงภายในสังคม เพื่อเป็นการเตรียมทรัพยากรบุคคลให้มีทักษะทางด้าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ต้องเตรียมประชากรตั้งแต่วัยเรียน
จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาขึ้นเพื่อพัฒนาครูภายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ให้สามารถจัดการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
เพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ ครูผู้สอนออกแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาของผู้เรียนได้ 
 ๓.๒ ครูผู้สอนสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาของผู้เรียนได้ 
 ๓.๓ ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ตามศกัยภาพ 
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๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ ผลผลิต  (Output)  

  ๔.๑.๑  ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถออกแบบนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหาของผู้เรียนได ้     

  ๔.๑.๒ ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถจัดการเรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาของผู้เรียนได ้

 ๔.๒ ผลลัพธ์  (Outcome)   

 ๔.๒.๑  ครูผู้สอนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

             ๔.๒.๒  ผู้เรียนเกดิทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 
 
 ๔.๓ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   

 
๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๕.๑ ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาให้ผู้เรียนได้ 
 ๕.๒ ครูผู้สอนสามารถสร้างนวัตกรรมในการสอนได ้
 ๕.๓ ผู้เรียนเกิดสมรรถนะในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา  
          ๕.๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดเป้าหมายและทิศทางใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในภาพรวมทั้งในระดับสถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 

 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 
๔.๓.๑  เชิงปริมาณ 
   ๑. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระผ่านการอบรม

การสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหาของ
ผู้เรียน                  

๒. ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้ทักษะการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหา 

  
ร้อยละ ๙๐ 
ร้อยละ ๙๐ 

 
การนิเทศ กำกบั 
ติดตาม 
 

 
แบบนิเทศ กำกบั 
ติดตาม 

๔.๓.๒ เชิงคณุภาพ 
   ๑.  ครทูี่เข้ารับการอบรมมีนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้เป็นของตนเอง 

   ๒. ครูเป็นผูท้ี่มีทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหา 
  ๓. ผู้เรียนเกดิทักษะการคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหา 
 
 

 
ร้อยละ ๙๐ 
 
 
 
ร้อยละ ๙๐ 
 
 
                          
ร้อยละ ๙๐ 

 
การนิเทศ กำกบั 
ติดตาม 

 
แบบนิเทศ กำกับ 
ติดตาม 
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๖. เป้าหมาย 
      ๖.๑ เชิงปริมาณ  

 ๒. ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้ทักษะการคดิวิเคราะห์และแก้ปัญหา                                                                               
๖.๒ เชิงคุณภาพ 

                  ๑.  ร้อยละของครูผู้สอนสร้างนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทกัษะการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหา 

                  ๒. ร้อยละของผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปญัหา  
                  ๓. ร้อยละของผู้เรียนเกิดสมรรถนะในการแก้ปัญหา 
๗. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ ............๑ ตุลาคม ๒๕๖๔........................ถึง ....๓๐.........กันยายน..๒๕๖๕  
 

๘. ความสอดคล้อง 
๘.๑ เป้าหมายยุทธศาสตรช์าต ิ  

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนษุย์ 
     ๘.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน .๓...ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์........ 
                   -  เป้าหมาย  
                     ๑) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  ๒๑  โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนและมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา   
    ๒) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
                      ๓) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
                   -  ประเด็น 
                     ๑)  การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ใหเ้อื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรบัศตวรรษที่ ๒๑ 
                      ๒)  การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เปน็ครูยุคใหม ่
                      ๓)  การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
    ๘.๓  แผนการปฏิรูปประเทศด้าน   การศึกษา 

   ๘.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์.  

        ๘.๕ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ...การพัฒนาการเรียนรู้............................................... 
        ๘.๖ นโยบายรัฐบาล ด้าน...การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย... 
        ๘.๗ แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.  นโยบายด้านที่  ๓  ด้านคุณภาพ)  
           ๑)  ดา้นการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
           ๒)  ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 
 
 
 
 
 
 

     ๑. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระผ่านการอบรมการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและ
แก้ปัญหาของผู้เรียน                  
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๙. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ   ................ ๑๐,๐๐๐ ..........บาท ประกอบด้วย 
        √   งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน   10,000 บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณที่มาจากหนว่ยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
 
๑๐. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ ……
๖๔……. 

๑๐,๐๐๐ - -  ๑๐,๐๐๐ 

ปีงบประมาณ …………….      

รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๑. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ  

  ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
๑ ประชุมผู้บริหาร - - - - 
๒ อบรมครูในเรื่อแนวทางการจัดการ

เรียนการสอน                    
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - 

๓ อบรมเชิงปฏิบัติการในการสรา้ง
นวัตกรรมให้กับครูผู้สอน 

- - - - 

๔ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู ้                  

- - - - 

 รวมงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ - - - 

๑๒.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา สถานที ่
๑ กิจกรรม การประชุมผู้บริหาร  ม.ค. - ก.พ. ๖๕ ..................... 
 ๑.๑  จัดทำเอกสารคู่มือดำเนินงานการสร้างนวัตกรรม                    ๑ - ๑๐ ม.ค. ๖๕  
 ๑.๒  ประชุมชีแ้จง สร้างความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนรู้                    

๒ กิจกรรม  การอบรมพัฒนาครูในการสร้างนวัตกรรม                     มี.ค. - ส.ค.๖๔  
๓ กิจกรรม ผู้บรหิารและครูผู้สอนศึกษาดูงาน   มี.ค. - ส.ค.๖๔ ..................... 
๔ นิเทศ ติดตามนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้  ก.ย. ๖๔  
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๑๓. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      ๑๓.๑ ปจัจัยความเสี่ยง 
         ๑๓.๑.๑ การจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจำกัด 
              ๑๓.๑.๒ ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ 
              ๑๓.๑.๓ ความรว่มมือของสถานศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ       
       ๑๓.๒ แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
         ๑๓.๒.๑  กำหนดปฏิทินการดำเนินงานให้ชัดเจน 
              ๑๓.๒.๒  จัดประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพ่ือหาแนวทางการแก้ไข 
              ๑๓.๒.๓  ใช้การนิเทศ กำกับติดตาม และให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนและการสร้างนวัตกรรม 
 ๑๔. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 
  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  วิธีประเมิน เครื่องมือที่
ใช้ประเมิน 

๑๔.๑  เชิงปริมาณ 
๑.  ร้อยละของครูผู้สอนสร้างนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปญัหา 

๒. ร้อยละของผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหา  
๓. ร้อยละของผู้เรียนเกิดสมรรถนะในการแก้ปัญหา 
 

  
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
ร้อยละ ๑๐๐ 

  
การนิเทศ 
กำกบั ติดตาม 
 

 
แบบนิเทศ 
กำกับ 
ติดตาม 

๑๔.๒  เชิงคุณภาพ 
      ๑.  ร้อยละของครูผู้สอนสร้างนวัตกรรมเพื่อการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหา 
      ๒. ร้อยละของผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหา  

      ๓. ร้อยละของผู้เรียนเกิดสมรรถนะในการแก้ปัญหา 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
ร้อยละ ๑๐๐ 

  
การนิเทศ 
กำกับ ติดตาม 

 
แบบนิเทศ 
กำกับ 
ติดตาม 
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๑. ชื่อโครงการ       การขับเคลื่อนหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔  ลงสู่สถานศึกษา 
                   โครงการต่อเนื่อง                      โครงการใหม ่

    (๑) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   
                                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   
    (๒) ผู้ติดตอ่ประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ .............นางวิริยะสมร  บัวทอง...... โทรศัพท์ .......๐๙๓-๕๘๔๐๙๑๐.... 
โทรสาร ........................ E-mail ……cpm30a@gmail.com…………………  
  
๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิร -
เกล้าเจ้าอยู่หัว  มี  ๕  ข้อ  คือ ๑)  ประเทศชาติมั่นคง  ๒)  ประชาชนมีความสุข  ๓)  แก้ไขในสิ่งผิด           
๔)  สืบสานในพระราชปณิธาน  ๕)  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ที่ต้องการเห็นทุกคนทุกหมู่
เหล่า  มีภาพรวมสวยงาม  ถูกต้อง  เหมาะควร  และทุกคนในชาติได้รับความสุขกาย  สบายใจ  อย่างถาวร
ในระยะยาว  ภาพรวมคือ  การรักษาภารกิจหน้าที่ตามตำแหน่งที่หน่วยงานหรือสถาบันให้หน่วยหรือหน้าที่
ที่รับผิดชอบดำเนิน (การ)  ไปด้วยดี  เรียบร้อยเหมาะสมตามภารกิจ  โดยยึดมั่นในเป้าหมายและดำเนินไป
ตามความมุ่งหมาย  ตามนโยบายและภารกิจ  โดยครบถ้วน  ตามขั้นตอนและแนวความคิดที่ถูกต้อง  
เป้าหมายท้ายสุดของภาพรวม  คือ  งานดี คนดี คิดดี วินัยเน้นเข้มแข็งแต่มีน้ำใจและเข้าใจเหตุผลเนื่องจาก
สถานณการณ์ในปัจจุบัน  สภาพสังคมไทยกำลังพบวิกฤตการณ์ทางด้านการเมืองการปกครอง  รวมไปถึง
การจาบจ้วงในสถาบันพระมหากษัตริย์อันทรงเป็นสถานบันหลักของชาติ  เหตุสืบเนื่องมาจากความขัดแย้ง
ของนักการเมืองที่มีหลายพรรค การทุจริตฉ้อโกงกลายเป็นบรรทัดฐานของสั งคม  ดังนั้นเพื่อเป็นการปรับ
กระบวนทัศน์ใหม่ในการสร้างคน  สร้างชาติให้เข้มแข็งต้องดำเนินการปลูกฝังระเบียบวินัยและแนวคิดที่
ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อให้เกิดคุณลักษณะ ๘ ประการ  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๖๐)  เมื่อทุกคนมีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติได้สวยงาม  
ถูกต้อง เหมาะควร แล้วชาติไทยจะมั่นคงยั่งยืนและถาวรสืบไป 
  จากความสำคัญของนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในนโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค รูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  จะต้องดำเนินการขับเคลื่อน
นโยบายนี้ให้สำเร็จตามเป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการ สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ ตามนโยบาย เป้าประสงค์ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกำหนด  เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทุกคนหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และเป็นผู้มี
ความพอเพียง  วินัย  สุจริต  จิตอาสา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญในการดำเนินงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐ และ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  สามารถพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
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๓. วัตถุประสงค ์                                         
      ๓.๑ เพื่อพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้เข้าใจและนำหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔  
ลงสู่การพัฒนาผู้เรียนได้         
  ๓.๒  เพื่อส่งเสริม ให้ทุกโรงเรียนพัฒนาคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  โดยใชห้ลักสูตร
จิตอาสา ๙๐๔ เข้าไปขับเคลือ่น 
  ๓.๓  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย ์
 
๔. เป้าหมาย  
          ๔.๑ ผลผลิต  (Output) 
              ๔.๑.๑ ครูฝ่ายกิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพม.ชัยภูมิ จำนวนโรงเรียนละ ๒ คน  
              ๔.๑.๒ สภานักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.ชัยภูมิ ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์  

          ๔.๒ ผลลัพธ์  (Outcome)   
                     ๔.๒.๑ สถานศึกษานำหลักสูตรจิตรอาสา 904 เข้าไปบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างถูกต้อง 
            ๔.๒.๒ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขับเคลือ่นหลักสูตรจติรอาสา 904 ลงสู่
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ 
             ๔.๒.๓ ผู้เรียนมีระเบียบ  วินัย  และมีจิตอันเป็นสาธารณะ 
 
           ๔.๓ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 
๔.๓.๑  เชิงปริมาณ 

   เชิงปริมาณ 
   ๑. ครูฝ่ายกจิการนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด สพม.ชัยภูมิ จำนวน
โรงเรียนละ ๒ คน  
  ๒. สภานักเรียน โรงเรียนในสังกัด  
สพม.ชัยภูมิ ทุกโรงเรียนได้รับการ
นิเทศโดยศึกษานิเทศก์  
 

  
 
                                   
ร้อยละ 
๑๐๐ 
 
 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 
 
การนิเทศ 
กำกับ 
ติดตาม 
 

 
 
 
แบบนิเทศ 
กำกับ ติดตาม 

๔.๓.๒ เชิงคณุภาพ 
๑. สถานศึกษานำหลักสูตรจติรอาสา 
904 เข้าไปบรูณาการในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง๒ 
๒.ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนขับเคลือ่นหลักสูตรจติรอาสา 
๙๐๔ ลงสู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนได้
อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ 
๓. ผู้เรียนมีระเบียบ  วินัย  และมีจิต
อันเป็นสาธารณะ 

 
ร้อยละ 
๑๐๐ 
 
ร้อยละ 
๑๐๐ 
 
                        
ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
การนิเทศ 
กำกับ 
ติดตาม 

 
แบบนิเทศ 
กำกับ ติดตาม 
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 ๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๕.๑  ครูผู้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดนำหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ลงจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๕.๒  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ นำหลักสูตรจิตอาสา 
๙๐๔  เข้าไปขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘ ด้านของผู้เรียน 
๖. เป้าหมาย 
      ๖.๑ เชิงปริมาณ  
             ๑. ครูฝ่ายกิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพม.ชัยภูมิ จำนวนโรงเรียนละ ๒ คน  
             ๒. สภานักเรียน โรงเรียนในสังกัด  สพม.ชัยภูมิ ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์  
       ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
           ๑. สถานศึกษานำหลักสูตรจิตรอาสา ๙๐๔เข้าไปบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง  
            ๒. ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขับเคลือ่นหลักสูตรจติรอาสา ๙๐๔ ลงสู่กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ 
            ๓. ผู้เรียนมีระเบียบ  วินัย  และมีจิตอันเป็นสาธารณะ 
๗. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ............๑ ตุลาคม ๒๕๖๔........................ถึง ....๓๐......กันยายน..๒๕๖๕  
 
๘. ความสอดคล้อง 
    ๘.๑ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๓. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
           นโยบาย   ข้อ ๑. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคงของมนุษย์และของชาติ   
           ตัวชี้วัด    ข้อ ๒. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง  ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรมและเป็น
ผ ู ้ ม ี ค ว า ม พ อ เ พ ี ย ง   ว ิ น ั ย   ส ุ จ ร ิ ต   จ ิ ต อ า ส า โ ด ย ใ ช ้ ก ร ะ บ ว น ก า ร ล ู ก เ ส ื อ แ ล ะ ย ุ ว ก า ช า ด                                                                                                  
  ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อ ๑. ร้อยละของครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมนักเรียนได้รับการอบรมหลักการของหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ 
           ข้อ ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนโดยใช้หลักสูตร
จิตอาสา ๙๐๔           
   ๘.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)  
              ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ...๓...ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์........ 
   ๘.๓  แผนการปฏิรูปประเทศด้าน   การศึกษา 
   ๘.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์.  
   ๘.๕ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ...การพัฒนาการเรียนรู้............................................... 
   ๘.๖ นโยบายรัฐบาล ด้าน...การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
   ๘.๗ แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.  นโยบายด้านที่  ๓  ด้านคุณภาพ)  
           ๑)  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
           ๒)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
๙. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ   ................ ๓๐,๐๐๐ ..........บาท ประกอบด้วย 

        √   งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน   30,000 บาท 
 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณที่มาจากหนว่ยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
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๑๐. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการ
ปฏิบัติงาน 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาส

ที่ ๑ 
ไตรมาสที่ 

๒ 
ไตรมาสที่ 

๓ 
ไตรมาสที่ 

๔ 
ปีงบประมาณ 
……๖๕……. 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
 

 ๓๐,๐๐๐ 

ปีงบประมาณ 
……………. 

     

รวมทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ 

 

๑๑. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ  

 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท) 

เงินงบประมาณ (บาท) 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ

๑ ประชุมผู้บริหาร ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ - 
๒ อบรมพัฒนาครูในการ

ใช้หลักการของ
หลักสูตรจิตอาสา 
๙๐๔ 

๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ - 

3 นิเทศ ติดตามนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้การใช ้
หลักสูตรจิตอาสา 
๙๐๔ 

๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ - 

 รวมงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ - 
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๑๒.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา สถานที ่
๑ กิจกรรม การประชุมผู้บริหาร  ม.ค. - ก.พ. ๖๕ .............. 
 ๑.๑  จัดทำเอกสารคู่มือดำเนินงานการใช้หลักสูตรจิตอาสา 

๙๐๔ 
๑ - ๑๐ ม.ค. 

๖๕ 
 

 ๑.๒  ประชุมชีแ้จง สร้างความเข้าใจผู้ดำเนนิการการใช ้
หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ 

๒ การอบรมพัฒนาครูในการใช้ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔  มี.ค. - ส.ค.๖๕  
๓ นิเทศ ติดตามนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการ

เรียนรู้การใช ้หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ 
ก.ย. ๖๕  

 

๑๓. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      ๑๓.๑ ปจัจัยความเสี่ยง 
         ๑๓.๑.๑ การจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจำกัด 
              ๑๓.๑.๒ ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ 
              ๑๓.๑.๓ ความรว่มมือของสถานศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ       
       ๑๓.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
         ๑๓.๒.๑  กำหนดปฏิทินการดำเนินงานให้ชัดเจน 
              ๑๓.๒.๒  จัดประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพ่ือหาแนวทางการแก้ไข 
              ๑๓.๒.๓  ใช้การนิเทศ กำกับติดตาม และให้คำแนะนำในการใช้ หลักสูตรจิตอาสา 904    
 
๑๔. ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย 
 

  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 
๑๔.๑  เชิงปริมาณ 
   ๑. ครูฝ่ายกจิการนักเรียนในโรงเรียนสังกัด 
สพม.ชัยภูมิ จำนวนโรงเรียนละ ๒ คน  
  ๒. สภานักเรียน โรงเรียนในสังกัด  สพม.
ชัยภูมิ ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศโดย
ศึกษานิเทศก์  

  
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 
การนิเทศ กำกบั 

ติดตาม 
 

 
 
 
แบบนิเทศ กำกับ 

ติดตาม 

๑๔.๒  เชิงคณุภาพ 
๑. สถานศึกษานำหลักสูตรจติรอาสา 904 
เข้าไปบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างถูกต้อง 
๒.ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ขับเคลื่อนหลักสูตรจิตรอาสา ๙๐๔ ลงสู่
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างถูกต้องและเกิด
ประสิทธิภาพ 
๓. ผู้เรียนมีระเบียบ  วินัย  และมีจิตอันเป็น
สาธารณ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
การนิเทศ กำกบั 

ติดตาม 

 
แบบนิเทศ กำกับ 

ติดตาม 
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 1. ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

 โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม ่
(2) หน่วยงานรบัผิดชอบ  สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

ชื่อ-นามสกลุ นางสาวเขมิกา สาทัน           โทรศัพท์ 093-3272015 
โทรสาร ........-.................  E-mail khemika.s@obec.moe.go.th 
ชื่อ-นามสกลุ นางสาวอรัณฌญา รักษาพันธุ์  โทรศัพท ์082-5196935 
โทรสาร ........-.................  E-mail nosferatu.ks@gmail.com 

2. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้เกิดผลตามแนว
ทางการปฏิรูปประเทศข้างต้น และนโยบายของรัฐบาล ข้อ 8 ข้อย่อย 8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้
ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอนและปรับ
ระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครูเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดการเรียนการสอนโดย
จัดการเรียนรู้ได้ตามบริบทและความเหมาะสมของตนเอง หรือประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน สอดคล้องกับทิศทางและ
นโยบายการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำระบบคลังสื่อการ
เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล มาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จึงจัดทำโครงการการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการ
เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เพื่อให้เป็นตัวช่วยสำคัญ
สำหรับนักเรียน ครู บุคลากรทรงการศึกษา และประชาชน ให้มีทางเลือกในการจัดการเรียนรู้ได้ตามบริบทและ
ความเหมาะสมของตนเอง หรือประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการจัดการเรียนรู้ในยุค
ดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้บริการประเภทเนื้อหารวม 8 ประเภท ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แอป
พลิเคชัน วีดิทัศน์ เสียง ภาพ ข้อสอบ เทมเพลต และแฟลชมัลติมีเดีย 

3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้และสร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลใน

การจัดการเรียนรู ้
 3.2 เพื่อพัฒนาระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
3.3 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธร์ะบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล 

4. ผลผลิต (Output)    
     4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 
     ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิมีระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลโรงเรียนในสังกัด  โดย
ให้บริการประเภทเนื้อหารวม 8 ประเภท ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน วีดิทัศน์ เสียง ภาพ ข้อสอบ 
เทมเพลต และแฟลชมัลติมีเดีย 
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     4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)    
  ครูและนักเรียนในสังกัดมีทางเลือกในการจัดการเรียนรู้ได้ตามบริบทและความเหมาะสมของตนเอง 

หร ือประย ุกต ์ใช ้ ในช ั ้นเร ียน สอดคล ้องก ับท ิศทางและนโยบายการจ ัดการเร ียนร ู ้ ในย ุคด ิจ ิท ัลของ
กระทรวงศึกษาธิการเข้าถึงและใช้งานระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล 100% 

5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
     ครแูละนักเรียนในสังกัดสามารถเข้าถึงและใช้งานระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยดีิจิทัลโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ 
6. เป้าหมาย 
     6.1 เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกส่งบุคลกรเข้าร่วมโครงการ 100%   
     6.2 เชิงคุณภาพ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ มีสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้  
7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตรช์าต ิ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 
    8.2 ยุทธศาสตรช์าติด้าน (ลำดับแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
                   -  เป้าหมาย เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดย

คนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี   มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
หลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็น
นวตักร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง                    

 -  ประเด็น สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุค
ใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชพีตามความถนัดของตนเอง 

    8.3 ยุทธศาสตรช์าติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้าน  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
    เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงในอนาคต
แนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา 5 ปี จะต้องให้ความสำคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผลงานวิจัย
และพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ 
และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออำนวยทั้งการ
ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการ
บริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 

                   -  เป้าหมาย เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

                 -  ประเด็น บูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้
สามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
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แผนการปฏิรปูประเทศด้าน  
      การศึกษา  

          8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรท์ี่  

     3 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
     8.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็  
 การพัฒนาการเรียนรู ้
     8.6 นโยบายรัฐบาล ดา้น 
 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
     8.7 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)   
 ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์
     8.8 ตัวชีว้ัดนโยบายดา้นที่ 3 
 1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
 7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรกึษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ   ........20,000.........บาท ประกอบด้วย 

        √   งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน   20,000 บาท 
 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณที่มาจากหนว่ยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

 

 

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565       5,000   5,000 

ปีงบประมาณ 2565               
10,000 

          
5,000 

        
15,000 

รวมทั้งสิ้น 20,000 
 

  11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ     

          กิจกรรม/รายการ 
 
งบประมาณทีใ่ช้ 

เงินงบประมาณ (บาท) 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

1. ประชุม 5,000 3,000          2,000           -   
2. อบรมและพัฒนาครู 10,000 5,000          5,000           - 
3. พัฒนาระบบคลังสื่อฯ 5,000 3,000          2,000           - 
4. เผยแพร่ระบบคลังสื่อ -  - -           - 
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  12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
ครู/บุคลากรทางการศึกษา 

ประชุม   ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 
2565 

ห้องประชุมสพม.ชัยภูม/ิ

ออนไลน์ 
2. การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในการใช้และสร้างสื่อ
การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู ้

อบรมพัฒนาตามโครงการ  ภายในเดือน มิถุนายน 2565 

ห้องประชุมสพม.ชัยภูม/ิ

ออนไลน์ 

3. พัฒนาระบบคลังสื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัลโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูม ิ

นำสื่อการเรียนรู้มาอัพโหลด
ลงระบบสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

ภายในเดือน กรกฎาคม 
2565 

ห้องประชุมสพม.ชัยภูม/ิ

ออนไลน์ 
4. นิเทศติดตาม การดำเนินการ นิเทศติดตาม กรกฎาคม-สิงหาคม 2565 

สุ่มบางโรงเรียน/ออนไลน์ 
5. เผยแพร่ระบบคลังสื่อการเรียนรู้

เทคโนโลยีดิจิทัลโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูม ิ

เผยแพร่ระบบคลังสื่อการ
เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลที่
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

ภายในเดือน สิงหาคม 2565 

ห้องประชุมสพม.ชัยภูม/ิ

ออนไลน์ 

 

13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
         13.1.1 การใช้และสร้างสื่อการเรียนรู้ไม่ครบ 100% 
      13.2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 

 13.2.1 ประชาสัมพันธ์และกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน 
 13.2.2 ทำหนังสือถึงโรงเรียน เก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ  

  13.2.3 นิเทศติดตามการดำเนินการเป็นระยะ 
 
14. ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

1. ผู้เข้าร่วมอบรม 100% การลงทะเบียน ใบลงทะเบียน 
2. การนำสื่อการเรียนรู้เข้าระบบคลัง
สื่อสพม.ชัยภูมิ 

100% แบบติดตาม แบบติดตาม 

3. ความพึงพอใจ ระดับดี แบบสอบถาม แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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1. ชื่อโครงการ     การพัฒนาครูผู้สอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง     
                       (Independent  Study: IS) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

                     โครงการต่อเนื่อง             √    โครงการใหม่ 

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ ....นางสาวกาญจนา ประทุมวงศ์.....  โทรศัพท ์….0817099909..... 
โทรสาร ....044056768….     E-mail: …kanchana.psp32@gmail.com… 

2. หลักการและเหตุผล 
           กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับโรงเรียนชั้นนำที่มี
ความพร้อมให้เป็นโรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล หรือที่เรียกกันว่า  World – Class  Standard School เพื่อสร้าง
คนไทยรุ่นใหม่ให้เป็นคนดีของสังคมโลก โดยคาดหวังยกระดับการจัดการเรียน การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
ยกระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพ พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   ทั้งนี้โรงเรียนมาตรฐานสากลมุ่ง
สร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพด้วยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เป็นเป้าหมายในการยกระดับ
การจัดการศึกษาของทั้งโรงเรียน  การออกแบบหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551  ซึ่งผู้เรียนจะเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่
กำหนด  มีการพัฒนาต่อยอดคุณลักษณะที่เทียบเคียงกับสากล โดยโรงเรียนต้องพิจารณาให้สอดคล้องเหมาะสม
กับสภาพความพร้อมและจุดเน้นที่มีความแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละโรงเรียน  
    การให้ผู้เรียนได้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง “ Independent Study: IS” นับเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
วิธีหนึ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในการพัฒนาผู้เรียน เพราะเป็นการเปิดโลกกว้างให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่าง
อิสระในเรื่องหรือประเด็นที่ตนสนใจ เริ่มตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา ซึ่งอาจเป็น Public Issue และGlobal 
Issue และดำเนินการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การสรุปองค์ความรู้ จากนั้นก็หาวิธีการที่เหมาะสมในการสื่อสาร
นำเสนอให้ผู้อื่นได้รับทราบ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปทำประโยชน์แก่สาธารณะ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันตลอดแนว ภายใต้ “การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent 
Study : IS)” โรงเรียนต้องนำสาระการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง( Independent Study : IS ) ไปสู่การ
เรียนการสอน ในลักษณะของหน่วยการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแนวทางที่กำหนด 
โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบทและพัฒนาการ วัยของผู้เรียน ซึ่งอาจแตกต่างกันในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย การพัฒนาผู้เรียนผ่านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 
Study : IS) นั้น ครูผู้สอนจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ ความ
ยาก-ง่ายของชิ้นงานหรือภาระงานที่ปฏิบัติจะต้องเหมาะสม เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนแต่ละระดับที่กำหนดนี้  เป็น
เป้าหมายและกรอบทิศทางที่ครูจะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล ตลอดจนการเรียนรู้
ในทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกกลุ่มสาระโดยนำไปใช้กับโรงเรียนใน
โครงการมาตรฐานโรงเรียนสากล เพื่อนำไปสู่โรงเรียนในโครงการมาตรฐานโรงเรียนสากลทุกโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ

ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ความตระหนักและเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ในการดำเนินงานตามนโยบาย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนในสังกัดเพื่อพัฒนาให้ครู
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และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และ
สอดคล้องกับทักษะความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

3. วัตถุประสงค ์
          3.1 เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study: IS) ที่การบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

3.2 เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study: IS) อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

3.3 เพื่อกำกับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด 
 

4. ผลผลิต (Output)    
     4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 
           4.1.1 ครูมีความรู้ สามารถจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: 
IS) อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

4.1.2 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ศึกษาคน้คว้าอย่างอิสระในเรื่องหรือประเด็นที่ตนสนใจและสามารถ
สร้างเป็นนวัตกรรม นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปทำประโยชน์แก่สาธารณะ 
   
     4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   

ร้อยละของสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent  Study: IS) 
การบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
  5.1 สถานศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) 
ที่การบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
          5.2 ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 
Study: IS) ที่การบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียน 
          5.3 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องหรือประเด็นที่ตนสนใจและสามารถ
สร้างเป็นนวัตกรรม นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปทำประโยชน์แก่สาธารณะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรง
ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
 

6. เป้าหมาย 
     6.1 เชิงปริมาณ 
           6.1.1 ร้อยละครแูกนนำ ครูผู้สอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) รวม
เป็นโรงเรียนละ 2 คน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ รวมทั้งสิ้น 74 คน สามารถจัดการ
เรียนรูร้ายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) ที่การบูรณาการทุกกลุ่มสาระ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
        6.1.2 ร้อยละโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ สามารถจัดการเรียนรู้
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) ทีก่ารบูรณาการทุกกลุ่มสาระ ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

    
  6.2 เชิงคุณภาพ 
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 สถานศึกษาและคุณครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent  
Study : IS) ทีก่ารบูรณาการทุกกลุ่มสาระ ที่เน้นการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ศกึษาค้นคว้าอย่างอิสระ ในเรื่องหรือ
ประเด็นที่ตนสนใจ เริ่มตั้งแตก่ารกำหนดประเด็นปัญหา ซึ่งอาจเป็น Public Issue และGlobal Issue และ
ดำเนินการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การสรุปองค์ความรู้ จากนั้นก็หาวิธีการที่เหมาะสมในการสื่อสารนำเสนอให้
ผู้อื่นได้รับทราบ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปทำประโยชน์แก่สาธารณะ และการนำเสนอ
นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ …1 ตลุาคม 2564…. ถงึ ….30 กันยายน 2565...  
 

8. ความสอดคล้อง 
8.7 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิ  

                     การพัฒนาและเสรมิศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

     8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
                -  เป้าหมาย   1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21 
       2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
                -  ประเดน็ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
               - การปรบัเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21  
     8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) - 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

8.4  แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา 
  8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

      ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
     8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
     8.7 นโยบายรัฐบาล ดา้นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
     8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) 
         นโยบายที 2 ด้านจัดการศึกษาเพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
                ตัวชี้วัดที ่1 จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที ่
                                                 สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
               นโยบายที 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์
               ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคญัตามหลักสูตร มีทักษะการเรยีนรู้ใน 
                                                ศตวรรษที่ 21 
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9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ   47,880 บาท ประกอบด้วย 
        √   งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน   47,880 บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณที่มาจากหนว่ยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

 

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบตัิงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 
…2565…. 

 32,200  15,680 47,880 

รวมทั้งสิ้น 47,880 
 
 
 

11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ     
   

  
ที ่

กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่ใช ้ เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
1 กิจกรรมที่ 1  วางแผน จัดทำ

โครงการและขออนุมัต ิ 

_ _ _ _ 

2 
 
 
 
  

กิจกรรมที่ 2 อบรม
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรูร้ายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent  Study: IS)  

32,200 
  

3,600 
  

25,600 
 

  

3,000 
  

3 กิจกรรมที่ 3 ออกนิเทศ 
กำกับและติดตามผลการ
ดำเนินการโรงเรียนใน
โครงการที่จัดการเรียนรู้แบบ 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent  
Study: IS) 
(ถัวจ่ายทุกรายการ)  

15,680 7,680 8,000 
 
 

 
 
  

 

รวมงบประมาณ 47,880 11,280 33,600 3,000 
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12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนนิงาน 

1. 
 
 

กิจกรรมที่ 1  วางแผน จัดทำ
โครงการและขออนุมัต ิ

1.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
1.3 จัดประชุมคณะกรรมการฯ 

ม.ค.- ก.พ. 65 

2 กิจกรรมที่ 2 อบรมปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent  Study : 
IS) 

2.1 มีวิทยากรให้ความรู้ จำนวน 
2 ท่าน ท่านละสามชั่วโมงใน 
เรื่อง รายวิชาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (Independent  
Study : IS) 

มี.ค. – พ.ค. 65 

3 กิจกรรมที่ 3 ออกนิเทศ กำกับ
และติดตามผลการดำเนินการ
โรงเรียนในโครงการที่จัดการ
เรียนรูร้ายวิชาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (Independent  
Study : IS) 

3.1 ออกนิเทศ กำกับและตดิตาม
ผลการดำเนินงาน โรงเรียนใน
โครงการที่จัดการเรียนรู้รายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study: IS)  

ก.ค. – ส.ค. 65 

 

13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
         13.1.1 ความร่วมมือของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
    13.1.2 ระยะเวลาดำเนินการ 
      13.2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
         13.2.1 เพิม่มาตรการหรอืแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ 
    13.2.2 พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ ์
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 14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้
ประเมนิ 

14.1 เชิงปรมิาณ 
  1) ร้อยละของ ครู   
   
 
 
   2) ร้อยละโรงเรียน 

 
100 

 
 

 
        100 

 
การเข้าร่วมของครู 
ในการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการ 
 
การจัดการเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ  สามารถจัดการ
เรียนรูร้ายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study: 
IS) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
1. แบบลงเวลาการ
อบรมฯ 
2.แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
3.แบบสอบถามการ
จัดการเรียนรูร้ายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
(Independent 
Study: IS) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

14.2 เชิงคุณภาพ 
  1) สถานศึกษาและคุณครพูัฒนาการ
จัดการเรียนรูร้ายวิชาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (Independent  Study : 
IS) ที่เน้นการฝกึฝนให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถในการนำเสนอนวัตกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
100 

 
 
 
 
 
 

 
ประเมินการจัดการ
เรียนรูร้ายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study: 
IS) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 
1. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
2. แบบสังเกต 
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1.  ชื่อโครงการ ......การพฒันาการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน........ 
                     โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ .............นายปรีดา..นิตยารส............... โทรศัพท์ .......098-5865416......... 
โทรสาร ........044-056778................ E-mail ……cpm30a@gmail.com………………… 
ชื่อ-นามสกลุ ......นายกรเก่ง...กลิ่นไธสงค์............  โทรศัพท ์......063-5296635.............. 
โทรสาร ............ 044-056778........... E-mail ……korakeng@gmail.com……….……… 

2.  หลักการและเหตุผล 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้

กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 
– 2579)  และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยนโยบาย 6 ด้าน ได้แก่ นโยบายที่ 1 ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อความมั่นคง นโยบายที่ 2 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา    

จากความสำคัญของนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในนโยบายที่ 2 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ที่มีเป้าประสงค์ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพที่จำเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ มีทักษะอาชีพตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานของ
โรงเรียนขนาดเล็กขับเคลื่อนได้ตามตามนโยบาย เป้าประสงค์ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนดให้สามารถบริหารจัดการสำเร็จตามเป้าประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้นจะต้องได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนจากต้นสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบาย 
จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริม  สนับสนุน โรงเรียนขนาดเล็กในการพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และสอดคล้องกับทักษะความรู้ที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ไดอ้ย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค ์
    3.1 เพื่อพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ           
มีทักษะความรูท้ี่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
    3.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ           
มีทักษะความรูท้ี่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
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4.  ผลผลิต (Output)    
    4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 
          1)  โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดใหม้ีกิจกรรมส่งเสริมผูเ้รียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ได้อย่างมี
คุณภาพ 
     2)  ครูในโรงเรยีนขนาดเล็กสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มี
ทักษะความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
    3)  ผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
   
    4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
   

 
5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1)  โรงเรยีนขนาดเล็กจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ได้อย่างมีคุณภาพ 
     2)  ครูในโรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการมีทักษะ
ความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3)  นกัเรยีนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและมีทกัษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

6.  เป้าหมาย 
    6.1 เชิงปริมาณ 
          1)  ครูฝ่ายวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพม.ชัยภูมิ จำนวนโรงเรียนละ 2 คน ร้อยละ 100 
          2)  โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพม.ชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมส่งเสรมิผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ ร้อยละ 100  
     
 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 
4.2.1  เชิงปริมาณ 
      1)  ร้อยละของครูฝ่ายวิชาการของ
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพม.ชัยภูมิ 
      2)  ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กใน
สังกัด สพม.ชัยภูมิ  

  
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 

 
การนิเทศ ติดตาม 
 

 
แบบนิเทศ ติดตาม 

4.2.2  เชิงคณุภาพ 
      1)  โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดให้มี
กิจกรรมส่งเสรมิผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ ได้อย่างมีคุณภาพภาพ 
      2)  ครสูามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มี
ทักษะความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
      3)  นักเรยีนได้รับจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 

 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
ร้อยละ 100 

 
การนิเทศ ติดตาม 

 
แบบนิเทศ ติดตาม 
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6.2  เชิงคุณภาพ 
          1)  โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ได้อย่างมี
คุณภาพภาพ 
          2)  ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนใหม้ีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          3)  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

7.  ระยะเวลาดำเนนิโครงการ ........ 1 พฤษภาคม 2565...... ถึง ........31 สิงหาคม..2565 .........  
 

8.  ความสอดคล้อง 
8.1  เป้าหมายยุทธศาสตรช์าต ิ  

 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     8.2  ยุทธศาสตรช์าติด้าน (ลำดับแรก)  
            ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ..........ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน.................. 
                   -  เป้าหมาย  
                      1)  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
                      2)  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
                   -  ประเด็น 
                     1)  การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ใหเ้อื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรบัศตวรรษที่ 21 
                      2)  การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เปน็ครูยุคใหม ่
                      3)  การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
     8.3  ยุทธศาสตรช์าติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ...................................................................................................... 

8.4  แผนการปฏิรปูประเทศด้าน .......การศึกษา..........................................................................   
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

 ยุทธศาสตร์ที ่............... 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์.......................  
     8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ...การพัฒนาการเรียนรู้............................ 
     8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน...การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย... 
     8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)  
           1)  ดา้นการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
           2)  ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ   ................45,000...........................บาท ประกอบด้วย 
        √   งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน   45,000 บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณที่มาจากหนว่ยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
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10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ             

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 
……64……. 

      5,000     25,000 15,000 45,000 

ปีงบประมาณ …………….      

รวมทั้งสิ้น 45,000 
 

11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ     

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
1 ประชุมผู้บริหารและครูวิชาการใน

โรงเรียนวางการพัฒนามาตรฐานการ
จัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

5,000 - 5,000 - 

2 อบรมครูที่มีความต้องการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

25,000 5,000 15,000 5,000 

3 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน   

15,000 - 15,000 - 

 รวมงบประมาณ 45,000 5,000 35,000 5,000 
 

12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที ่

1 ประชุมผู้บริหารและครูวิชาการใน
โรงเรียนวางการพัฒนามาตรฐานการ
จัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

1. ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
2. กำหนดความรับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม 
3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
4. โครงการได้รับการอนุมัติดำเนินการ 
5. ทำหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการประชุมผู้บริหารและครูวิชาการ
ในโรงเรียนวางการพัฒนามาตรฐานการจัด
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน 
6. เขียนรายงานการสรุปผลการประชุม 
7. เสนอรายงานการประชุม 

พ.ค. - ก.ค.65 
ห้องประชุม สพม. 
ชัยภูมิ 

2 อบรมครูที่มีความต้องการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

1. โครงการได้รับการอนุมัติดำเนินการ 
2. ทำหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการอบรมอบรมครูทีม่ีความ

พ.ค. - ส.ค.65 
ห้องประชุม สพม.
ชัยภูมิ 
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ต้องการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็กเพ่ือเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน 
3. เขียนรายงานการสรุปผลการอบรม 
4. เสนอรายงานการอบรม 

3 นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน   

1. โครงการได้รับการอนุมัติดำเนินการ 
2. ทำหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน     
3. เขียนรายงานการสรุปผลการนิเทศ 
ติดตาม 
4. เสนอรายงานการนิเทศ ติดตาม  

พ.ค. - ส.ค.65 
โรงเรียนในสังกัด 
สพม.ชัยภูมิ จำนวน 
37 โรงเรียน 

 
13.  การวิเคราะห์ความเสีย่งของโครงการ 
      13.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
         13.1.1  การจัดสรรงบประมาณที่มีอยา่งจำกัด 
              13.1.2 ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ 
              13.1.3  ความร่วมมือของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ       
       13.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
          13.2.1  กำหนดปฏิทินการดำเนินงานให้ชัดเจน 
              13.2.2  จัดประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพ่ือหาแนวทางการแก้ไข 
              13.2.3  ใช้การนิเทศ กำกับ ตดิตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม     
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 14.  ตัวชี้วดัและค่าเป้าหมาย 
 

 
  

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 

14.1  เชิงปริมาณ 
        1)  ร้อยละของครูฝ่ายวิชาการของ
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพม.ชัยภูมิ 
        2)  ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กใน
สังกัด สพม.ชัยภูมิ 

  
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 

 
การนิเทศ ติดตาม 
 

 
แบบนิเทศ ติดตาม 

14.2  เชิงคุณภาพ 
       1)  โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดให้มี
กิจกรรมส่งเสรมิผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ ได้อย่างมีคุณภาพภาพ 
       2)  ครูในโรงเรียนขนาดเล็กสามารถ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเปน็
เลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
3)  นกัเรียนได้รับจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 

 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 

 
การนิเทศ ติดตาม 

 
แบบนิเทศ ติดตาม 
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1. โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่      
    โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่    
หน่วยงานรับผิดชอบ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ประสานงาน (Contact person) 
 ชื่อ - สกุล นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี   โทรศัพท์ 081 2665066 
 โทรสาร 044 056768   E-mail boonyalit.p@hotmail.com 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานด้านการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ และเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรในสังกัด โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา เน้นการใช้กระบวนการวิจัยสร้างการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนและโรงเรียน 
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบาย การจัดการเรียนรู้วิถี
ใหม่ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกอบด้วย นักวิจัยจากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา รวมถึงโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตพื้นที่
การศึกษาละ 20 คน และดำเนินการทำวิจัยเชิงพื้นที่การจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ เพื่อนำมาใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนและจำทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ให้เป็นไปในทิศทางที่ตอบสนองต่อการจัดการ
เรียนรู้ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ตามบริบทพื้นที่ของโรงเรียนและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่
เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ขึ้น  

 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย 
          3.2 เพื่อพัฒนาความสามารถการทำวิจัยสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทาง การศึกษา 
          3.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ผ่านการพัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการวิจัย
สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
 
4. ผลผลิต (Output) 
 4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 
     1) ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการวิจัย 
     2) สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ มีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา นวัตกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรมการบริการที่ผ่าน
กระบวนการวิจัย 
     3) สำนักงานเขตพื ้นทีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาที ่ผ่าน
กระบวนการวิจัย 
     4) สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา มีผลงานทางวิชาการที่ผ่านการพัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการวิจัย  

 

mailto:boonyalit.p@hotmail.com
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4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPls)  
      1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ มีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
      2) ผู้บริหารสถานศึกษามีนัวตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
      3) ครูผู้สอนมีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน        
ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีประสิทธิภาพ 
      4) สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ผ่านการพัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการวิจัย 
 5.2 สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ มีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา นวัตกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรมการบริการที่ผ่าน
กระบวนการวิจัย 
 5.3 สำนักงานเขตพื ้นทีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ นวัตกรรมการบริหารจัดการ ศึกษาที ่ผ ่าน
กระบวนการวิจัย 
 5.4 สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา มีผลงานทางวิชาการที่ผ่านการพัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการวิจัย  
 
6. เป้าหมาย  
 6.1 เชิงปริมาณ 
      โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวน 37 โรงเรียน 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
      1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ มีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
       2) ผู้บริหารสถานศึกษามีนัวตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
       3) ครูผู้สอนมีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน        
ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีประสิทธิภาพ 
       4) สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ได้เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการที่ผ่านการพัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการวิจัย 
 
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
 
8. ความสอดคล้อง 
 8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
      ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
 8.2 ยุทธศาตร์ชาติ 
                การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 8.3 ยุทธศาตร์ชาติ 
      การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
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 8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา 
 8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
 8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 8.7 นโยบายรัฐบาล ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
 8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)  

    1) ตัวชี้วัด นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
        ข้อที่ 1 จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ ที่สอดคล้องกับทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
            2) ตัวชี้วัด นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์
        ข้อที่ 2 ผู ้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3R8C) 
        ข้อที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
        ข้อที่ 7 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้   
 
10. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ   30,000 บาท ประกอบด้วย 
             งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน …...…..30,000.......... บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน .................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณจากหน่วยงานอื่น          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุชื่อหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                      หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการ
ปฏิบัติงาน 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ปีงบประมาณ 

2565 
- - - 30,000 30,000 

รวมทั้งสิ้น 30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-277- 
 

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 

ที่ 
 

กิจกรรม/รายการ 
 

งบประมาณที่ใช ้ เงินงบประมาณ (บาท) 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

1 P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน) 
- ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
- กำหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
- เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

- - - - 

2 D: (ขั้นดำเนินการ) 
2.1 ประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย 
2.2 ดำเนินการจัดทำวิจัยตามแผน/ปฏิทิน 
การดำเนินการเป็นรายบุคคลและเป็นทีม 

 
10,000 

 

 
3,000 

 
 
 
 

 

 
5,000 

 
 
 
 

 

 
2,000 

3 C: Check (ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม) 
3.1 นิเทศ ติดตามการจัดทำวิจัย  

10,000 - 8,000 2,000 

4 A: Act (ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/ประเมินรายงาน) 
4.1 สรุปผลการวิจัย 
4.2 เสนอรายงานผลการวิจัย 

 
 

10,000 

 
 
- 

 
 

10,00
0 

 
 
- 

 

12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนินการ 

1 ประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม      

เ ด ื อน  พฤษภาคม 
2565 
 

2 ดำเนินการจัดทำวิจัยตามแผน/ปฏิทิน
การดำเนินการเป็นรายบุคคล และ      
เป็นทีม 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จัดทำวิจัยที่ผ่านการพัฒนาเป็นรายบุคคล
และจัดส่ง สพม.ชัยภูมิ 

เดือนระหว่างเดือน
มิถนายน - กันยายน 
2565 

3 1. สรุปผลการวิจัย 
2. เสนอรายงานผลการวิจัย 

จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ
ส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพ้ืนที่เพื่อการจัดทำ
นโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่      

เดือน 30 กันยายน 
2565 
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13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

1. ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ 
 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ 
2. พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีนวัตกรรมและวิจัยสำหรับ
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
พัฒนาการเรียนการสอน และ
พัฒนาระบบการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

80 % 1. การติดตาม      
การดำเนินการพัฒนา
นวัตกรรมและวิจัย 
2. วัดความรู้ความ
เข้าใจในการทำวิจัย
และพัฒนา 
3. วิจัยและพฒันา
นวัตกรรม 

1. แบบติดตาม            
การดำเนินการพัฒนา
นวัตกรรมและวิจัย 
2. แบบทดสอบความรู้ความ
เข้าใจในการทำวิจัยและ
พัฒนา 
3. รายงานการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเป็น
รายบุคคล 
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1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  

  •  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่    
                 (1.) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
                 (2.) ผู้ประสานงาน (Contact person) 
               ชื่อ - สกุล นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี  โทรศัพท์ 081 2665066 
               โทรสาร 044 056768  E-mail boonyalit.p@hotmail.com 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู ้ที ่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะด้านทักษะการเรียนรู ้และนวัตกรรม (Learning and 
Innovation Skills) และได้ดำเนินการโครงการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และการเตรียมการผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาเทคนิค/
วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โนระดับสถานศึกษา เช่น การ
พัฒนาหลักสูตร การทำวิจัยชั้นเรียน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม PLC/KM ที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคปัจจุบันภายใต้ “สังคมความรู้”  (Knowledge-based society) ซี่งเป็น
ทักษะที่จำเป็นในสังคมความรู้ คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะในการเลือกสรรและประมวลข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่
อย่างมากมาย ไม่ใช่ทักษะด้านการท่องจำอีกต่อไป  
 ในการจัดการเรียนการสอนในยุกนี้จึงควรมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการสร้างทักษะแห่งอนาคตใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะขั้นพื้นฐานที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ รู้จัก
โลก และมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต ดังนั้นการสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังเศรษฐกิจ
สมัยใหม่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยครูต้องเป็นผู้สร้างผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะแห่ง
ศตวรรษที ่  21 (21st Century Skills) เพื ่อและรองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ  (Competency – Based 
Curriculum) ที่จะประกาศใช้ในอนาคต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจึงได้จัดทำโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั ้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21 ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะจำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิด
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ และนัวตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับช้ันเรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา 
 3. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
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4. ผลผลิต (Output) 
 4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 
    4.1.1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
   4.1.2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
   4.1.3. ครูผู้สอนมีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน ที่
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
   4.1.4. ครูผู้สอนมีการเผยแพร่ผลที่เกิดจากการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  

4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPls)  
   4.2.1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
   4.2.2. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
   4.2.3. ครูผู้สอนมีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน ที่
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีประสิทธิภาพ 
   4.2.4. ครูผู้สอนได้รับการเผยแพร่ผลที่เกิดจากการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
 3. ครูผู ้สอนมีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื ่อ นวัตกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียนที่
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
 4. ครูผู้สอนมีการเผยแพร่ผลที่เกิดจากการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
 
6. เป้าหมาย  
 1. เชิงปริมาณ 
    โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมจิำนวน 37 โรงเรียน 
  2. เชิงคุณภาพ 
    2.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
    2.2 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
    2.3 ครูผู้สอนมีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน ที่
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
   2.4 ครูผู้สอนมีการเผยแพร่ผลที่เกิดจากการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
  
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2564 - ตุลาคม 2565 
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8. ความสอดคล้อง 
 8.1. เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
 8.2. ยุทธศาตร์ชาติ 
              การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 8.3. ยุทธศาตร์ชาติ 
    การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
 8.4. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
 8.5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
 8.6. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 8.7. นโยบายรัฐบาล ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
 8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)  

    1) ตัวชี้วัด นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
        ข้อที่ 1 จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
            2) ตัวชี้วัด นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์
        ข้อที่ 2 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
        ข้อที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
        ข้อที่ 7 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้   
 
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 64,860 บาท ประกอบด้วย 
             งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน …...…..64,860.......... บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน .................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณจากหน่วยงานอื่น          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                      หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
 
 10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการ
ปฏิบัติงาน 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ปีงบประมาณ 
2565 

- 45,860 14,000 5,000 64,860 

รวมทั้งสิ้น 64,860 
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11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณที่ใช ้ เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
1 P: (ขั้นเตรียมการและ

วางแผน) 
- ประชุมวางแผน
โครงการ/กิจกรรม 
- กำหนดความรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม 
- เสนอเพ่ือขออนุมัติ
โครงการ 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

2 D: (ขั้นดำเนินการ) 
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพครูด้านการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ 
นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
สู่ระดับห้องเรียน 
2.2. ประกวด/แข่งขัน/จัด
ค่าย/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 
45,860 

 
 
 
 
 

14,000 

 
7,200 

 
 
 
 
 
- 
 

 
28,600 

 
 
 
 
 

4,000 

 
10,000 

 
 
 
 
 

10,000 

3 C: Check (ขั้นตรวจสอบ
กำกับติดตาม) 
3.1 นิเทศ ติดตาม 
การจัดทำวิจัย 

 
 
- 

 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

4 A: Act (ขั้นการทบทวน/
สะท้อนผล/ประเมิน
รายงาน) 
4.1 สรุปผลการวิจัย 
4.2 เสนอรายงาน
ผลการวิจัย 

 
 
 

5,000 
 
 

 
 
 
- 

 
 
 

5,000 
 

 
 
 
- 
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12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
ที่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู

ด้านการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม ที่
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
สู่ระดับห้องเรียน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เดือน พฤษภาคม - กันยายน 
2565 

2 ประกวด/แข่งขัน/จัดค่าย/เวที
แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

1. ประกาศหลักเกณฑ์การ
แข่งขัน  
2. จัดการประกวด/แข่งขัน/
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. ประกาศผลประกวด/
แข่งขัน/เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

เด ือน พฤษภาคม - ก ันยายน 
2565 

3 รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน เดือน กันยายน 2565 
 
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 13.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
         1. ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ 
         2. ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ 
 13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
         1. เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ 
         2. พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
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14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

1. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษ  
ที่ 21  

80 % การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษ  
ที่ 21 

1. แบบนิเทศ ติดตาม   
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21  
 

2. ครูผู้สอนมีเทคนิค/วิธีการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม 
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 และมีการเผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้  

100 % 1. การสังเกต 
การสอน 
2. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
3. การเผยแพร่
ผลงาน 

1. แบบสังเกตการสอน 
 
2. ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภาพช่องทาง
หลากหลายวิธ ี
3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ผลงานหลากหลายช่องทาง 

3. ครูสอนทุกลุ่มสาระการเรยีนรู้มี
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธผิล    
ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 

80 % การนิเทศ ติดตาม 
การพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งผลตอ่การ
เรียนรู้สำหรับผู้เรียน 

แบบนิเทศ ติดตาม      
ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา 

4. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิมี
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

100% การรายงานผลการ
ดำเนินงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษแห่งศตวรรษที่ 
21 (3Rs 8Cs)      
ทั้ง 3 กิจกรรม 

แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษแห่ง
ศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs)      
ทั้ง 3 กิจกรรม 
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1. ชื่อโครงการ การพัฒนาคณุภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) และ (DLIT)  
  ให้มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

                                   (✓)  โครงการต่อเนื่อง                (     )  โครงการใหม ่

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ .............นายปรีดา..นิตยารส............... โทรศัพท์ .......098-5865416......... 
โทรสาร ........044-056778................ E-mail ……cpm30a@gmail.com………………… 
ชื่อ-นามสกลุ ............นางวิริยะสมร..บัวทอง............ โทรศัพท์ .......093-5840910......... 
โทรสาร ........044-056778................ E-mail ……cpm30a@gmail.com………………… 
ชื่อ-นามสกลุ .............นางจิโรบล..เคาภูเขียว........... โทรศัพท์ .......087-9616186......... 
โทรสาร ........044-056778................ E-mail ……cpm30a@gmail.com………………… 

2. หลักการและเหตุผล 
        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล มีกิจกรรมหลัก คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล  โดยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ซึ่งการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลจะเกิด
ประสิทธิภาพได้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการจัดการเรียนรู้   

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) เป็นการจัดการศึกษาที่ใช้
เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครู
สามารถจัดการเรียนรู้ในทุกสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียน
และครูมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา การนำ
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning) มายกระดับคุณภาพการศึกษา เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) มาดำเนินงานโดยเร่งด่วนเพื่อ
แก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของครูอย่างครบถ้วน ทั้ง
กระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น กระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ เนื้ อหา 
ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดเรียนการสอน อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลด
ช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับ ประชาชนไทยทุกคน อันเป็นการ ดำเนินการตาม
รอยเบื ้องพระยุคลบาทและสนองพระราชดำริในการที ่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า ซึ ่งในการ
ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวสถานศึกษาจะต้องมีแผนงานรองรับ มีการบริหารจัดการทั้งทางด้านกระบวนการ
และอุปกรณ์ที ่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้ให้มีประสิทธิภาพเป็นระบบ เพื่อให้การจัดการศึกษาด้วย เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีประสิทธิภาพ 
   จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  จึงได้เสนอโครงการนี้ขึ ้นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้มีทักษะในการใช้ระบบ
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้และการทำงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ของนักเรียน  ด้วย
ระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มี
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ความสามารถในการใช้สื ่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้และใช้เป็นเครื ่องมือในการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้รับโอกาสทางการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม  ทันโลกทันเหตุการณ์ มีความสมบูรณ์ทั้งสติปัญญา ร่างกาย และจิตใจ เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่สามารถอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างเป็นสุข 
    
3. วัตถุประสงค ์
    3.1  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance Learning Information Technology : DLIT) พัฒนาทักษะด้าน Digital  Literacy  ตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
     3.2 เพื่อส่งเสริม ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(Distance Learning Television: DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance 
Learning Information Technology: DLIT) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
4. ผลผลิต (Output)    
     4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 
      4.1 โรงเรียนในสังกัด สพม.ชัยภูมิ จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television 
: DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information 
Technology : DLIT) 
     4.2 ครจูัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) และการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT)  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    4.3 นักเรียนใช้เทคโนโลยีการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ตามกลุม่สาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน  ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเพิ่ม
ศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับทักษะ Digital Literacy ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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     4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   

 

 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1)  โรงเรียนมีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV) และการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology: DLIT) ได้อย่าง
มีคุณภาพ 
         2)  ครูสามารถครูจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV) และการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology: DLIT) ได้อย่าง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
         3)  นักเรียนมคีวามรู้ และมีทักษะด้าน Digital Literacy 
 

6. เป้าหมาย 
     6.1 เชิงปริมาณ  
          1)  ครูผู้สอนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV) และการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology: DLIT) ร้อยละ 100 
           2)  โรงเรียนในสังกัด สพม.ชัยภูมิ จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: 
DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology 
: DLIT) ร้อยละ 100 

      
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 
4.2.1 เชิงปริมาณ 
      1)  คร ูร้อยละ 100 สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในจัดการเรียนรู้ มีสื่อ 
นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลายให้
สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะด้าน Digital 
Literacy 
      2)  ร้อยละโรงเรียนในสังกัด สพม.
ชัยภูมิ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในจัดการ
เรียนรู ้ มีสื ่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู ้ที่
หลากหลายให้สอดคล้องก ับการพัฒนา
ทักษะด้าน Digital Literacy 

  
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 

 
การนิเทศ ติดตาม 
 
 
 
 
การนิเทศ ติดตาม 
 

 
แบบนิเทศ ติดตาม 
 
 
 
 
แบบนิเทศ ติดตาม 

4.2.2 เชิงคณุภาพ 
      1)  คร ู มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ทักษะการประยุกต์ใช้การจัดการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถจัดการเรียน
การสอนทักษะด้าน Digital Literacy ให้
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2)  ผู้เรียนมีทักษะด้าน Digital 
Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 

 
การนิเทศ ติดตาม 

 
แบบนิเทศ ติดตาม 
 



-288- 
 

6.2 เชิงคุณภาพ 
           1)  ครูครูจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV) และการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology: DLIT) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
           2)  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV) และ
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology: DLIT) ได้
อย่างมีคุณภาพ 
           3)  ผู ้เรียนได้รับการจัดการเรียนทักษะด้าน Digital Literacy และมีความรู ้เกี ่ยวกับทักษะ Digital 
Literacy 
 

7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ ............1 พฤษภาคม 2565...... ถึง ........31 สิงหาคม..2565 ......... 
 

8. ความสอดคล้อง   
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตรช์าต ิ  

ด้านความมั่นคง 
     8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ..........ด้านความมัน่คง.................. 
                   -  เป้าหมาย  
                      1)  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
                      2)  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชวีิต 
                   -  ประเด็น 
                     1)  การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ใหเ้อื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรบัศตวรรษที่ 21 
                      2)  การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เปน็ครูยุคใหม ่
                      3)  การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ    

     8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ...................................................................................................... 
 แผนการปฏิรปูประเทศด้าน .......การศึกษา..........................................................................   

8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
ยุทธศาสตร์ที่ ............... 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์.......................  

     8.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ ...การพัฒนาการเรียนรู้............................ 
     8.7 นโยบายรัฐบาล ดา้น...การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย... 
     8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)  
           1)  ดา้นการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
           2)  ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 

9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ   ................ 80,000 ..........บาท ประกอบด้วย 
             งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน …...…..80,000.......... บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน .................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณจากหน่วยงานอื่น          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                      หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
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           10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 
……64……. 

      5,000     60,000 15,000 80,000 

ปีงบประมาณ …………….      

รวมทั้งสิ้น 80,000 
 

 
11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ  
   

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
1 ประชุมผู้บริหารและครูทุกกลุม่สาระ

การเรียนรู้เพื่อร่วมวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) 
และ (DLIT) ให้มีมาตรฐาน และการ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

5,000 - 5,000 - 

2 อบรมครูทุกกลุม่สาระเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล (DLTV) และ 
(DLIT) ให้มีมาตรฐาน และการลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

60,000 10,000 40,000 10,000 

3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) 
และ (DLIT) ให้มีมาตรฐาน และการ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา   

15,000 - 15,000 - 

 รวมงบประมาณ 80,000 10,000 60,000 10,000 
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12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที ่
1 ประชุมผู้บริหารและครูทุกกลุม่สาระ

การเรียนรู้เพื่อร่วมวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) 
และ (DLIT) ให้มีมาตรฐาน และการ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

1. ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
2. กำหนดความรับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม 
3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
4. โครงการได้รับการอนุมัติดำเนินการ 
5. ทำหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการประชุมผู้บริหารและครูการจัด
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล (DLTV) และ (DLIT) ให้มี
มาตรฐาน 
6. เขียนรายงานการสรุปผลการประชุม 
7. เสนอรายงานการประชุม 

พ.ค. - ส.ค. 2565 
ห้องประชุม สพม. 
ชัยภูมิ 

2 อบรมครูทุกกลุม่สาระเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล (DLTV) และ 
(DLIT) ให้มีมาตรฐาน และการลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

1. โครงการได้รับการอนุมัติดำเนินการ 
2. ทำหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการอบรมพัฒนาครูในการจัดการ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล (DLTV) และ (DLIT) ให้มี
มาตรฐาน 
3. เขียนรายงานการสรุปผลการอบรม 
4. เสนอรายงานการอบรม 

พ.ค. - ส.ค. 2565 
ห้องประชุม สพม. 
ชัยภูมิ 

3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) 
และ (DLIT) ให้มีมาตรฐาน และการ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา   

1. โครงการได้รับการอนุมัติดำเนินการ 
2. ทำหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล (DLTV) และ (DLIT) 
ให้มีมาตรฐาน   
3. เขียนรายงานการสรุปผลการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
4. เสนอรายงานการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

พ.ค. - ส.ค. 2565 
โรงเรียนในสังกัด 
สพม.ชัยภูมิ จำนวน 
37 โรงเรียน 
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13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
         13.1.1 การจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจำกัด 
              13.1.2 ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ 
              13.1.3 ความรว่มมือของสถานศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ       
       13.2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
         13.2.1  กำหนดปฏิทินการดำเนินงานให้ชัดเจน 
              13.2.2  จัดประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพ่ือหาแนวทางการแก้ไข 
              13.2.3  ใช้การนิเทศ กำกับ ตดิตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม     
 

14. ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย 
 

 
  

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 

14.1  เชิงปริมาณ 
      1)  ร้อยละสถานศึกษาทีจ่ัดให้มี
กิจกรรมการเรยีนรู้เกี่ยวกับทักษะ Digital 
Literacy 
      2)  ครูผู้สอนที่จัดการเรียนรู้ที่จัดให้มี
กิจกรรมการเรียนรู้เกี ่ยวกับทักษะ Digital 
Literacy 

  
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 

 
การนิเทศ ติดตาม 
 
 
 
 
 

 
แบบนิเทศ ติดตาม 
 
 
 
 
 

14.2  เชิงคุณภาพ 
      1)  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ทักษะด้าน Digital Literacy ให้ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2)  ครูจดัการเรียนการสอนทักษะด้าน 
Digital Literacy ให้ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      3)  ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนทักษะ
ด้าน Digital Literacy และมีความรู้เกี่ยวกับ
ทักษะ Digital Literacy 

 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 

 
การนิเทศ กำกบั 
ติดตาม 
 
 

 
แบบนิเทศ ติดตาม 
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1. ชื่อโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  

                     โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ นายกันต์ชย  ธุลีจันทร์ และคณะ โทรศัพท ์0 – 4405 – 6766 ต่อ 24 
โทรสาร 0 – 4405 - 6768  E-mail tum_kaset@hotmail.com 
 

2. หลักการและเหตุผล 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเป็น

การรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชน
ต่างๆให้มีความเจริญ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร จากประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเสียสละของบูรพ
มหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระมหากษัตริย์ผู้ปิดทองหลังพระ ประเภทของการทำจิตอาสา เครื่องแบบจิตอาสา
พระราชทาน ความหมายของการทำจิตอาสา และการทำนุบำรุงบ้านเมืองด้วยกระบวนการจิตอาสา  โดยมีการ
ดำเนินการฝึกอบรมโดยวิทยากรจิตอาสา 904 ในแต่ละหลักสูตร ให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
องค์กร นักเรียน ประชาชน ฯลฯ สำหรับนักเรียนจะมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่ มีทัศนคติที่ดี
ต่อสถาบัน มีความเสียสละ มีอุดมการณ์ และมีความสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีมได้ โดยปลูกฝังอุดมการณ์ 
ทัศนคติ สำนึกความเป็นจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มีความรู้เกี่ยวกับประวัติชาติไทย และความ
เสียสละของบูรพมหากษัตริย์ ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศไทย และสามารถขับเคลื่อนงาน
จิตอาสาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการกำกับ ดูแลและ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อให้บุคลากรร่วมปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และรักษ์สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ และพื้นที่อื่นๆตามความเหมาะสม  
  

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ  
3.2 เพื่อปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนา และบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะ  
3.3 เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี มีวินัย มีความรัก

ในสถาบันหลักของชาต ิยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.4 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อจัดการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 

 

 
 
 
 

mailto:tum_kaset@hotmail.com
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4. ผลผลิต (Output)    
    4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 
   บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เกิดจิตสำนึกในการมีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสารับผิดชอบต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาต ิ
    4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.2.1 มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว และผู้อื่น  
 4.2.2 มีการแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ย ึดมั ่นระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 4.2.3 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรมของชุมชน เสริมสร้างทักษะชีวิต มีจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
    5.1 สามารถน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ  
    5.2 สามารถปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนา และบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะ 
    5.3 เกิดทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง 
     5.4 เกิดการเรียนรู้ในการจัดการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 
 

6. เป้าหมาย 
    6.1 เชิงปริมาณ บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
    6.2 เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิตสำนึกในการมีจิตสาธารณะ ทำความดีและบำเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคม สามารถน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
สู่การปฏิบัติ  
 

7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ มกราคม - กันยายน 2565  
 

8. ความสอดคล้อง 
 8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

 8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
                   -  เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
                   -  ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
 8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน - 

8.4  แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การสร้างสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง 
 8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์ 
     8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และ 8. การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
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     8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) 3. ด้านคุณภาพ 3.1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ 
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 

 

9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ 32,500 บาท ประกอบด้วย 
        √   งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน   32,500 บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณที่มาจากหนว่ยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
 

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565     32,500 
รวมทั้งสิ้น (สามหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 32,500 

 

11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ     
  
ท่ี 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณที่ใช้ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 –  พัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ และปรับปรุงภูมิทัศน์  

                    (จำนวน 5 ครั้ง/ปีงบประมาณ 2565) 32,500  
 

 
 

 - ค่าอาหารแบบกล่อง 5 มื้อๆละ 60 บาท จำนวน 50 คน 
  (5 x 60 บาท x 50 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 มื้อๆละ 35 บาท จำนวน 50 
คน  
  (10 x 35 บาท x 50 คน) 

 
 

 

15,000 
 

17,500 

 
 
 

 

รวม (สามหมื่นสองพันห้าร้อยถ้วน) 32,500  32,500  
* ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
1 การจัดเตรียมโครงการ 1.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
1.3 นำเสนอเพื่อขออนุมัติ 

ธ.ค 64 - ม.ค. 65 /กลุ่มส่งเสริม
การ    จัดการศึกษา สพม.ชย. 

2 การดำเนินงานฝกึอบรมโครงการฯ 2.1 เชิญผู้เข้าโครงการ 
2.2 ประสานงานโครงการ 
2.3 ดำเนินการฝึกอบรมฯ 

ม.ค. - ก.ย. 65 /สถานที่จัดกิจกรรม
โครงการฯ 

3 การตรวจสอบ กำกับติดตาม
โครงการฯ 

3.1 ประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 

ม.ค. -ก.ย. 65 /กลุ่มส่งเสริมการ     
จัดการศึกษา สพม.ชย. 

4 การทบทวน สะท้อนผล รายงานผล 4.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ 
4.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 

ก.ย. 65 / กลุ่มส่งเสริมการจัดการ 
ศึกษา สพม.ชย. 
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13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
   13.1 ปัจจยัความเสี่ยง 

         13.1.1 การจัดกิจกรรมนอกสถานที่อาจมีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทาง 
    13.1.2 การจัดกิจกรรมกลางแจ้งอาจส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเจ็บปว่ย หรือไม่สบาย 
      13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    13.2.1 แจ้งกำชับผู้เข้าร่วมโครงการให้ระมัดระวังในการทำกิจกรรมเสมอ 
      13.2.2 จัดเตรียมอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น หรือเตรียมน้ำดื่มให้เพียงพอกับความเหมาะสม 

 
 

 14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 

  

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

14.1 เชิงปริมาณ 
   14.1.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน /ต่อครั้ง  
   14.1.2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
1. ร้อยละ 100 
2. ร้อยละ 80 

 
1. การร่วมกิจกรรม 
2. การสอบถาม 

 
1. บัญชีลงเวลา 
2. แบบสอบถาม 

14.2 เชิงคุณภาพ 
   ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถทำ
กิจกรรมจิตอาสา ด ้านการพัฒนา ทำความดี และบำเพ็ญ
ประโยชน์ เสริมสร้างทักษะชีว ิต มีจ ิตอาสาต่อสังคม  รักษ์
สิ ่งแวดล้อม สามารถรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ  และมีการ
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ร้อยละ 100 

 
1. การสังเกต 
2. การปฏิบัติ 
 

 
1. แบบสังเกต 
2. ตรวจผลงาน  
   จากการปฏิบัติจริง 
 



-296- 
 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม การพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน 
                โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม ่
         (1) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
           (2)  ผู้ติดต่อประสานงาน (Contact person) 
                                ชือ่- สกุล  นางสาวสมจิตร ตั้งเพียร โทร 081-760-9592 
                                             นางสาวนุชนาฎ  พจน์มณีรัตน์ โทร 098-992-3950 
                                 โทรสาร 0-4405-6768 E-mail: audit@sesao30.go.th 
    
2. หลักการและเหตุผล  
 ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งสอดรับกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติให้มีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการ
การศึกษาไปยังสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านบริหารงาน
ทั่วไป การกระจายอำนาจดังกล่าวส่งผลให้สถานศึกษาได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น ดังนั้นการ
บริหารการเงินการบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ และจำเป็นต้องมีระบบ
ควบคุมภายในที่ดีเพ่ือป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได ้
 หน่วยตรวจสอบภายในเป็นส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีบทบาทอำนาจ
และหน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน้าที่สำคัญ 5 ประการ ซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินงานตรวจสอบ
การเงิน การบัญชี และระบบดูแลทรัพย์สิน การตรวจสอบดำเนินงานหรือกระบวนการเปรียบเทียบกับผลผลิตหรือ
เป้าหมายที่กำหนด การประเมินการบริหารความเสี่ยง การดำเนินกากรอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่
กฎหมายกำหนดและการปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยธยม
ศึกษาชัยภูมิให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นและบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ตามกระบวนการกำกับดูแลภายในอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักจริยธรรมมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกฎบัตรตรวจสอบภายใน เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายน  
 ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยธยมศึกษาชัยภูมิ จึงได้จัดทำโครงการนี้
ขึ้นเพื่อจะได้ไปสู่เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

3. วัตถุประสงค์ 
       1. เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน เช่ือถือได้  
       ๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ  

      3. เพื่อประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ 
      ๔. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและ

การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน 
      5. เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และทีมบริหารและผู้อำนวยการ

สถานศึกษา ได้รับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา และร่วมกันพิจารณาสั่งการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
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4. ผลผลิต (Output)  
    4.1 ผลลัพธ์ (Outcome) 
          ผู ้ปฏิบัต ิงานด้านการเง ิน การบัญชี และผู ้บร ิหารของสถานศึกษาในสังกัด มีว ิน ัยทางการเงิน 
การปฏิบัติงาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
   4.2 ดัชนีวัดความสําเร็จ (KPIs) 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก(คะแนนประเมิน 
ร้อยละ 85 ขึ้นไป) ทุกโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ข้อมูลทางการเงินของสถานศึกษามีความถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได ้
2. การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจมีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 

ม ต ิ ค ณ ะ ร ั ฐ ม น ต ร ี  แ ล ะ น โ ย บ า ย ข อ ง ส ํ า น ั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึ ก ษ า ข ั ้ น พ ื ้ น ฐ า น 
และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา ชัยภูมิ 

3. ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ว่ามีความเหมาะสมเพยีงพอ 
4. การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

ของงาน 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ระบบ GFMIS Web Online ของสถานศึกษาที่เป็นหน่วย
เบิกจ่าย จำนวน 1 แห่ง 

6.1.2  ต ร ว จ ส อ บ ด ้ า น ก า ร เ ง ิ น  ก า ร บ ั ญ ชี  
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ ที่เป็นหน่วยงานย่อย จํานวน 7 แห่ง 

6.1.3 ตรวจสอบการดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง 
6.1.4 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19) จำนวน 16 แห่ง 

6.1.5 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) จำนวน 37 แห่ง 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ผู้ปฏิบัติงานระดับหน่วยงานหน่วยเบิกจ่าย ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

6.2.2 ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานระด ับหน ่วยงานย ่อย ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่ถ ูกต ้องตามกฎหมาย ระเบ ียบ 
มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

6.2.3 ผู้ปฏิบัติงานระดับหน่วยงานย่อย ปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้าง
ชำระของส่วนราชการการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 และไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565 

 

 

 



-298- 
 

8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลําดับแรก) 
      ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

- เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
- ประเด็น บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง 

มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ (บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต) 
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลําดับรอง) (ถ้ามี)  

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- เป้าหมาย คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
- ประเด็น การพัฒนาศักยภาพอนตลอดช่วงชีวิต 

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา 
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6  
8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
8.7 น โยบายร ั ฐบ าล  ด ้ า น  การป ้ อ งก ั นและปราบปรามการท ุ จ ร ิ ต และประพฤต ิ ม ิ ชอบ 
และกระบวนการยุติธรรม 8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) 

- ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
- ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ 35,000.00 บาท ประกอบด้วย 
        √   งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน   35,000 บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณที่มาจากหน่วยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบตัิงาน 
เงินงบประมาณ (บาท)  รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  11,500.00 9,500.00 7,000.00 7,000.00    35,000.00

  
รวมทั้งสิ้น 35,000.00 
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11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่

ใช ้
เงินงบประมาณ (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
๑ กิจกรรมที่ ๑   

จัดทำแผนงาน/โครงการ 
    

2 กิจกรรมที่ 2 
- ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบให้ 
คำปรึกษา แนะนำด้านการเงินการบัญชี 
การจัดซื้อจัดจ้างฯ และตรวจหลักฐาน
การจ่าย,ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ
เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิและสังคม
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศกึษาในช่วงการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19) 
- พัฒนาบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
25,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

10,000.- 

 
0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 

 
16,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

10,000.- 

 
9,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
3 กิจกรรมที่ 3 

  การรายงานผลการดำเนินโครงการ   
 

0.00- 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00.- 
 รวมงบประมาณ 35,000.- 0.00 26,000.- 9,000.- 
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12 .  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
ที่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
๑ จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1.1 วิเคราะห์ความเสี่ยงของสถานศึกษาใน 
      สังกัด 
1.2 จัดทำโครงการแผนการตรวจสอบภายใน   
      ให้สอดคล้องกับแผนการตรวจภายใน      
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ    
      กลุ่มตรวสอบภายใน สพฐ. 
1.3 ส่งสำเนาแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กลุ่ม   
      ตรวจสอบภายใน สพฐ.ทางระบบ ARS  
      ภายในเดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 กันยายน - พฤศจิกายน 2564/
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา     
มัยธยมศึกษาชัยภูม ิ

 
 

2.1 ตรวจสอบการเงิน การบัญชี 
ระบบ GFMIS Web Online ของ
โรงเรียนหน่วยเบิกฯจำนวน 1 แห่ง 
2.2  ตรวจสอบการเงิน การบัญชี 
การจัดซื้อจัดจ้างฯ ตาม พ.ร.บ. 
และระเบียบฯ พ.ศ. 2560 
จำนวน 7 แห่ง 
2.3 ตรวจสอบการดำเนินงาน   
เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน 3
แห่ง 
 2.4 ตรวจสอบการดำเนินงาน
โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศกึษาในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) 
จำนวน 10 แห่ง  
 2.5 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคของส่วนราชการ 
(ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) 
จำนวน 37 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 เตรียมความพร้อมเรื่องงาน โดยทำความ   
      เข้าใจกับทีมงานในวัตถุประสงค์เป้าหมาย 
      การตรวจสอบ และแนวทางการปฏิบัติงาน  
      ตรวจสอบ ได้แก่ ประเด็นที่ต้องทำการ 
      ตรวจสอบ ได้แต่ ประเด็นที่ต้องทำการ  
      ตรวจสอบ ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ 
      ในแตล่ะประเด็น ประเภทเครื่องมือที่ใช้ใน  
      การตรวจสอบ และวิธีเก็บข้อมูลใน 
      กระดาษ ทำการต่างๆ ที่ได้ออกแบบไว้     
      เพื่อให้เกิดความชัดเจน 
2.2 แจ้งหน่วยรับตรวจ เพื่อให้หน่วยรับตรวจ 
      ทราบว่าจะเข้าทำการตรวจสอบในเรื่อง    

 ใดบ้าง กำหนดเวลาที่จะเข้าตรวจ และข้อมูล  
 เบื้องต้นที่ให้ หน่วยรับตรวจเตรียมไว้เพื่อ  
 ตรวจสอบ โดยทำเป็นหนังสือแจ้งอย่างเป็น  
 ทางการ 

2.3 เตรียมความพร้อมในการเดินทางไปยังที่ตั้ง
ของหน่วยรับตรวจ โดยการขอใช้รถยนต์
ส่วนกลางในการเดินทาง และเสอนขอ
อนุมัติเดินทางไปราชการ 

2.4 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามขั้นตอน คือ  
      2.4.1 นำทีมงานเข้าพบผู้บริหาร
สูงสุดเพ่ือแนะนำตัว ว่าเป็นใคร มาจากไหน 
มีวัตถุประสงค์ใด ขอบเขตของงานที่จะ
ตรวจเรื่องใดบ้าง และขอความร่วมมือใน
การพิจารณาสั่งการจัดให้มีผู้ประสานงาน 

             2.4.2 ตรวจสอบข้อมูลเพื่อเก็บ
ข้อมูล/หลักฐาน ตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

1) ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
ตรวจสอบการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคของโรงเรียน 37 แห่ง
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชยัภูมิ และรายงานผล
การตรวจสอบเป็นรายไตรมาส 
2) พฤศจกิายน 2564 -กุมภาพันธ์ 
2565  
 
   ตรวจสอบการเงิน การบญัชี ระบบ 
GFMIS Web Online ของโรงเรยีน
หน่วยเบกิ 

- โรงเรียนภูเขียว (2.1) 
3) พฤศจกิายน 2564 - มกราคม 
2565  
ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การ
จัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.และระเบียบ
ฯ พ.ศ. 2560 (2.2) 

- โรงเรียนภูพระวิทยาคม 
- โรงเรียนชีลองวทิยา 
- โรงเรียนสามหมอวิทยา 
- โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 
- โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 
- โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 
- โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

4) กุมภาพันธ์ 2565 – สิงหาคม
2565 ตรวจสอบการดำเนินงานเงิน
รายได้สถานศกึษา (2.3) 
 - โรงเรียนชัยภมูิภักดีชุมพล 
 - โรงเรียนกุดตุม้วิทยา 
 - โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 
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ที่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2.4.3 เมื่อดำเนินการตรวจสอบเสร็จ
สิ้นแล้วสรุปสิ่งที่ตรวจพบ โดยประชุม
ผู้บริหารและบคุลากรที่เกี่ยวข้อง 

 

5) ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ
เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิและ
สังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้
ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19) (2.4) 

- โรงเรียนกุดตุม้วิทยา 
- โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 

- - โรงเรียนภูพระวิทยาคม 
- - โรงเรียนชีลองวิทยา 
- - โรงเรียนสามหมอวิทยา 
- - โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 
- - โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 
- - โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

- โรงเรียนคอนสวรรค ์
- โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 

6) ตรวจสอบการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคของส่วนราชการ 
(ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) (2.5) 
  

3 การรายงานผลการดำเนินโครงการ
และติดตามผลการตรวจสอบ 

3.1 รายงานผลการตรวจสอบ 
ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ภายในประจำปีครบถ้วนแล้ว จึงสรุปผลการ
ตรวจสอบและข้อเสนอแนะ แจ้งหน่วยรับ
ตรวจตามขั้นตอน และติดตามผลการ
ตรวจสอบ ดังนี ้

3.2 สอบทานการปฏิบัติงานในกระดาษทำการ
และหลักฐานทีร่วบรวมได้ ว่าตรวจสอบครบ
ทุกประเด็นการตรวจสอบที่ต้ังไว้ในแนว
ทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Audit 
Program) และในแต่ละประเด็นมีหลักฐาน
เพียงพอที่จะสรุปผลหรือไม ่

 3.3 สรุปผลการตรวจสอบ และข้อสังเกตที่ตรวจ
พบ 

3.4 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบตามรูป
นำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ เพ่ือพิจารณา
สั่งการและแจง้ให้หน่วยรับตรวจดำเนินการ 
แก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด (โดยปกติไม่เกิน 45 วนั) 

- กุมภาพันธ์ 2565 
- มิถุนายน 2565 
- กันยายน 2565 
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ที่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
3.5 ติดตามผลการตรวจสอบ เป็นขั้นตอน

สุดท้ายของการตรวจสอบที่วัดประสิทธิผล
ของงานตรวจสอบ และเป็นหน้าที่สำคัญที่
ผู้ตรวจสอบไม่ควรละเลยการติดตามผล
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
แก้ไขนั้น หน่วยรับตรวจได้นำไปปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิผลหรือไม่ อย่างไร 

4 พัฒนาบุคลากรตรวจสอบภายใน รับการพฒันาบคุลากรตรวจสอบภายใน มกราคม 2565 - กันยายน 
2565 
- สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
- กรมบญัชีกลาง 
- หน่วยงานอ่ืน 
 
 

 

13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
              13.1.1 การดําเนินงานในโครงการไม่เป็นไปตามปฏิทินที่กําหนดไว้ 
              13.1.2 มีภารกจิตามนโยบายเร่งด่วนพิเศษที่ต้องดําเนินการให้ทันตามเวลาที่กําหนด       
      13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

        13.2.1 จัดทําปฏิทนิการเข้าตรวจสอบสถานศึกษา โดยให้มีช่วงระยะเวลาสําหรับงานเร่งด่วน 
        13.2.2 ประสานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดําเนินการภารกิจที่เร่งด่วนที่สามารถทําแทนได ้

14. ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

1. เจ้าหน้าที่ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับ คำสั่ง มติ คณะรัฐมนตรีและ
นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ชยัภูมิ และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      100% 1.ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2565 
2.ตรวจสอบเอกสาร บัญชี 
หลักฐาน ทะเบียนคุมที่
เกี่ยวข้อง 

1.กระดาษทำการ 
2.แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
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1. ชื่อโครงการ  ประชุมพัฒนาขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศกึษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
                   ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                    
   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ 
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกุล นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม  โทรศัพท์ 086-9495885 
โทรสาร 044-056768      E-mail : noysasi@esdc.go.th  

       ชื่อ-นามสกุล นางวชิรา  บุญเกื้อ       โทรศัพท์ 092-5840289   
       โทรสาร 044-056768      E-mail: wachirajoom@gmail.com 

 
2. หลักการและเหตุผล  
 การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นคนดี    
มีความสามารถ และอยู ่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและ                
มีประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะต้องมีการกระจายอำนาจและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมซึ ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์            
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ตลอดจนเป็นไปตามหลักการของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
ที่จัดให้มีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยยึดเขตพื้นที่การศึกษา และมีการกระจายอำนาจสู่เขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามมาตรา 39 กำหนดให้ “กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัด
การศึกษา    ทั้งด้านวิชาการ  งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง”              
          ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที ่ 10/2559 เรื ่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ข้อ 4 ให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และข้อ 5 ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547ให้เป็นอำนาจหน้าที ่ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด “กศจ.” ของจังหวัดนั้นๆ  ทำให้ยังคงเหลือคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเม ินผลและนิเทศการศ ึกษาของเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษา  พระราชบัญญัต ิระเบ ียบบร ิหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 20 วรรค 4 เพื่อทำทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแล การบริหารและการจัด
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแล การบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการ 
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมการรับการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอกและให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหาร 
 

 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานมีการขับเคลื่อนสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตาม
เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ  (ฉบับ
ที ่ 3) พ.ศ. 2553  โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในส่วนของคุณภาพการศึกษาที ่อยู ่ในกำกับ ดูแล รับผิดชอบของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาขึ้น เพื่อทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการดำเนินงาน

mailto:wachirajoom@gmail.com
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แบบองค์รวม  เพื่อให้การจัดการศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  มีการประสานงาน  ร่วมมือในการ
นำไปใช้ขับเคลื่อนและกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ ต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์                                          
 3.1 เพื่อรับทราบผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ 
 3.2 เพื่อวางแผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และนำผลมาใช้ปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 3.3 เพื ่อเสนอแนะการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิให้มีประสิทธิภาพ 
 3.4 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้ได้ตามมาตรฐาน 
 
4. ผลผลิต (Output) 
 4.1 ผลลัพธ์ (Outcome) 
  4.1 1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
  4.12 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาคุณภาพด้วยระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
อย่างทั่วถึง 
 4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
  4.2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โตยองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาในลังกัดสามารถจัดการศึกษาได้อย่ามีประสิทธิภาพ 
  4.22 สถานศึกษาในสังกัดมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมีชอบ บริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
  4.23 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 การบริหารโดยองค์คณะบุดคล (ก.ต.ป.น. ) ในสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาชัยภูมิ มีแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอย่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิมล 
 5.2 สถานศึกษาในสังกัดได้ร ับการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนระบบการประกันคุณภาพรายใน
สถานศึกษา 
บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 5.3 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สงผลให้การยกระดับผลสับฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตาม 
นโยบายและค่าเป้าหมายที่กำหนด 
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6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 37 โรงเรียน ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล.และ
นิเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
  6.1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา อย่างงต่อเนื่อง เพื่อ 
ส่งเสริมสนับสนุนดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
  6.2.2 ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระกับชาติขั ้นพื้นฐานO-NET ในแต่ละรายวิชา
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
  6.2.3 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้แนวทางในการดำเนินงาน สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาได้ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  
       1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  
 
8. ความสอดคล้อง 
 8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
   ข้อ 6 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของรัฐ 
 8.2 ยุทธศาสตร์ชาติต้าน (ลำตับแรก) 
      ยุทธศาสตร์ชาติต้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใส 
  ประเด็น 4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง 
การพัฒนาในทุกระตับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
 8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำตับรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติต้าน 
  เป้าหมาย - 
  ประเด็น - 
 8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา 
 8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมมาภิบาลใน
สังคมไทย 
 8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
 8.7 นโยบายรัฐบาล ด้านการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพ 5 2564) 
  นโยบายที่ 4  ด้านประสิทธิภาพ 
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9. วงเงินงบประมาณที่ตำเนินการ 100.000 บาท ประกอบด้วย 
        √   งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน   35,000 บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณที่มาจากหนว่ยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบตัิงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 
  

 10,000   10,000 

รวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 10,000 
 
11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ

ที่ใช ้
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
1 1.1 จัดทำเอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
1.2 จัดทำเครื่องมือการติดตามตรวจสอบ
และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
1.3 กำหนดปฏิทินการติดตาม 
 

10,000   10,000 

2 การดำเนินการ 
- ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ
บุคลากรในสังกัดที่เก่ียวข้อง 

    

3 การตรวจสอบ กำกับ ติดตาม 
- ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ 
การศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในลังกัด 
ที่เกี่ยวข้อง 

    

4 การทบทวน/สะท้อนผล/ประเมินรายงาน 
4.1 สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจ
ลอบ 
ประเมินผลและนิทศการศึกษา 
4.2 เผยแพร ่ ประชาส ัมพันธ ์ผลการ
ดำเนินงาน 
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12. วิธีดำเนนิการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนนิงาน 

1 การเตรียมการและ
วางแผน 
 

1.1 จัดทำเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
1.2 จัดทำเครือ่งมือการติดตามตรวจสอบ 
และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
1.3 กำหนดปฏิทินการติดตาม 

ธันวาคม 2564 
สพม.ชัยภูมิ 

2 การดำเนินการ - ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ
บุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง 

-ธันวาคม 2564, กุมภาพันธ์ 
,เมษายน , สิงหาคม 2565 
-สพม.ชัยภูมิ 

3 การตรวจสอบ กำกับ 
ติดตาม 

-กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา  โดยคณะกรรมการ  
ก.ต.ป.น.ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกดั
ที่เกี่ยวข้อง 

-มกราคม, มีนาคม, มิถุนายน
สิงหาคม 2565 
-โรงเรียนในสังกัด 37 
โรงเรียน 
 

4 การทบทวน/สะท้อน
ผล/ประเมินรายงาน 

4.1 สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการ
ดำเนินงาน 

-กันยายน 2565 
-สพม.ชัยภูมิ 

 

13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
         13.1 ปัจจัยความเสีย่ง 
                13.1.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินการ 
                13.1.2 ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ 
         13.2 แนวทางการบริหารความเสีย่ง 
                13.2.1 พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ ์
        13.2.2 เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 
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14. ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

4.2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยองค์
คณะบุคคล ก.ต.ป.น. ปฏิบัติหน้าที่สนับสนนุ 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษา
ในสังกัดสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 
การนิเทศ กำกบั 

ติดตาม 

-แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม 
-แบบประเมินความพึง
พอใจ 

4.2.2 สถานศกึษาในสังกัดมีความโปร่งใส      
ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

100 

การนิเทศ 
ติดตาม 
การประเมิน ITA 

 

-แบบประเมิน ITA 

4.2.3 สถานศกึษาทุกแห่งมีระบบข้อมูล
สารสนเทศ ที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 

การนิเทศ กำกบั 
ติดตาม

ระบบงาน
ประกันคุณภาพ 

-แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม 
-รายงานSAR ของ
สถานศึกษา 
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1. ชื่อโครงการพัฒนาบคุลากรด้านระบบการบริหารจดัการศึกษา 
                     โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
           ชื่อ-นามสกลุ นายชาตรี ทวีนาท  โทรศัพท์ 08-1661-1757 
           โทรสาร 040-056768 ถึง 9  E-mail taweenact@hotmail.com 

ชื่อ-นามสกลุ นางจรุงจิต ฝางชัยภูม ิโทรศัพท์ 09-0241-6823 
โทรสาร 040-056768 ถึง 9  E-mail lek.tanbet@gmail.com 
ชื่อ-นามสกลุ นายพฤกษชาติ กองพันธ์ โทรศัพท์08-0002-5528  
โทรสาร 040-056768 ถึง 9  E-mail budsober@gmail.com  

2. หลักการและเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน นำมาซึ่งการเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต
และวิธีการทำงานเป็นอย่างมาก วิธีการสมัยใหม่ทำให้เกิดความชัดเจน รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการภาครัฐ การทำงานในปัจจุบันไม่สามารถใช้เครื่องมือเดิม ๆ ที่เคยใช้อีกต่อไป  หลายหน่วยงานใน
องค์กรภาครัฐได้พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์การอย่างต่อเนื่อง 

หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการพัฒนาระบบการบริหารราชการ
ของหน่วยงานภาครัฐให้ทันยุคของดิจิทัล ได้วางมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ทั้งการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ตามที่กระทรวงการคลัง กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการควบคุมภายใน 
เพื ่อให้เกิดความเชื ่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ทั ้งนี ้ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังได้ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และให้มีการประเมินตนเองเพื่อพัฒนา
งานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทำให้สามารถเห็นความเป็น
มาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมกันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ได้มีระบบ
การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ทั้งในรูปแบบเอกสาร
และรายงานทางระบบออนไลน์ ขณะเดียวกันได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาสนับสนุนการ
บริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area) และสถานศึกษา SMSS (Smart School)  เป็นเครื ่องมือที่
ออกแบบและพัฒนาขึ้น โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้บริหารจัดการงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา มุ่งหวังจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา และเปลี่ยนแปลงไปสู่การ
บริหารจัดการ ภายใต้หลักการจัดการสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สู่
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
ระบบการบริหารจัดการศึกษา นี้ขึ้น  
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการศึกษา ทัง้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในสถานศึกษา            
ให้มีประสิทธิผลและประสทิธิภาพของการดำเนินงาน 
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 3.2 เพื่อเตรียมการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในภาพรวม 
รวมทั้งการเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 3.3 เพื่อเตรียมรับการการประมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(KRS) ทั้งในรูปแบบเอกสารและรายงานทางระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 3.2 เพื่อพัฒนาการใช้งานโปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area) 
และสถานศึกษา SMSS (Smart School) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นรูปธรรมมากขึน้พร้อมทั้ง
เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 3.3 เพื่อให้การบริหารจัดการสำนักงาน ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษา สามารถติอต่อสื่อสารได้
อย่างถูกต้องรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ  
 
4. ผลผลิต (Output)    
     4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 
          4.1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีระบบการบริหารจัดการ ทั้งในสำนกังาน และ
หน่วยงานในสังกัด ตามนโนบายด้านการศึกษา 
 4.1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาชัยภูมิ ได้รายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามตัวช้ีวัดที่กำหนด  
  4.1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาชัยภูมิ ได้ประมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ทัง้ในรูปแบบเอกสารและรายงานทางระบบออนไลน์           
   4.1.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้รับ
การพัฒนาการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area)  

 4.1.5 ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาชัยภูมิ ได้รับ
การพัฒนาการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS (Smart School) 

 
     4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   
 4.2.1 สถานศกึษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ทุกโรงเรียน สามารถใช้ระบบ
การบริหารจัดการ ในการบรหิารการศึกษา ตามนโนบายด้านการศึกษา 
 4.1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาชัยภูมิ จัดทำและรายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามตัวชี้วัดที่กำหนด  
  4.1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาชัยภูมิ ได้ทำการประเมินส่วนราชการตามมาตร            
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ทั้งในรูปแบบเอกสารและรายงานทางระบบออนไลน์           
   4.1.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้รับ
การพัฒนาการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area)  

 4.1.5 ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา        
ชัยภูมิ ได้รับการพัฒนาการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS (Smart School) 
 
5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

5.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการศึกษา ทั้งสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
          5.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาชัยภูมิ มีความพร้อมเตรียมรับการประเมิน ติดตามและ
พัฒนาการจัดการควบคุมภายใน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ และมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (KRS) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 5.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่ และสถานศึกษา สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปติดต่อราชการ  
 

6. เป้าหมาย  (รวมทั้งสิ้น 146 คน) 
6.1 เชิงปริมาณ    

4.1.2 ผู้บริหารและบคุลากรในสำนกังานเขต สังกัด สพม.ชัยภูมิ จำนวน 59 คน 
4.1.2    ผู้บรหิารสถานศึกษา  สพม.ชัยภูม ิ   จำนวน 37 คน 
4.1.3    บุคลากรในสถานศกึษา สพม.ชัยภูมิ   จำนวน 37 คน 
4.1.3 คณะทำงาน       จำนวน 13 คน 

 6.2 เชงิคุณภาพ  
    6.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่

เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
              6.2.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน มีความพร้อมเตรียมรับการประเมิน ติดตามและพัฒนาการจัดการควบคุมภายใน 
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่ และมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       6.2.3 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อ
ราชการ  
 

7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565  
 

8. ความสอดคล้อง 
8.8 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิ ด้าน 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                   -  เป้าหมาย 1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีในศตวรรษที่ 21 
        2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
                   -  ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู ้   

     8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 
 แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านการศึกษา  

8.10 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปอ้งกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

     8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
     8.7 นโยบายรัฐบาล ดา้นการศึกษา 
     8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) 4 ด้านประสิทธิภาพ  
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9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ  รวมทั้งสิ้น  30,000 บาท ประกอบด้วย 
        √    งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน  30,000   บาท 
     งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 
     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
                      งบประมาณที่มาจากหนว่ยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                      หนังสือที่.........................................ลงวันที่..............................................................             

 

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบตัิงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565     30,000 

รวมทั้งสิ้น 30,000 
 

11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ       

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่ใช้ เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เตรียมความพร้อมการควบคุม
ภายใน  
1. ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน 

(13 คน)  13*35 
2. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. สรุป ติดตาม ประเมินผล 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

455 
 

 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน 
       (13 คน) 13*35 
2.. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. สรุป ติดตาม ประเมินผล 

   
 
 

455 

 

3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อม KRS 
1. ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน 
       (13 คน) 13*35 
2.. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. สรุป ติดตาม ประเมินผล 

   
 

455 

 

4 กิจกรรมที่ 4 อบรมพัฒนาการใช้
โปรแกรมการบริหารจัดการ
สำนักงาน AMSS++ (Smart Area) 
1. ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน 
2.. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
     13+59 (72 คน) 
      - ค่าว่างและเครื่องดื่ม (72*35*2) 
      - ค่าอาหารกลางวัน (72*60) 
      - ค่าตอบแทนวิทยากร  

  
 
 
 
 
 
 

2,400 

 
 
 
 
 

5,040 
4,320 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่ใช้ เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
      - เกียรติบัตร 
3. สรุป ติดตาม ประเมินผล 

965 

5 กิจกรรมที่ 5 อบรมพัฒนาการใช้
โปรแกรมการบริหารจัดการ
สถานศึกษา SMSS (Smart School) 
1. ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน 
2.. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
      74+13 (87 คน) 
          - ค่าว่างและเครื่องดื่ม  
             (87*35*2) 
          - ค่าอาหารกลางวัน 
              (87*60) 
      - ค่าตอบแทนวิทยากร 
      - เกียรติบัตร 
3. สรุป ติดตาม ประเมินผล 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 

6,090 
5,220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
1 
 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมการควบคุมภายใน 

P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน) 
1.1 เตรียมวางแผนเสนอโครงการ 
1.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
1.3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน 

 
เดือนธันวาคม 2564-กันยายน 
2565 
 

D: (ขั้นดำเนินการ) 
2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน 
2.2 แจ้งประสานผู้เกี่ยวข้อง 
2.3 ดำเนินการจัดอบรม 

เดือนธันวาคม 2565-กันยายน 
2565 
 

C: Check (ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม) 
3.1 ติดตามระหว่างดำเนินการอบรม 
3.2 ปรับแก้ปัญหาระหว่างดำเนินการ 
3.3 ประชุมก่อน-หลัง ดำเนินการ 
3.4 จดบันทึกเพื่อการปรับปรุง 

เดือนธันวาคม 2564-กันยายน 
2565 
 

A: Act (ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/
ประเมินรายงาน) 
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์การดำเนินงานที่ผ่านมา 
4.2 สรุปผลการดำเนินงาน 
4.3 รายงานผลการดำเนินงาน 
4.4 เสนอการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ 

เดือนธันวาคม 2564-กันยายน 
2565 
 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน) 
1.1 เตรียมวางแผนเสนอโครงการ 
1.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
1.3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน 

เดือนมกราคม 2565-กันยายน 
2565 
 

D: (ขั้นดำเนินการ) 
2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน 
2.2 แจ้งประสานผู้เกี่ยวข้อง 
2.3 ดำเนินการจัดอบรม 

เดือนมกราคม 2565-กันยายน 
2565 
 

C: Check (ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม) 
3.1 ติดตามระหว่างดำเนินการอบรม 
3.2 ปรับแก้ปัญหาระหว่างดำเนินการ 

เดือนมกราคม 2565-กันยายน 
2565 
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ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
3.3 ประชุมก่อน-หลัง ดำเนินการ 
3.4 จดบันทึกเพื่อการปรับปรุง 
A: Act (ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/
ประเมินรายงาน) 
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์การดำเนินงานที่ผ่านมา 
4.2 สรุปผลการดำเนินงาน 
4.3 รายงานผลการดำเนินงาน 
4.4 เสนอการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ 

เดือนมกราคม 2565-กันยายน 
2565 
 

3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อม KRS 

P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน) 
1.1 เตรียมวางแผนเสนอโครงการ 
1.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
1.3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน 

เดือนมกราคม 2565-กันยายน 
2565 
 

D: (ขั้นดำเนินการ) 
2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน 
2.2 แจ้งประสานผู้เกี่ยวข้อง 
2.3 ดำเนินการจัดอบรม 

เดือนมกราคม 2565-กันยายน 
2565 
 

C: Check (ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม) 
3.1 ติดตามระหว่างดำเนินการอบรม 
3.2 ปรับแก้ปัญหาระหว่างดำเนินการ 
3.3 ประชุมก่อน-หลัง ดำเนินการ 
3.4 จดบันทึกเพื่อการปรับปรุง 

เดือนมกราคม 2565-กันยายน 
2565 
 

A: Act (ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/
ประเมินรายงาน) 
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์การดำเนินงานที่ผ่านมา 
4.2 สรุปผลการดำเนินงาน 
4.3 รายงานผลการดำเนินงาน 
4.4 เสนอการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ 

เดือนมกราคม 2565-กันยายน 
2565 
 

4 กิจกรรมที่ 4 อบรมพัฒนาการใช้
โปรแกรมการบริหารจัดการ
สำนักงาน AMSS++ (Smart Area 

P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน) 
1.1 เตรียมวางแผนเสนอโครงการ 
1.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
1.3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน 

เดือนมกราคม 2565-กันยายน 
2565 
 

D: (ขั้นดำเนินการ) 
2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน 
2.2 แจ้งประสานผู้เกี่ยวข้อง 
2.3 ดำเนินการจัดอบรม 

เดือนมกราคม 2565-กันยายน 
2565 
 

C: Check (ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม) 
3.1 ติดตามระหว่างดำเนินการอบรม 
3.2 ปรับแก้ปัญหาระหว่างดำเนินการ 
3.3 ประชุมก่อน-หลัง ดำเนินการ 
3.4 จดบันทึกเพื่อการปรับปรุง 

เดือนมกราคม 2565-กันยายน 
2565 
 

A: Act (ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/
ประเมินรายงาน) 
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์การดำเนินงานที่ผ่านมา 
4.2 สรุปผลการดำเนินงาน 
4.3 รายงานผลการดำเนินงาน 
4.4 เสนอการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ 

เดือนมกราคม 2565-กันยายน 
2565 
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ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน) 
1.1 เตรียมวางแผนเสนอโครงการ 
1.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
1.3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน 

เดือนมกราคม 2565-กันยายน 
2565 
 

D: (ขั้นดำเนินการ) 
2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน 
2.2 แจ้งประสานผู้เกี่ยวข้อง 
2.3 ดำเนินการจัดอบรม 

เดือนมกราคม 2565-กันยายน 
2565 
 

C: Check (ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม) 
3.1 ติดตามระหว่างดำเนินการอบรม 
3.2 ปรับแก้ปัญหาระหว่างดำเนินการ 
3.3 ประชุมก่อน-หลัง ดำเนินการ 
3.4 จดบันทึกเพื่อการปรับปรุง 

เดือนมกราคม 2565-กันยายน 
2565 
 

A: Act (ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/
ประเมินรายงาน) 
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์การดำเนินงานที่ผ่านมา 
4.2 สรุปผลการดำเนินงาน 
4.3 รายงานผลการดำเนินงาน 
4.4 เสนอการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ 

เดือนมกราคม 2565-กันยายน 
2565 
 

5 กิจกรรมที่ 5 อบรมพัฒนาการใช้
โปรแกรมการบริหารจัดการ
สถานศึกษา SMSS (Smart School) 

P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน) 
1.1 เตรียมวางแผนเสนอโครงการ 
1.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
1.3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน 

เดือนมกราคม 2565-กันยายน 
2565 
 

D: (ขั้นดำเนินการ) 
2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน 
2.2 แจ้งประสานผู้เกี่ยวข้อง 
2.3 ดำเนินการจัดอบรม 

เดือนมกราคม 2565-กันยายน 
2565 
 

C: Check (ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม) 
3.1 ติดตามระหว่างดำเนินการอบรม 
3.2 ปรับแก้ปัญหาระหว่างดำเนินการ 
3.3 ประชุมก่อน-หลัง ดำเนินการ 
3.4 จดบันทึกเพื่อการปรับปรุง 

เดือนมกราคม 2565-กันยายน 
2565 
 

A: Act (ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/
ประเมินรายงาน) 
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์การดำเนินงานที่ผ่านมา 
4.2 สรุปผลการดำเนินงาน 
4.3 รายงานผลการดำเนินงาน 
4.4 เสนอการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ 

เดือนมกราคม 2565-กันยายน 
2565 
 

P: (ขั้นเตรียมการและวางแผน) 
1.1 เตรียมวางแผนเสนอโครงการ 
1.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
1.3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน 

เดือนมกราคม 2565-กันยายน 
2565 
ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภุมิ 

D: (ขั้นดำเนินการ) 
2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน 
2.2 แจ้งประสานผู้เกี่ยวข้อง 
2.3 ดำเนินการจัดอบรม 

เดือนมกราคม 2565-กันยายน 
2565 
 

C: Check (ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม) 
3.1 ติดตามระหว่างดำเนินการอบรม 
3.2 ปรับแก้ปัญหาระหว่างดำเนินการ 

เดือนมกราคม 2565-กันยายน 
2565 
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ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
3.3 ประชุมก่อน-หลัง ดำเนินการ 
3.4 จดบันทึกเพื่อการปรับปรุง 
A: Act (ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/
ประเมินรายงาน) 
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์การดำเนินงานที่ผ่านมา 
4.2 สรุปผลการดำเนินงาน 
4.3 รายงานผลการดำเนินงาน 
4.4 เสนอการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ 

เดือนมกราคม 2565-กันยายน 
2565 
 

 

13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
      13.1.1 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการพัฒนาติดราชการเร่งด่วน 
 13.1.2 กลุ่มเป้าหมายไม่เห็นถึงความสำคัญของโครงการ 
      13.2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
 13.2.1 แจ้งกำชับล่วงหน้าให้ผู้บริหารทุกโรงเรียนทราบ 
 13.2.2 แจ้งเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกโรงเรียนต้องดำเนินการ 
 14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 

14.1  เชิงปริมาณ 
1) บุคลากรในสำนักงานเขต  
2) บุคลากรในสถานศึกษา  

 

 
1) ร้อยละ  100  
2) ร้อยละ  100 
 

 
-สอบถาม 
-สังเกต 
 

4. แบบสอบถาม 
5.  แบบทดสอบ 
6.  สังเกต 
7.  นิเทศ ติดตาม 

14.2 เชิงคุณภาพ 
1.บุคลากรในสำนักงานเขต  
2.บุคลากรในสถานศึกษา  

 

 
1) ร้อยละ  100  
2) ร้อยละ  100 
 

 
- ผลการอบรมพัฒนา 

1. แบบสอบถาม 
2.  แบบทดสอบ 
3.  สังเกต 
4.  นิเทศ ติดตาม สรุป 
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1. ชื่อโครงการ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                         โครงการต่อเนื่อง                   โครงการใหม่ 

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ  
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกุล ....นางบังอร ชมเกษร.................... โทรศัพท์ .....097-2653510............. 
โทรสาร ....044-056768................... E-mail …bungon.chopk@gmail.com…  

2. หลักการและเหตุผล 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

พ.ศ.2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 กำหนดให้ กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  1. จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
3. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน 
4. ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ เป็นไป

ตามอำนาจหน้าที่ที ่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงเห็นควรจัดโครงการติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำป ี งบประมาณ พ .ศ .  2565 ส ่ งผล ให ้ ส ามารถบร ิหารจ ั ดการงบประมาณ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน 

3.2 เพื่อให้การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามเป้าหมายในทุกส่วน
ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  
 

4. ผลผลิต (Output)    
     4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 
 4.1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และสถานศึกษาในสังกัด สามารถบริหารจัดการ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ   

            4.1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และสถานศึกษาในสังกัดสามารถดำเนินงานและ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 

     4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และสถานศึกษาในสังกัด สามารถบริหารจัดการ

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย  
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ สามารถดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
5.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และสถานศึกษาในสังกัด สามารถบริหารจัดการ

งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ : 

  6.1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ สามารถติดตาม ประเมิน และรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด   
  6.2 เชิงคุณภาพ :  

6.2.1 การดำเนินการตามนโยบาย และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สามารถดำเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565 
 

8. ความสอดคล้อง 
8.9 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
     8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
                   -  เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
                   -  ประเด็น ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที ่
   

     8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ............-.................................................................................... 
 8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน .....การศึกษา.................................................................................   

 8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ  
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
     8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ......การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต....................... 
     8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน...การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ.................................................................. 
     8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 

9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ   10,000 บาท ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน 
        /   งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ       จำนวนเงิน ...........10,000.................. บาท 
                      งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 

 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
                      งบประมาณที่มาจากหนว่ยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
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10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ ...2564…. - - 5,000 5,000 10,000 

ปีงบประมาณ …………….      

รวมทั้งสิ้น 10,000 
 

11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ     
   

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่ใช ้ เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
1 ติดตาม ประเมิน และรายงานผล

การใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานในสังกัด 

10,000 8,000 2,000 - 

 รวมงบประมาณ 10,000 8,000 2,000  

12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ 
1 ขั้นเตรียมการ 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
4. จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่
จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงาน 
 

- ปีงบประมาณ 2564 
- สถานที่ราชการ/สถานที่เอกชน 

2 ขั้นดำเนินการ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานในสังกัด 

3 ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

4 ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/
ประเมินรายงาน 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

 

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
         - การดำเนินงานบางกิจกรรมดำเนินการในระยะเวลากระช้ันชิด อาจทำให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 - ควรมีการวางแผนการดำเนินงาน และนำผลการดำเนินงานของครั ้งก ่อนมาปรับปรุง หรือ  

เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
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 14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

หน่วยงานในสังกัดสามารถบริหาร
จัดการงบประมาณประจำปีได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 แบบรายงาน 
 

รายงานผล 
 

หน่วยงานในสังกัดสามารถดำเนินการ
ตามนโยบายและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำป ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 1. แบบรายงาน 
2. การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

รายงานผล 
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1. ชื่อโครงการ บริหารงานบุคคลและอัตรากำลงัในสถานศึกษาอย่างมีประสทิธิภาพ 
                     โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ
                                           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
1. นางศุลีพร ประการแก้ว  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  
    ผอ.กลุ่มบรหิารงานบุคคล  เบอร์ติดต่อ 092-2485242 
2. นายธวัชชัย เต็งชัยภูม ิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  เบอร์ติดต่อ 089-6278397 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ และกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล จึงมีความจำเป็นและสำคัญ เพราะจะช่วยการบริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ ให้
บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดได้  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงได้กำหนดให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดงานการ
งานบริหารบุคคล และการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด การพัฒนาข้อมูล
ระบบสารสนเทศ เพื่อให้มีนวัตกรรมที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย 
และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นข้อมูลในการบริหารอัตรากำลัง ในการสรรหา บรรจุและแต่งต้ัง การเสริมสร้าง
และพัฒนาคุณภาพครูการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและ
มุ่งเน้นการกระจายอำนาจการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการเสริมสร้างประสิทธิภาพค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
เกื้อกูลของข้าราชการทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงดำเนินการเพื่อสนองนโยบายเพื่อ
ขับเคลื ่อนการปฏิร ูปการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดคุณภาพในการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้มีนวัตกรรมที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และ  

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
2. เพื ่อให้มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลอื ่นๆ ด้านการบริหารงานบุคคลสามารถ 

นำฐานข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป  
3. เพื่อให้ระบบบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ

และส่งเสริมการปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ    
4. เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการ และลูกจ้าง

ชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นไปอย่างมีระบบเหมาะสม มีความคล่องตัว 
ในการบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

4. ผลผลิต (Output)    
     4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 

   1. มีแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับการจัดการศึกษาให้ครูครบตามเกณฑ์ภายใน 1 ปีมีครูประจำช้ันครบทุกห้องภายใน 2 ปี และให้มีข้าราชการครู
ตรงตามมาตรฐานวิชาเอกตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดภายใน 5 ปีและมีการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีคุณภาพ 
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   2. มีการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลอื่นๆ ด้านการบริหารงานบุคคลสามารถนำฐานข้อมูลไป
ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

 3. มีการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชั ่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสม มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เกิดประสิทธิภาพและ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
  4. มีการพัฒนางานด้านการบริหารงานบุคคล เกิดประสทิธิภาพ ช่วยพัฒนางานด้านต่างๆ ในเขต
พื้นที่การศึกษา ส่งเสริมให้ขวัญกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงาน
เต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

     4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   
  1. สพม.ชัยภูม ิมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
ครบตามกรอบอัตรากำลัง 
 2. มีระบบบรหิารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเป็นธรรม  
สร้างขวัญกำลงัใจและส่งเสรมิการปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ 
 
5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

 1. มีการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้เหมาะสม
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาให้ครูครบตามเกณฑ์ภายใน 1 ปีมีครูประจำชั ้นครบทุกห้องภายใน 2 ปี  
และให้มีข้าราชการครูตรงตามมาตรฐานวิชาเอกตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดภายใน
5 ปีและมีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีคุณภาพ 
   2. มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลอื ่นๆ ด้านการบริหารงานบุคคลสามารถ 
นำฐานข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

 3. มีการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชั ่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสม มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เกิดประสิทธิภาพและ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

4. มีการพัฒนางานด้านการบริหารงานบุคคล เกิดประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนางานด้านต่างๆ ในเขต
พื้นที่การศึกษาช่วยส่งเสริมให้ขวัญกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาละส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงาน
เต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 

- ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 มีระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเป็นธรรม  

สร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมการปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ 
6.2.2 สามารถวางแผนและบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อบริหารจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2.3 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลพื้นฐานด้านการบริหารงานบุคคลอื่นๆ ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีประสิทธิภาพ 
7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
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8. ความสอดคล้อง 
8.1 เป้าหมายยทุธศาสตรช์าต ิ  

  

     8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (4.3) การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
                   -  เป้าหมาย พัฒนาคนในทุกมิติ ให้เป็นคนดี เก่ง และมคีุณภาพ 
                   -  ประเด็น ………………………………………………………………………………………… 
 8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 4.2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
               -  เป้าหมาย พัฒนาคนในทุกมิต ิให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
                   -  ประเด็น ………………………………………………………………………………………… 

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ....การศึกษา.......................................................................   
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ .....................................................   

     8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .....12 การพัฒนาการเรียนรู้ ........ 
     8.7 นโยบายรัฐบาล ................................................................................................. 
     8.8 แผนของหน่วยงาน(นโยบาย สพฐ.) นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 
                               ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
 

9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ  จำนวน 65,000บาท ประกอบด้วย 
        /   งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ       จำนวนเงิน ...........65,000.................. บาท 
                      งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 

 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
                      งบประมาณที่มาจากหนว่ยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 1 
ต.ค.64-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.65-มี.ค.65 

ไตรมาสที่ 3 
เม.ย.65-มิ.ย.65 

ไตรมาสที่ 4 
ก.ค.65-ก.ย.65 

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแผน
อัตรากำลังขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 

 10,000    

กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาความรู้
เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

 15,000    

กิจกรรมที่ 3 การอบรมพัฒนาความรู้
เรื่องการประเมินตำแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกตำแหน่ง 

30,000  10,000   

รวมทั้งสิ้น 65,000 
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11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ     
งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดดังนี ้
   

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแผนอัตรากำลัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 

10,000    

2 กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาความรู้เรื่อง
การเลื่อนเงินเดอืนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

15,000    

3 กิจกรรมที่ 3 การอบรมพัฒนาความรู้เรื่อง
การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกตำแหน่ง 

40,000    

 รวมงบประมาณ 65,000    

12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ 
1 กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแผน

อัตรากำลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 
 

ขั้นเตรียมการ 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. กำหนดหลักสูตร 
ขั้นดำเนินการ 
1. จัดทำหนังสือเชิญวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม 
2. จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้
ในการดำเนินงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
4. จัดประชุมตามโครงการ 
ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม 
สรุปประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/ประเมินรายงาน 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

- ปีงบประมาณ 2565 
- สถานที่ราชการ/สถานที่เอกชน 

2 กิจกรรมที่ 2 การอบรม
พัฒนาความรู้เรื่องการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3 กิจกรรมที่ 3 การอบรม
พัฒนาความรู้เรื่องการ
ประเมินตำแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุก
ตำแหน่ง 

 

13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
13.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

การบริหารงานบุคคล ทุกกระบวนการต้องมีความถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง ถ้าข้อมูลไม่เป็น
ปัจจุบันและไม่ถูกต้องจะทำให้การบริหารงานที่ผิดจากความเป็นจริง จึงต้องมีการประชุมชี้แจงและทำการ  
เกลี่ยอัตรากำลังให้เป็นปัจจุบัน และจำเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย บุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถหลายๆ ด้าน  เพื่อมาประมวลผลการดำเนินการ แต่หน่วยงานไม่เคยมีงบประมาณสนับสนุน
ในการดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเห็นควรดูแลในเรื่องการบริหารงานหลายๆ ด้านในการบริหารงานงาน
บุคคล 
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13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ดำเนินการพิจารณา และมีงบประมาณในการดูแลในส่วนนี้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร

ทางการศึกษา และเป็นการแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่อไป 
 14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

1. สพม.ชย มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราวครบตามกรอบอัตรากำลัง 

ร้อยละ 100 
 

การสรุปความคิดเห็นจาก
แบบสอบถาม/แบบประเมิน 

แบบสอบถาม /  
แบบประเมิน 

2. มีความรู้ความเข้าใจ ระบบบริหารงาน
บุคคล การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความ
เป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ 

ร้อยละ 100 การสรุปความคิดเห็นจาก
แบบสอบถาม/แบบประเมิน 

แบบสอบถาม /  
แบบประเมิน 
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1. ชื่อ โครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสนับสนนุด้านการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ 
                     โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
           ชื่อ-นามสกลุ นายชาตรี ทวีนาท  โทรศัพท์ 08-1661-1757 
           โทรสาร 040-056768 ถึง 9  E-mail taweenact@hotmail.com 

ชื่อ-นามสกลุ นางจรุงจิต ฝางชัยภูม ิโทรศัพท์ 09-0241-6823 
โทรสาร 040-056768 ถึง 9  E-mail lek.tanbet@gmail.com 
ชื่อ-นามสกลุ นายพฤกษชาติ กองพันธ์ โทรศัพท์08-0002-5528  
โทรสาร 040-056768 ถึง 9  E-mail budsober@gmail.com  

2. หลักการและเหตุผล 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ฤได้
ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ทั้งยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และการสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายที่ 4 ด้านการสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และที่สำคัญ
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์อย่างเป็นระบบ มีระบบและกลไก
รองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 

  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนนุกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ           
ในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ นี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ              
ให้มีคุณภาพ  
 3.2 เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ ด้านบริการและด้านการประชาสัมพันธ์ 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา   
 3.3 เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ และองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด รวดเร็ว มี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษา 
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4. ผลผลิต (Output)    
     4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 
          4.1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการทั้ง
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ครบทั้ง 37 โรงเรียน (7 สหวิทยาเขต)  รวมสำนักงานฯ อีก 1 เครือข่าย  
 4.1.2 เครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการ ทั ้งระดับเขตพื้ นที ่การศึกษาและสถานศึกษา               
มีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ชัยภูมิ 
     4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   
 4.2.1 เครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการ ทั ้งระดับเขตพื ้นที ่การศึกษาและสถานศึกษา               
มีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ชัยภูมิ ครบทุกเครือข่าย 
 4.1.2 เครือขา่ยส่งเสริมสนับสนุนด้านการจดัการ ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา               
สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ครบทกุเครือข่าย 

5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
5.1 บุคลากรตัวแทนเครือข่ายระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ

และสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการศึกษา ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
          5.2 บุคลากรตัวแทนเครือข่ายระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถบริหารจัดการ
ด ้านการประชาส ัมพ ันธ ์องค ์กร อย ่างม ีประส ิทธิ ภาพ ประหย ัด รวดเร ็ว  ม ีมาตรฐานและลดความ 
เหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษา 
6. เปา้หมาย  (รวมทั้งสิ้น 60 คน) 

6.1 เชิงปริมาณ    
6.1.1 ผู้บริหารและบคุลากรของกลุ่มใน สพม.ชย จำนวน  14  คน 
6.1.2 บุคลากรในสถานศึกษา สังกัด สพม.ชย  จำนวน  37  คน 
6.1.3 คณะทำงาน     จำนวน   9  คน 

 6.2 เชงิคุณภาพ  
    6.2.1 บคุลากรทุกคน ทัง้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้

ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
              6.2.2  บุคลากรทุกคน ทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม         
สามารถประชาสัมพันธ์องค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด รวดเร็ว มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ          
ด้านการจัดการศึกษา 

7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ  1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565  
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8. ความสอดคล้อง 
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ  ด้านการสร้างและความเสมอภาคทางสังคม 

     8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 4. ด้านการสร้างและความเสมอภาคทางสังคม 
                   -  เป้าหมาย 1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีในศตวรรษที่ 21 
        2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
                   -  ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต  

     8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 

8.4  แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา  
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมในสังคม 

     8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
     8.7 นโยบายรัฐบาล ดา้นการศึกษา 
     8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) 4 ด้านประสิทธิภาพ 

9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ  รวมทั้งสิ้น  20,000  บาท  ประกอบด้วย 
        √   งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน  20,000   บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณทีม่าจากหนว่ยงานอ่ืน   จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบตัิงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565   20,000  20,000 
บาท 

รวมทั้งสิ้น 
20,000 

บาท 
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11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 20,000 บาท  (ขอถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่ใช้ เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาเครือข่าย

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
5. ประชุมคณะกรรมการ 

(10 คน)*(1วัน) = 1,300 บ. 
6. ดำเนินการจัดอบรมพัฒนา 

- ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด  
รวม 60 คน 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
-เทปกาว 

7. สรุป ติดตาม ประเมินผล 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
10,800 

 
 
 
 
 

            
1,300  

 
7,850  

 

 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 
 
                   50  

 รวมงบประมาณ 20,000 10,800 9,150 50 

12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
1 
 
 

กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาเครือข่าย
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการ
ประชาสัมพันธ์องค์กร 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการ  
3. ดำเนินการจัดอบรมพัฒนา 
4. สรุป ติดตาม ประเมินผล 

 
จำนวน 1 วัน  
ณ ห้องประชุม สพม.ชย 
 

13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
      13.1.1 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการพัฒนาติดราชการเร่งด่วน 
 13.1.2 กลุ่มเป้าหมายไม่เห็นถึงความสำคัญของโครงการ 
      13.2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
 13.2.1 แจ้งกำชับล่วงหน้าให้ผู้บริหารทุกโรงเรียนทราบ 
 13.2.2 แจ้งเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกโรงเรียนต้องดำเนินการ 

 14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 

14.1  เชิงปริมาณ 
1) บุคลากรในสำนักงานเขต  
2) บุคลากรในสถานศึกษา  

 
1) ร้อยละ  100  
2) ร้อยละ  100 
 

 
-สอบถาม 
-สังเกต 
 

8. แบบสอบถาม 
9.  แบบทดสอบ 
10.  สังเกต 
11.  นิเทศ ติดตาม 
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1.ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
(1) หน่วยงานรบัผิดชอบ  สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาชัยภูมิ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ 
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

2.1 ชื่อ-นามสกุล    นางสาวปภาวรา  ประเสริฐ  
โทรศัพท์ 084 - 298 – 1046 โทรสาร.......-........ 
E-mail : papavarha@gmail.com 
2.2 ชื่อ-นามสกุล    นายคมสันต์  หลาวเหล็ก  
โทรศัพท์ 062 - 964 – 9915 โทรสาร.......-........ 
E-mail : komson.laowlek@gmail.com 

 

2. หลักการและเหตุผล                              
            ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 กำหนดให้
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ
การศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า
สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในการนี้เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนอง
ตามนโยบายของรัฐดังกล่าว  รวมถึงความสอดคล้องกับจุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด  เพื่อให้
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเข้มแข็ง  มีประสิทธิภาพ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ  จึงจัดทำโครงการขึ ้นเพื ่อสังเคราะห์ผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR)  และนำผลมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด  ต่อไป 
๓. วัตถุประสงค ์
          3.1  เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินของสถานศึกษาในสังกัด                                                       
             3.2 เพื่อนำผลตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินของสถานศึกษาในสังกัดไปใช้เป็นสารสนเทศในการพัฒนา
สถานศึกษาในสังกัดต่อไป 
             3.3  เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชองงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
๔.ผลผลิต  (out put) 
     4.1 ผลลพัธ์(outcome) 
            ร้อยละ ๑๐๐  โรงเรียนในสังกัดได้รับตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินของสถานศึกษาในสังกดั 
             ร้อยละ ๑๐๐  ของผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาได้เข้าใจกระบวนการจัดทำSARของ
สถานศึกษา 
    4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ(kPIs) 
           โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ได้รับการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินของสถานศึกษาในสังกัดเพื่อพัฒนา
ระบบประกันภายในสถานศึกษา และสร้างความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ นำไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด   

mailto:papavarha@gmail.com
mailto:papavarha@gmail.com


-331- 
 

5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

          5.๑  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินของสถานศึกษาในสังกัด       
 5.๒  โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเข้าใจแนวทาง            
การประเมินคุณภาพภายนอก นำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 
             ร้อยละ ๑๐๐  โรงเรียนในสังกัดได้รับการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินของสถานศึกษาในสังกัด         
             ร้อยละ ๑๐๐  ของผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาได้เข้าใจกระบวนการจัดทำSAR 
6.2 เชิงคุณภาพ 
             โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ได้รับการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา และสร้าง
ความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด   
7. ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖4 – กันยายน ๒๕๖5 

8.  ความสอดคล้อง 

     8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

     8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   

     8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

     8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

    8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

    8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน  การสร้างโอกาสและความเสมอภาค 

     8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ)   

          นโยบายที่ 4  ด้านประสิทธิภาพ (ด้านการสร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ                
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา) 

9.วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ......... 10,000.........บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ประกอบด้วย 

           งบบรหิารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน  ....................................   บาท 
 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..........10,000.............. บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณทีม่าจากหนว่ยงานอ่ืน   จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบชุื่อหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
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10. แผนการใช้เงนิงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 
2565 

- - 10,000 - 10,000 

 

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายการ 
 

งบประมาณที่ใช ้
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
 
      กิจกรรม            รวม  3 กิจกรรม 

 
 10,000 

   

 กิจกรรม  
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สร้างความเข้าใจในการใช้
เครื่องมือก่อนลงพื้นที่(Site Visit) 
2.คณะกรรมการลงพ้ืนที่(Site Visit) โรงเรียนในสังกัด 
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการเข้าใจ
กระบวนการจัดทำSAR ของสถานศึกษา 

 
1,500 
 
1,300 
 
7,200 

 
600 

 
1,300 

 
7,200 

 

 
650 

 
- 
 
- 

 
250 

 
- 
 
- 

                              รวม  3 กิจกรรม 
                       หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ) 

10,000 9,100 650 
 

250 

 

12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิการกิจกรรมหลักและและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 

 กิจกรรม  ตุลาคม ๒๕๖4 – ก.ย. ๒๕๖5 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สร้างความเข้าใจใน 
   การใช้เครื่องมือก่อนลงพื้นที่(Site Visit) 

ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามธัยมศึกษาชัยภูมิ 

2.คณะกรรมการลงพ้ืนที่(Site Visit) โรงเรียนในสังกัด โรงเรียน(กลุ่มเป้าหมาย)ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ 

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการเข้าใจ
กระบวนการจัดทำSAR ของสถานศึกษา 
   

ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามธัยมศึกษาชัยภูมิ 
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13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
            13.๑ ปัจจัยความเสี่ยง 
               (๑)  ด้านเวลา อาจไม่เป็นไปตามกำหนดเน่ืองจากมีงานนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ 
               (๒)  ด้านงบประมาณ   งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่สอดคล้อง หรือเพียงพอกับการจัดกิจกรรม
ส่งผลให้การจดักิจกรรมอาจมีประสิทธิภาพลดลง 
             13.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
               (๑) มีแผน/ปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจน  สามารถจัดกิจกรรมตรงตามเวลาที่กำหนดได ้
               (๒) บริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่อย่างรัดกุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
14.ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
              ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียนในสังกัดได้รับการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิง
ประเมินของสถานศึกษาในสังกัด         
เชิงคุณภาพ 
             โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ได้รับการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบ
ประกันภายในสถานศึกษา และสร้างความเข้าใจแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด   
              ผู ้ร ับผิดชอบงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาได้เข้าใจ
กระบวนการจัดทำ SAR ของสถานศึกษา 

- แต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
ตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิง
ประเมินของ
สถานศึกษาใน
สังกัด 
- การใช้เครื่องมือ
ก่อนลงพ้ืนที่(Site 
Visit) 
 

- แบบ 
วิเคราะหเ์ครื่องมือ
ก่อนลงพ้ืนที่(Site 
Visit) 
 

เชิงคุณภาพ 
      โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  ได้รับการนิเทศระบบงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างความเข้าใจแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกตามกฎกระทรวง 
 

 
- รายงานการลง
พื้นที่ (Site Visit) 
 

 
- แบบรายงาน 
 ผลการลงพื้นที่
(Site Visit) 
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1. ชื่อโครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที ่
                   การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                    
   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ .นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภูมิ  โทรศัพท์ 081-9998115 
โทรสาร 044-056768      E-mail supaphan30@esdc.go.th  
ชื่อ-นามสกลุ .นางวิริยะสมร  บัวทอง       โทรศัพท ์097-3408904 
โทรสาร 044-056768      E-mail viriya_mon@hotmail.com 
ชื่อ-นามสกลุ  นางจิโรบล  เคาภูเขียว       โทรศัพท ์087-9616186 
โทรสาร 044-056768      E-mail Jorobolkaophukiao@gmail.com 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้
กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มี
พันธกิจ  ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั ้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมี
เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รบัการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล)  
            ทั ้งนี ้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญที ่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานของ           
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมา   
ภิบาลในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้ ” เพื่อป้องกันการทุจริต     
ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” 
เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด      
มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต   
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาค
ส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ จึงจัดให้มีการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ   
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3. วัตถุประสงค ์
     3.1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต   
ในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน    
  3.2 เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษา   
ในสังกัด   
  3.3 เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรกุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษา   
ในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ   
  

4. ผลผลิต (Output)    
     4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 
           4.1.1 นักเรียน ครู ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิมีคุณลักษณะสุจริต 5 ประการของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต คือ ทักษะกระบวนการคิด ความมี
วินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง และมีจิตสาธารณ เพิ่มสูงขึ้น 
         4.1.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดทั้ง 37 โรงเรียน มีนวัตกรรมในการพัฒนา

ระบบการป้องกันการทุจริต เพื่อส่งผลให้การประเมิน ITA Online ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
     4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   
           4.2.1 นักเรียน ครู ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง และมีจิตสาธารณตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตและสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจรติ 
           4.2.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดทั้ง 37 โรงเรียน มีผลการประเมิน ITA 
Online ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 

5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
     5.1 นักเรยีน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์   
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   
     5.2 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มนีวัตกรรมที่เป็นกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริต 
ที่เข้มแข็ง และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต   
     5.3 ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโนม้ที่ดีขึ้น    
 

6. เป้าหมาย 
     6.1 เชิงปริมาณ 
          6.1.1 นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  
ชัยภูมิ ทุกคน  
          6.1.2 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาชัยภูมิ จำนวน 37 โรงเรียน   
     6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 สถานศึกษามีนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความ
ตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน ครูและผู้บริหาร มีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน    
 6.2.2 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง                                                     
 

7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 
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8. ความสอดคล้อง 
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ    

  

     8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
                   -  เป้าหมาย ……………………………………………………………………………………… 
                   -  ประเด็น ………………………………………………………………………………………… 
     8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ....................-................................................................................ 
 8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ...............-...................................................................................   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ  
     การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

     8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ......................................................................................... 
     8.7 นโยบายรัฐบาล ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุตะ 
     8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

 
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ   350,000  บาท ประกอบด้วย 
           งบบรหิารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน  ....................................   บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..........350,000.............. บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณทีม่าจากหนว่ยงานอ่ืน   จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบชุื่อหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
 

 

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

 
ปีงบประมาณ 2565 
 

   
280,000 

 
70,000 

 
350,000 
 

รวมทั้งสิ้น 350,000 
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11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ     
   

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
1 กิจกรรมที่ 1  การขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต 

 
40,000 

 
10,000 25,000 5,000 

2 กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจรติ 
 

200,000 
 
 

14,400 165,600 20,000 

3 กิจกรรมที่ 3 การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
 

40,000 
 

 

3,600 31,400 5,000 

4 กิจกรรมที่ 4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
 

20,000 3,600 16,400  

5 กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ กำกบั ติดตามการดำเนินงาน
ของโรงเรียนสุจริต 

50,000  50,000  

รวมงบประมาณ 350,000 31,600 288,400 30,000 
  

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายงบประมาณในกิจกรรม 
 

12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
ที่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่

ดำเนนิงาน 
1 กิจกรรมที่ 1  การขับเคลื่อน

โรงเรียนสุจริต 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2) ประชุมคณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบ 
3) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
4) กิจกรรมประกวดนวัตกรรม
กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
4) สรุปและรายงานผล 
 

มีนาคม 2565 
เมษายน 2565 

 
มิถุนายน-สิงหาคม 

2565 
กรกฎาคม 2565 

 
กันยายน 2565 

2 กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุจริต 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2) ประชุมคณะทำงาน 
3) จัดกิจกรรมประชุม/อบรมเชิง
ปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนิน
โครงการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาล       
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4) สรุปและรายงานผล 

 

มีนาคม 2565 
มีนาคม 2565 

 
เมษายน-สิงหาคม 2565 

 
 

กันยายน 2565 
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ที่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่
ดำเนนิงาน 

3 กิจกรรมที่ 3 การขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2) ประชุมคณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบ 
3) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
4) นิเทศ กำกบั ติดตามการ
ดำเนินงาน 
5) ประเมินหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
โรงเรียนในสังกัด 
5) สรุปและรายงานผล 
 

เมษายน 2565 
เมษายน 2565 

มิถุนายน-สิงหาคม 
2565 

กรกฎาคม 2565 
สิงหาคม 2565 

 
กันยายน 2565 

4 กิจกรรมที่ 4 การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2) ประชุมคณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบ 
3) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การประเมิน ITA เขตพ้ืนที่การศึกษา 
4) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การประเมิน ITA สถานศึกษา
ออนไลน์ 
5) สรุปและรายงานผล 
 

เมษายน 65 
เมษายน 2565 

พฤษภาคม-มิถุนายน 
2565 

มิถุนายน-สิงหาคม  
2565 

กันยายน 2565 
 

5 กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ กำกบั 
ติดตามการดำเนินงานของ
โรงเรียนสุจริต 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ 
ติดตามการดำเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต 
2) ประชุมคณะกรรมการนิเทศฯ 
3) นิเทศ กำกบั ติดตามการการ
ดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
4) สรุปและรายงานผล 
 

กรกฎาคม 2565 
 
 

กรกฎาคม 2565 
กรกฎาคม-กันยายน  

2565 
กันยายน 2565 

 
 

13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
         13.1.1 ความร่วมมือของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
    13.1.2 ระยะเวลาดำเนินการ 
      13.2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
         13.2.1 เพิม่มาตรการหรอืแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ         
    13.2.2 พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ ์
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14. ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

1) ร ้อยละจำนวนโรงเร ียนและ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน
สุจร ิตที ่ม ีค ่าน ิยมร่วมต้านทุจริต       
ม ี จ ิ ตสำน ึกสาธารณะ  ม ีท ักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 
 
 

85 
 

การสอบถาม/การ
สัมภาษณ์/ 
การทดสอบ 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แบบทดสอบ 

2) ร้อยละจำนวนโรงเรียนในสังกัดที่
นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 
มีการสร้างความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และ
สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
 

100 นิเทศ กำกับติดตาม แบบนิเทศ กำกับ
ติดตาม 

3) ร้อยละของบุคลากรในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการทุจริต มีคา่นิยมร่วม
ต้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และ
สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 

80 สังเกตและสอบถาม แบบสอบถาม 

4) ร้อยละของผลการประเมนิ ITA 
สถานศึกษา และ สพม.ชัยภูมิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

85 การสำรวจ การ
ตรวจสอบ 

แบบสำรวจ IIT,EIT 
และ OIT 
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โครงการ           โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
 โครงการต่อเนือ่ง                     โครงการใหม่ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ      นางสาวปภาวรา  ประเสริฐ      โทรศัพท์ 084 - 298 – 1046 
                     โทรสาร.................-......................E-mail : papavarha@gmail.com 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ”  
ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดรับกับคำกล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิดความเท่าเทียม
และครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน เป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยโรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูมีความพร้อม
ด้านสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
และสนับสนุนกระบวนการบริหาร การจัดการสถานศึกษาของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียน ซึ่ง
ถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี ้จะส่งเสริมและสนับสนุ นให้นักเรียนได้รับความรู้ 
กระบวนการและทักษะที่จำเป็นต่อการธำรงตน ดำรงชีวิตในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์
รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ โดยเร่งดำเนินการ
โครงการให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป 

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ ได้ร ับมอบหมายนโยบายจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)  ให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยเร่งดำเนินการโครงการให้เป็นรูปธรรม
และมีความยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป 

 
3.วัตถุประสงค์ 

 เพื่อการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียนและโรงเรียน 

 
4. ผลผลิต (Output) 
    4.1  ผลลพัธ ์(Outcom) 

     4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIS)  

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     

         5.1 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดได้รับการวิจัยตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
         5.2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบาย
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ด้านการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

 

/ 
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6.เปา้หมาย  

    6.1 เชิงปรมิาณ      

           โรงเรยีนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดได้รับการวิจัยตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
   6.2  เชิงคณุภาพ 

            โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องตามยุทธศาสตร์และ
นโยบายด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ลดความเหลื่อมล้ำ  ด้านการจัดการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา 

7.  ระยะเวลาดำเนนิโครงการ  ......ต.ค.2564............ถึง........ก.ย.2565.................. 

8.  ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตรช์าต ิ

8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

        - เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

        - ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศ   ด้านการศึกษา 

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

          ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ ประเด็น  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน    การสร้างโอกาสและความเสมอภาค 

8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ)   

     นโยบายที ่4  ดา้นประสทิธิภาพ  (ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา) 

9.วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ.........10,000.........บาท ประกอบด้วย 

           งบบรหิารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน  ..............10,000.........บาท 
 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณทีม่าจากหนว่ยงานอ่ืน   จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
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10. แผนการใช้เงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 
2565 

- - 10,000 - 10,000 

ปีงบประมาณ....      

 

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณที่ใช ้ เงินงบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

 
กิจกรรม   จำนวน 3 กิจกรรม 

 
10,000 

   

 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการหลักสูตร   
โรงเรียนคุณภาพ(1โรงเรียน 1 นวัตกรรม/1ครู/1นวัตกรรม) 

3,000 3,000 - - 

 การนิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนคุณภาพ 4,000 4,000 -  
งานวิจัยโรงเรียนคุณภาพ 3,000 3,000   

                              รวม  3 กิจกรรม 
                   หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ) 

10,000 10,000 - - 

 

12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิการกิจกรรมหลักและและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 

           
กิจกรรมที่1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมด้านการ
จัดการหลักสูตร โรงเรียนคุณภาพ 
กิจกรรมที่2การนิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนคุณภาพ 
กิจกรรมที่3. งานวิจัยโครงการโรงเรียนคุณภาพ 
การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ การเรียน การสอนภายใต้
สถานการณ์ Covid-19  
 

 
๑๕ มิ.ย. ๒๕๖5 – ๑๕  ก.ย. ๒๕๖5 
โรงเรียนคุณภาพในสังกัด 
จำนวน 20 โรงเรียน 
๑๕ มิ.ย. ๒๕๖5 – ๑๕  ก.ย. ๒๕๖5 
โรงเรียนคุณภาพในสังกัด 
จำนวน 20 โรงเรียน 
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13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

    13.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
               (1)  เวลา อาจไม่เป็นไปตามกำหนดเนื่องจากมีงานนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ 
               (2)  งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่สอดคล้อง หรือเพียงพอกับการจัดกิจกรรมส่งผล
ให้การจัดกิจกรรมอาจมีประสิทธิภาพลดลง 
             13.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
               (1) มีแผน/ปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถจัดกิจกรรมตรงตามเวลาที่กำหนดได ้
               (2) บริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่อยา่งรัดกุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

14.ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

เชิงปริมาณ      
           โรงเรยีนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดได้รับการวิจัย
ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
            การนิเทศ  ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ            

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

- การสมัภาษณ ์
- การสอบถาม 
- การประเมิน 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
 

เชิงคุณภาพ 
             โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสามารถดำเนินงานได้
อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบายด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ลดความเหลื่อม
ล้ำ  ด้านการจดัการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษา /โรงเรียน
คุณภาพได้รับการนิเทศ  ติดตาม การดำเนินงาน            

 

  
-  ก า ร น ิ เ ท ศ 
ติดตาม 
- การรายงาน 
-การประเมิน 
 

 
- แบบรายงาน 
  ผลการนิเทศ 
- สรุปผลการ 
  ดำเนินงาน 
-รายงานการ  
ประเมิน 
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1. ชื่อโครงการ   พัฒนาบุคลากรสารสนเทศทางการศึกษาระบบ Data Management Center “DMC”                   
     โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ นายชาตรี  ทวีนาท  โทรศัพท ์081-661-1757 
โทรสาร -  E-mail chatree.taw@obecmail.org 
ชื่อ-นามสกลุ นายพงศธร  ซยุสี  โทรศัพท ์080-859-9705 
โทรสาร -  E-mail phongsatorn.sui@obecmail.org 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในโลกยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว จึงจำเป็นที่แต่ละองค์กรต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และ
เตรียมที่จะเผชิญกับความท้าทายกับกระแสโลก หน่วยงานทางการศึกษาหรือสถานศึกษา ในยุคปัจจุบันเป็น
หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการรับผิดชอบภารกิจในการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ
ในการดำเนินการในระดับต่างๆ โดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการกำหนดนโยบายทางการ
ศึกษา มีความจำเป็นต้องตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีความละเอียด ครบถ้วน ถูกต้องตรง
ตามความต้องการ มีความทันสมัยและทันต่อเวลา จะช่วยให้การวางแผนการบริหารจัดการและการตัดสินใจ
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ โดยเฉพาะการศึกษาในยุคปัจจุบันจะต้องจัด
การศึกษาให้ทันยุคทันเหตุการณ์ มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ทำให้การติดต่อสื่อสารและการดำเนินงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการเดินทาง โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือช่วยในการดำเนินงาน ดั้งนั้น การจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ รวมทั้งสืบค้นข้อมูล จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่าง
ยิ่ง ที่จะต้องใช้เทคโนโลยีในการป้อนข้อมูล เทคโนโลยีการแสดงผล ซอฟต์แวร์เทคโนโลยี และโปรแกรมระบบการ
จัดการฐานข้อมูล  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชยัภูมิ 
จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคคลากรสารสนเทศทางการศึกษาระบบ Data Management Center “DMC” 
ขึ้นมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลทางด้านการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ และจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ  พร้อมทั้งเผยแพร่ให้บริการข้อมูลทางด้านการศึกษาด้วยระบบ
ออนไลน์ ผ่านคอมพิวเตอร ์  
 3.2 เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน  และผู้รับริการ ตลอดจน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศร่วมกับโรงเรียนในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3 เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ชัดเจนและสนับสนุนการ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.4 เพื่อกำกับติดตามการพัฒนาสารสนเทศทางการศึกษาระบบ Data Management Center “DMC” 
การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันกำหนดเวลาในการจัดส่งให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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4. ผลผลิต (Output)    
     4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 
 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนส่วนบุคคล (DMC) ได้ สามารถดำเนินการ
จัดเก็บข้อมูลตามวิธีการ แนวทาง และระเบียบได้อย่างถูกต้อง 
     4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   
 ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 95 สามารถใช้งานระบบจัดเกบ็ข้อมูลนักเรียนส่วนบุคคล (DMC) ได้ 

5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย พร้อมใช้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลทางด้านการศึกษาจากสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  

6. เป้าหมาย 
     6.1 เชิงปริมาณ 
 ครูผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล Data Management center “DMC” ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 
37 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวม 37 คน บุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 13 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 
คน มีความเข้าในในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไปในแนวทางเดียวกัน 
     6.2 เชิงคุณภาพ 
 1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระบบ 
Data Management Center “DMC” และระบบอ่ืน ๆ ที่เป็นเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวน 37 โรงเรียน มีข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา และสามารถใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3) มีการกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ (DMC) และการ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของโรงเร ียนในสังก ัด ครบทั ้ง 37 โรงเร ียน 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันกำหนดเวลาในการจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนรับทราบปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาหาทางแก้ไข ปรับปรุง และส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพขึ้นไป   

7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ  ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565  

8. ความสอดคล้อง 
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตรช์าต ิ  

การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

     8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 -  เป้าหมาย 2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให ้
ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
 -  ประเด็น  2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ ส ังคม และเทคโนโลยี  
ประเด็นย่อยที่ 5 สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
    8.3 ยุทธศาสตรช์าติด้าน (ลำดับรอง) (ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน .................................................................................................... 
 แผนการปฏิรปูประเทศด้าน การศึกษา 
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8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและ
ความเหลื่อมล้ำในสังคม แผนงานการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาในพื้นที่ห่างไกลอย่าง
ครอบคลุม โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเด็ก 

8.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยที่ 
4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

     8.6 นโยบายรัฐบาล ดา้นการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
     8.7 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร นำเทคโนโลยี
ดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology Big Data Technology และ Communication 
Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ 

9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ  11,300  บาท ประกอบด้วย 
            √   งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน  11,300  บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณที่หน่วยงานอื่น          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

 10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565  350 10,950  11,300   

รวมทั้งสิ้น 11,300   

11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ     
   

ท่ี กิจกรรม/รายการ งบประมาณที่ใช้ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1  การอบรมพัฒนา

บุคลากรสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบ Data Management Center 
“DMC”                    

    

 1.2) แต่งตั้งคณะทำงานจากทุก
กลุ่ม/หน่วย/ส่วน/โรงเรียน 

    

 1.3) การประชุมคณะกรรมการ     
 ค่าอาหารว่าง (10 คน)   350  
 1.4) อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ที่

จัดทำข้อมูล ของโรงเรียนใน
สังกัด จำนวน 37 โรงเรียนละ 
1 คน บุคลากรของเขตพื้นที่
การศึกษา จำนวน 13 คน 
(50 คน)             

 
 
 
 
 

   
 
 
 

 

 - ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (50 คน)  

  3,500 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ งบประมาณที่ใช้ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
 - อาหารกลางวัน 

(50x60x1) 
  3,000  

 - ค่าจ้างถ่ายเอกสารคู่มือ
การใช้โปรแกรม 

    

 - ค่าเกียรติบัตร    500 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร  3,600   
 1.4) สรุปผลการอบรม     

2 กิจกรรมที่ 2 การกำกับติดตามการ
บันทึกข้อมูล DMC ณ วันที่ 10 
มิถุนายน 2565 

    

  2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับ
ติดตามการบันทึกข้อมูล DMC 

    

  2.2) การประชุมคณะกรรมการ     
 ค่าอาหารว่าง (10 คน)   350  
 2.3) สรุป และรายงานผลให้เขต

พื้นที่การศึกษา และส่วนที่
เกี่ยวข้อง ทราบ 

    

 รวมงบประมาณ 11,300 3,600 7,200 500 

12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 

1 
 
 

บุคลากรสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบ Data Management Center 
“DMC”                    

1) แต่งตั้งคณะทำงานจากทุกกลุ่ม/
หน่วย/ส่วน/โรงเรียน 
2) ประชุมคณะกรรมการ 
3) ดำเนินการอบรม 
4) ประเมินผลการอบรม 
5) สรุปผลการอบรม 

 

2 การกำกับติดตามการบันทึกข้อมูล 
DMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2) ประชุมคณะกรรมการ 
4) สรุป และรายงานผลให้เขตพื้นที่
การศึกษา และส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ทราบ 
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13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
         13.1.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลที่ต่างกัน 
      13.2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
         13.2.1 จัดเตรียมเน้ือหาการอบรมที่เหมาะสม รวมไปถงึจัดเตรียมที่ปรึกษา ตลอดจนถึงช่องทางการ
ให้คำปรึกษา 

 14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

1. หน่วยงานมีข้อมูลที่ครบถ้วน 
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน พร้อมใช้ 

80 การรายงาน แบบรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศแบบ
ออนไลน์ 

80 การประเมิน แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 
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1. ชื่อโครงการ  การพัฒนาบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชยัภูมิ     

                     โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   
                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
                  ชื่อ - นามสกลุ นางวนิชา  ประยูรพันธ์ุ  โทรศัพท์  082-5196935 
                  E-mail  wanicha@esdc.go.th              
 2. หลักการและเหตุผล 
         โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เป็นโรงเรียนในโครงการที ่จ ัดหลักสูตร            
การเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพเป็น     
พลโลก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้มีการยกระดับโรงเรียนชั้นนําที่มีความพร้อมสู่โรงเรียนดี
มีมาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่มีระบบการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียน แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้  ที่เอื้ออํานวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มี
ความสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมนําความรู้ รักความเป็นไทย และมี
ความสามารถก้าวไกลในระดับสากล ด้วยการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน 
หรือบันได 5 ขั้น (IS : Independent Study) ตลอดจนให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งถือเป็นเป้าหมายปลายทางสําคัญของ
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงได้จัดทำโครงการการ
พัฒนาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
      3.1 เพื่อพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระดับ ScQA โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
      3.2 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ 
OBECQA โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
      3.2 เพื่อนิเทศ ติดตาม  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้น (IS : Independent 
Study) โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ผลผลิต (Output)    
     4.1 ผลลัพธ์ (Outcome) 
                  ผู้บริหาร ครู และสถานศึกษา  มีศักยภาพในการบริหารจัดการก้าวไกลในระดับสากลในปีการศึกษา 2565 
     4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   
             สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่
มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 
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5. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
       ผู ้บริหาร ครู และสถานศึกษา ดำเนินการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ                   
แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA  และ ระดับ OBECQA พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 
6. เป้าหมาย 
     6.1 เชิงปริมาณ 
             ผู้บริหารและครูโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 21  โรงเรียน 
     6.2 เชิงคุณภาพ 
            ผู้บริหารและครูโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลดำเนินการพัฒนาและประเมินการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565   
8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตรช์าต ิ  
                          ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดบัแรก)  
           ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
                   -  เป้าหมาย  
              ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ส่วนรวมตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
                   -  ประเด็น  
                        ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทกุประเด็น ทุกภาระกิจและทกุพื้นที ่
      8.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา 
     8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมมาภิบาลในสังคมไทย 
     8.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ       
          ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

8.6  นโยบายรัฐบาล ด้าน การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
8.7  แผนของหนว่ยงาน (นโยบาย สพฐ.) นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ                                                                                        

ข้อที่ 4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา 
ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนนิการ   ................14,100.................บาท ประกอบด้วย 
            √   งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน  14,100  บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณที่หนว่ยงานอ่ืน          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
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         10. แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 
…2564…. 

- 7,900 6,200 - 14,100  

รวมทั้งสิ้น 14,100 (หนึ่งหม่ืนสีพ่ันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
 

11. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ    

   ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่ใช้ เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1      

การตรวจเยี่ยมและประเมินพัฒนาการ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพแห่ง
สำนักงาน  คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA   

4,900  3,400 1,500 

1.1 เบี้ยเลี้ยงสำหรับคณะกรรมการ              
ตรวจเยี่ยมและประเมินพัฒนาการฯ                
คน ๆ ละ 240 บาท      
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
1.4 ค่าวัสด ุ

  2,400 
 
 

1,000 
 

 
 
 
 

1,500 
2 กิจกรรมที่ 2     

ประชุมสรุปรายงานผลการตรวจเยี่ยม
และประเมินพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพแห่งสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับ ScQA   

3,000 - 3,000  

2.1 ค่าอาหารกลางวัน   3,000  
   3 กิจกรรมที่ 3      
  อบรมพัฒนาการบริหารจัดการด้วย

ระบบคุณภาพแห่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับ OBECQA โรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

6,200  4,200 2,000 

 3.1 เบี้ยเลี้ยงสำหรับวิทยากร จำนวน 
5 คน ผ่านระบบ Zoom Meeting 

  4,200 2,000 

4 กิจกรรมที่ 4      

 

นิเทศ ติดตาม การส่งเสริมให้
สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ 5 ขั้น (IS : 
Independent Study) โรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลใน
การเรียนจัดการสอนได้อย่าง
ประสิทธิภาพ ผ่านระบบ Zoom 
Meeting 

- - - - 

รวมงบประมาณ 14,100 - 10,600 3,500 
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12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 

 
1 
 

วางแผน จัดทำโครงการ        
และขออนุมัต ิ

1.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
1.3 จัดประชุมคณะกรรมการฯ 

มกราคม  2565  
มกราคม  2565  
กุมภาพันธ์ 2565 /ประชุม
ออนไลน์ 

2 

การตรวจเยี่ยมและประเมิน
พัฒนาการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพแห่งสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระดับ ScQA  

ดำเนินการพัฒนาและประเมิน
การบริหารจัดการ 
ด้วยระบบคุณภาพแห่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระดับ ScQA  

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 /
โรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลที่ขอรับการ  
ประเมิน ฯ ระดับ ScQA 

3 

ประชุมสรุปรายงานผลการตรวจ
เยี่ยมและประเมินพัฒนาการ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
แห่งสำนักงาน  คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ 
ScQA 

สรุปรายงานผลการดำเนินการ
พัฒนาและประเมินการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพแห่ง
สำนักงาน  คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ 
ScQA เพือ่นำส่ง สมป.  

มีนาคม 2565 

4 

อบรมพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพแห่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระดับ OBECQA 
โรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

สรุปอบรมพัฒนาการประเมินการ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
แห่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ 
OBECQA โรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

พฤษภาคม 2565 

4 

นิเทศ ติดตาม การส่งเสริมให้
สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ 5 ขั้น (IS : 
Independent Study) โรงเรียน
ในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลในการเรียน
จัดการสอนได้อย่างประสิทธิภาพ 

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียน
การรูต้ามกระบวนการ 5 ขั้น (IS 
: Independent Study) 
โรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

สิงหาคม 2565 

13. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      13.1 ปจัจัยความเสี่ยง 
         13.1.1 ความร่วมมือของผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
    13.1.2 ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ 
      13.2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
         13.2.1 เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้ารว่มโครงการ  
             13.2.2 พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
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 14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

เชิงปริมาณ 
- ผู้บริหารและครูโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล จำนวน  21 โรงเรียน 

 
80 % 

 

 
โรงเรียนมีการจัดการ
เรียนการสอนตาม
โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล  

 
แบบประเมินการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพแห่งสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษา                   
ขั้นพื้นฐาน 

เชิงคุณภาพ 
     ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลดำเนินการพัฒนาและ
ประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
80 % 

 

 
ประเมินการบริหาร
จัดการด้วยระบบ
คุณภาพแห่งสำนกังาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

 
มาตรฐานตัวชี้วัดโรงเรียน
มาตรฐานสากล  
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1. โครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษาวิถีใหม ่วิถีคุณภาพ             
    สู่ความเป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
    โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่    
หน่วยงานรับผิดชอบ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ประสานงาน (Contact person) 
 ชื่อ - สกุล นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี   โทรศัพท์ 081 2665066 
 โทรสาร 044 056768   E-mail boonyalit.p@hotmail.com 
2. หลักการและเหตุผล 

การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทำให้คนมีความรู้และคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่ วยให้คนนั้นอยู่รอดในโลกได้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนร่วม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2545)  
ซึ่งสอดคล้องกับโลกสมัยใหม่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โลกได้เคลื่อนสู่ “ยุคสังคมความรู้” (Knowledge-based society) ซึ่งทักษะที่จำเป็นในสังคมความรู้ คือ ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมทักษะในการเลือกสรรและประมวลข้อมูล
ข่าวสารที่มีอยู่อย่างมากมายที่สามารถนำข้อมูลเหล่านั้น มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับการดำเนินชีวิตของ
ตน ดังนั้นคุณภาพการศึกษาจึงเป็นตัวสะท้อนถึงคุณภาพคนที่เป็นผลผลิตของการจัดการศึกษาในบริบทของ
สังคมไทยปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษัยภูมิ เป็นหน่วยงานทางการศึ กษาอยู่ภายใต้การกำกับ 
ดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2545 รวมทั้งตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นฐานในการ
จัดการศึกษา เป็นผู้ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา รวมทั้งใช้มาตรฐานในการประเมินตนเองโดยนำผลที่ได้จากการบริหารและการจัดการศึกษามา
ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและ
บทบาทภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในปัจจุบัน รวมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้พัฒนาการ
บริหารและการจัดการศึกษาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 ฉะนั้น การปฏิรูปการศึกษาจะประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับกระบวนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติที่
หน่วยงานทุกระดับต้องกำหนดแนวทางหรือกลยุทธ์การขับเคลื่อนเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับมีความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง สามารถดำเนินงานตามเป้าหมายและจุดเน้นของการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน 
ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางและกลยุทธ์ของการขับเคลื่อน นโยบายการศึกษาของหน่วยงานระดับ
นโยบายมีหน้าที่ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่สถานศึกษาภายใต้รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการกำหนด
แนวทางและกลยุทธ์ร่วมกัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานปฏิบัติที่ทำหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม และดำเนินการการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่ได้รับจากรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
กว่าเดิมมีประสิทธิภาพ และให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามกรอบภารกิจและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้  

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงได้จัดทำโครงการรูปแบบการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิขึ้น 
 
 
 

mailto:boonyalit.p@hotmail.com


-355- 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้การจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิมีคุณภาพตามรูปแบบ

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 3.2 เพื่อกระจายอำนาจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษา
ภายใต้รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องเป็นระบบและมีคุณภาพ 

3.3 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียน ใน
ศตวรรษที่ 21 ภายใต้รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 

4. ผลผลิต (Output) 
 4.1 ผลลัพธ์ (outcome) 
     1) สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ มีระบบการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ ภายใต้รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
     2) สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ มีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา นวัตกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรมการบริการภายใต้
รูปแบบการจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู ่ความเป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
     3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
     4) สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา มีผลงานทางวิชาการที่ผ่านการพัฒนาและมีระบบภายใต้รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

4.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPls)  
      1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ มีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
      2) ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
      3) ครูผู้สอนมีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียนที่
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีประสิทธิภาพ 
      4) สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ผ่านการพัฒนาขึ้นและมีระบบภายใต้รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ชัยภูมิ มีระบบการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ 
 5.2 สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ มีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา นวัตกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรมการบริการ ภายใต้
รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 
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 5.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ภายใต้รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
 5.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา มีผลงานทางวิชาการที่ผ่านการพัฒนาขึ้นและมีระบบภายใต้รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 

6. เป้าหมาย  
 6.1 เชิงปริมาณ 
      โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวน 37 โรงเรียน 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
      1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ มีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
       2) ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
       3) ครูผู้สอนมีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียนที่
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีประสิทธิภาพ 

      4) สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ผ่านการพัฒนาขึ้นและมีระบบภายใต้รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

  

7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 
 

8. ความสอดคล้อง 
 8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
      ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
 8.2 ยุทธศาตร์ชาติ 
                การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 8.3 ยุทธศาตร์ชาติ 
      การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
 8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา 
 8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
 8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 8.7 นโยบายรัฐบาล ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
 8.8 แผนของหน่วยงาน (นโยบาย สพฐ.)  
      8.8.1 ด้านประสิทธิภาพ  
              1) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
     2) เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
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9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ   150,000 บาท ประกอบด้วย 
            √   งบบริหารจัดการ สพม.ชัยภูมิ      จำนวนเงิน  150,000  บาท 

 งบประมาณ สพฐ.                    จำนวนเงิน ..................................... บาท 
 หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 

                      งบประมาณที่หน่วยงานอื่น          จำนวนเงิน ..................................... บาท  
                      ระบุช่ือหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 
                     หนังสือที่.........................................ลงวันที่.............................................................. 
 

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการ
ปฏิบัติงาน 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ปีงบประมาณ 

2565 
130,000 - 10,000 10,000 150,000 

รวมทั้งสิ้น 150,000 
 

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณที่
ใช ้

เงินงบประมาณ (บาท) 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

1 P: (ขั้นเตรียมการและ
วางแผน) 
- ประชุมวางแผนโครงการ/
กิจกรรม 
- กำหนดความรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม 
- เสนอเพ่ือขออนุมัติ
โครงการ 

- - - - 

2 D: (ขั้นดำเนินการ) 
2.1 ประชุมคณะผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษาตามรูปแบบ  การ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สู่ความ
เป็นเลิศ 

 
130,000 

 
 

 
- 

 

 
110,000 

 
 

 
 

 
20,000 

3 C: Check (ขั้นตรวจสอบ
กำกับติดตาม) 
3.1 กำกับ ติดตาม   
รูปแบบการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา           

- - - - 
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4 A: Act (ขั้นการทบทวน/
สะท้อนผล/ประเมิน
รายงาน) 
4.1 สรุปผลการดำเนินงาน 
4.2 เสนอรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

- 
 
 

20,000 

- 
 
 
- 

- 
 
 

20,000 

- 
 
 
- 

 
12. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่ดำเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ 
1 ประชุมคณะผู้บริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษารูปแบบ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความ    
เป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา         
ของแต่ละสหวิทยาเขต           

ประชุมคณะผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษารูปแบบ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สู่ความ   
เป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา           

เดือน ธันวาคม 2564 –  
มกราคม 2565  
โดยประชุมคณะผู้บริหาร ครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา               
แตล่ะสหวิทยาเขต ประกอบด้วย 
1. พระยาภักดีชุมพล 
2. พญาแล 
3. บัวแดงภักดี 
4. แก้งคร้อ-คอนสวรรค ์
5. ภูตะเภาทุ่งกระมัง 
6. เมืองสี่มุม 
7. ดอกกระเจียว 

2 ดำเนินการกำกับ ติดตาม
รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา           

1. จัดทำเครื่องมือกำกับ 
ติดตาม  
2. จัดส่งเครื่องมือกำกับติดตาม 
3. วิเคราะห์ผลการกำกับ 
ติดตาม 
4. สรุปผลการติดตาม 

เดือน มกราคม 2565  -      
กันยายน 2565 

3 3.1 สรุปผลการดำเนินงาน 
3 .2  เสนอรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

จัดทำรายงานผลการดำเนิน
โครงการการพัฒนารูปแบบ  
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความ    
เป็นเลิศ 

เดือน กันยายน 2565 
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13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

1. ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาดำเนินการ 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. เพิ่มมาตรการหรือแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ 
2. พิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 

14 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
วิธีประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมนิ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ สถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ      
มีนวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาระบบการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

80 % การกำกับ ติดตาม          
การดำเนินการพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 

แบบกำกับ ติดตาม            
การดำเนินตามรูปแบบ
การจัดการศึกษา     
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความ     
เป็นเลิศ 
 

2. ผู้บริหารสถานศึกษามี
นวัตกรรมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ 

80 % การกำกับ ติดตาม         
การดำเนินการพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

แบบกำกับ ติดตาม            
การดำเนินตามรูปแบบ  
การจัดการศึกษา     
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา                
สู่ความเป็นเลิศ 

3. ครูผู้สอนมีเทคนิค/วิธีการจัด     
การเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม         
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิจัยในชั้น
เรียนที่สอดคลอ้งกับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ที่มีประสทิธิภาพ 

80 % การกำกับ ติดตาม          
การดำเนินการพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

แบบกำกับ ติดตาม            
การดำเนินตามรูปแบบ   
การจัดการศึกษา    
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความ    
เป็นเลิศ 

4. สำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ สถานศึกษา 
ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ได้เผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการที่ผ่านการพัฒนาขึ้น
และมีระบบภายใตรู้ปแบบการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

80 % การกำกับ ติดตาม การ
ดำเนินการพัฒนารูปแบบ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ 
 

แบบกำกับ ติดตาม            
การดำเนินตามรูปแบบ  
การจัดการศึกษา     
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความ     
เป็นเลิศ 
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ส่วนที่  4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเครื ่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานเพื ่อส่งมอบผลผลิต  
การให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงได้กำหนดปัจจัย
ความสำเร็จและกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้นของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
 1. งบประมาณดำเนินการในส่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ จุดเน้น โครงการ กิจกรรม โดยมีสำนักและหน่วยงานส่วนกลางเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินงาน 

2. งบประมาณดำเนินการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 2.1 งบประมาณตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อใช้บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ทั้งนี้พิจารณาจัดสรรตามเกณฑ์งบบริหารงานพื้นที่การศึกษา ค่าสาธารณูปโภค ระยะห่างไกล และจัดสรรตามภาระ
งาน 
  2.2  งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ
ตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบท  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 3. งบประมาณดำเนินการสำหรับสถานศึกษา 
  เพื่อให้สถานศึกษาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณที่ได้รับ 

ปัจจัยความสำเร็จ 
 1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ 
 3. เชื่อมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
 4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
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กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ 
 1. สื่อสารทิศทางองค์กร ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพ
รอง และผู้สนับสนุน พร้อมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อกำหนดกลยุทธ์และจัดทำ
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
 4. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด 
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยติดตามความก้าวหน้าประจำปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 6. สร้างกลไกการขับเคลื ่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี  
สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
กันยายน 2564 สพฐ. แจ้งนโยบาย ทิศทาง การดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กันยายน 2564 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกรอบวงเงินในการดำเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
กันยายน 2564 ประชุมสรุปโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการ 

ตุลาคม 2564 เริ่มดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
15 มกราคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564) 
15 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
15 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565) 
15 ตุลาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

 ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณให้คำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
สูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยการดำเนินงานจักต้อง
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 
 
 
 
 
 
  



-362- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ
ที ่ 280 / 2564 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ

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

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น 
ตัวชี้วัดความสำเร็จแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติ
การประจำปี เพื ่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและขับเคลื่อน                
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลก 

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ                   
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเตรียมดำเนินการและ
ขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี ้   

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นายชัยวัฒน์           ตั้งพงษ์     ผอ.สพม.ชัยภูมิ                                       ประธานกรรมการ 
 ๑.2 นายสิงหศ์ักดิ์   แก้งคำ      รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ                              กรรมการ 
 ๑.3 นายประทีปแสง      พลรักษา     รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ                              กรรมการ 
 1.4 ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภโูทถ้ำ     รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ                              กรรมการ 
 ๑.5 นางบังอร              ชมเกษร   ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการและเลขานุการ 
      
 มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ เสนอความคิดเห็น แก้ปัญหา ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก 
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรรมการดำเนินงาน 
 
2. คณะกรรมการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 

๒.๑ นายสิงห์ศกัดิ์   แก้งคำ         รอง ผอ.สพม.ชยัภูม ิ           ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวธนวรรณ  เชื้อจำรูญ ผอ.กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย์         กรรมการ 

           2.3 นางกัญญาณัฐ           สมบัติธีระ          ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                        กรรมการ 
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2.4 นายชาตรี         ทวีนาท      ผอ.กลุ่มอำนวยการ                                                  กรรมการ 
                                           และปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
2.5 นางศุลีพร            ประการแก้ว   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                                           กรรมการ 
2.6 นางศศิธร            โพธิ์อ่อนแย้ม   ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ            กรรมการ 

     2.7 นางสาวสมจิตร     ตั้งเพียร    ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน                          กรรมการ 
           2.8 ส.ต.อ. สมพร       ฟุ้งสกุล    ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี                            กรรมการ 
           2.9 นางสาวปรียาภรณ์   อุดมเศรษฐ์       ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา          กรรมการ 

2.10 นางบังอร         ชมเกษร    ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน                กรรมการและเลขานุการ 
2.11 นายไกรฤกษ์     ตันเบ็ต    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ          ผู้ช่วยเลขานุการ 
2.12 นายชูศักดิ์        ปีชัยภูมิ    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน             ผู้ช่วยเลขานุการ 
2.13 นายนิธิภัทร์       สมานชัย    พนักงานจ้างเหมาบริการ              ผู้ช่วยเลขานุการ 
2.14 นางสาวกชมน   ภัสสรประสิทธิ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ                ผู้ช่วยเลขานุการ 

                                            
     มีหน้าที่ ดังนี ้

1. พิจารณาโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

2. วินิจฉัย สั่งการ ระงับหรือปรับเปลี่ยนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับนโยบายการดำเนินงานและ 
งบประมาณ 

3. รวบรวมและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค ์

       

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
สั่ง  ณ  วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕64 

                                                          
 

                  
                                                                            (นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์)   
       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
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